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“ต้นทุนจะมีความหมายต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอาไปใช้”

ภาษิตเก่าแก่ของการบัญชีบริหาร

ต้นทุนของรายการหน่ึงถูกค านวณขึน้ เพื่อน าไปใช้เฉพาะวัตถุประสงค์หน่ึง

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลต้นทุน 
จะเป็นตัวก าหนดวธีิการวัดค่าต้นทุนของรายการนัน้

15
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ต้นทุนของส่ิงหน่ึงส่ิงใด หมายถงึ มูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนัน้

ความหมายของต้นทุนโดยทั่วไป15
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ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Costs and Expenses)16

• ต้นทุนที่ยังไม่ได้ใช้ (Unexpired Costs)

• ต้นทุนที่ใช้ไปแล้ว (Expired Costs)

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=sZmBpMCtWOA
https://www.youtube.com/watch?v=sZmBpMCtWOA
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เปรียบเทยีบกจิการที่ผลิตและขายสินค้า กับ กจิการที่ซือ้มาขายไป

กจิการที่ผลิตและขายสินค้า

• ซือ้วัตถุดบิ

• แปรสภาพวัตถุดบิให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป

• ขายสินค้าส าเร็จรูป

กจิการที่ซือ้มา-ขายไป

• ซือ้สินค้าส าเร็จรูป

• ขายสินค้าส าเร็จรูป

Mini-Mart
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จ าแนกต้นทุนตามหน้าที่การท างาน
(1) ต้นทุนการผลิต หรือ ต้นทุนผลิตภณัฑ์ (2) ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต หรือ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรมต้นทุน
(1) ต้นทุนผันแปร (2) ต้นทุนคงที่ (3) ต้นทุนผสม (4) ต้นทุนตามขัน้

จ าแนกต้นทุนตามสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน
(1) ต้นทุนทางตรง (2) ต้นทุนทางอ้อม

จ าแนกต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุน
(1) ต้นทุนที่ควบคุมได้ (2) ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้

จ าแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
(1) ต้นทุนส่วนต่าง (2) ต้นทุนเสียโอกาส (3) ต้นทุนจม 

การจ าแนกต้นทุนในลักษณะต่างๆ
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การจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่การท างาน16

หวัข้อย่อย:

• ต้นทุนการผลิต (วัตถุดบิทางตรง ค่าแรงทางตรง และ ค่าใช้จ่าย
การผลิต)

• ต้นทุนที่ไม่เก่ียวกับการผลิต (ค่าใช้จ่ายในการขาย และ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

• การแสดงรายการต้นทุนในงบการเงนิ

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=pAhsq8Jjzlg
https://www.youtube.com/watch?v=pAhsq8Jjzlg
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• วัตถุดบิทางตรง (DM: Direct Materials) 

ค่าแรงงานทางตรง (DL: Direct Labor) 

ค่าใช้จ่ายการผลิต (MO: Manufacturing Overhead)

17 ต้นทุนการผลิต (ต้นทุนผลิตภัณฑ์)
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ธุรกิจที่ซือ้มาขายไป

ต้นทุนผลิตภณัฑ์ คือ ค่าสินค้าที่ซือ้ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่างที่ถือเป็นต้นทุนของสินค้า

17 ต้นทุนผลิตภณัฑ์หรือต้นทุนสินค้า (Product Costs)
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ค่าใช้จ่ายในการขายหรือค่าใช้จ่ายการตลาด (Selling or Marketing Costs)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Costs)

ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต (Nonmanufacturing Costs) 17
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การแสดงรายการต้นทุนในงบการเงนิ - กจิการซือ้มาขายไป

ต้นทุน งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน

19

ซือ้สินค้า สินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าที่ขาย  

คชจ.ในการขาย
คชจ.ในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
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ซือ้วัตถุดบิ วัตถุดบิคงเหลือ

ต้นทุนสินค้าที่ขาย  
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายการผลิต

งานระหว่างท า หรือ
สินค้าระหว่างผลิต
(DM + DL + MO)

สินค้าส าเร็จรูป
คชจ.ในการขาย
คชจ.ในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  

การแสดงรายการต้นทุนในงบการเงนิ - กจิการที่ผลิตสินค้า

ต้นทุน งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน

19
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ขาย 1,500

หกั ต้นทุนขาย :

สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด 125

บวก ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ ** 850

สินค้ามีเพื่อขาย 975

หกั สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 175 800

ก าไรขัน้ต้น 700

หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน :

ค่าใช้จ่ายในการขาย 250

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 300 550

ก าไรจากการด าเนินงาน 150

วัตถุดบิทางตรงใช้ไป:  
วัตถุดบิคงเหลือด้นงวด 70
บวก ซือ้วัตถุดบิ 390
วัตถุดบิมีเพื่อใช้ในการผลิต 460
หกั วัตถุดบิคงเหลือปลายงวด 50 410

ค่าแรงงานทางตรง 60
ค่าใช้จ่ายการผลิต:

ค่าแรงงานทางอ้อม   80
ค่าเส่ือมราคาโรงงานและเคร่ืองจักร 130
ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 75
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักร  20
ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ดโรงงาน 45 350

ต้นทุนการผลิต 820
บวก สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด 90
รวมต้นทุนการผลิตทัง้หมด 910
หกั สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด 60
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ ** 850

20 การแสดงรายการต้นทุนในงบการเงนิ - กจิการที่ผลิตสินค้า
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จ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรมต้นทุน (Cost Behavior)22

หวัข้อย่อย:

• ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) 

• ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) 

• ต้นทุนผสม (Mixed Costs) 

• ต้นทุนตามขัน้ (Step Costs

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=nk5cfXp1L0w
https://www.youtube.com/watch?v=nk5cfXp1L0w
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ปริมาณกิจกรรม (Activity Level) 
เปล่ียนแปลง

ต้นทุนของแต่ละรายการ
เปล่ียนแปลงตามหรือไม่ ?
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร ?

จ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรมต้นทุน (Cost Behavior)22
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ต้นทุนผันแปร (Variable Costs)
ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)
ต้นทุนผสม (Mixed Costs)
ต้นทุนตามขัน้ (Step Costs)  

ต้นทุนผลิตภณัฑ์ (ต้นทุนการผลิต) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

ค่าวัตถุดบิทางตรง ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายการผลิต

จ าแนกต้นทุนตามพฤตกิรรมของต้นทุน
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ปริมาณกิจกรรม (Activity Level) 
เปล่ียนแปลง

ต้นทุนรวมเปล่ียนแปลง          
เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ           

การเปล่ียนในปริมาณกิจกรรม

ต้นทุนผันแปร (variable Costs)22
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ปริมาณการผลิต (เส้น)
Units

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
Unit Cost

ต้นทุนรวม (บาท)
Total Costs

1 300 300

10 300 3,000

50 300 15,000

22

Ex ผลิตเข็มขัด 1 เส้นจะต้องใช้หนังสัตว์คิดเป็นเงนิ 300 บาท

ต้นทุนรวม = ต้นทุนต่อหน่วย × จ านวนหน่วย

ต้นทุนผันแปร (variable Costs)



20thailandaccount.com accthai.wordpress.com

0
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20
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กราฟแสดงต้นทุนรวม

0
100
200
300
400

0 50 100

กราฟแสดงต้นทุนต่อหน่วย

Ex ผลิตเข็มขัด 1 เส้นจะต้องใช้หนังสัตว์คดิเป็นเงนิ 300 บาท
ค่า

หนั
งสั

ตว์
 (พ

ันบ
าท

)

ปริมาณการผลิตเขม็ขัด (เส้น) ปริมาณการผลิตเขม็ขัด (เส้น)

ค่า
หนั

งสั
ตว์

ต่อ
เส้
น 
(บ
าท

)กราฟแสดงต้นทุนรวม กราฟแสดงต้นทุนต่อหน่วย

22
ต้นทุนผันแปร (variable Costs) - กราฟ
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ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)23

ปริมาณกิจกรรม (Activity Level) 
เปล่ียนแปลง

ต้นทุนรวมเท่าเดมิ 
(ไม่เปล่ียนแปลง)
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Ex ค่าเช่าโรงงานเดือนละ 20,000 บาท ผลิตสินค้าได้สูงสุด 1,000 หน่วย

ต้นทุนรวม = ต้นทุนต่องวด

ปริมาณการผลิต (หน่วย)
Units

ต้นทุนรวม (บาท)
Total Costs

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
Unit Cost

100 20,000 200

400 20,000 50

800 20,000 25

1,000 20,000 20

23 ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)
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ปริมาณการผลิต (หน่วย) ปริมาณการผลิต (หน่วย)

กราฟแสดงต้นทุนรวม กราฟแสดงต้นทุนต่อหน่วย

Ex ค่าเช่าโรงงานเดือนละ 20,000 บาท ผลิตสินค้าได้สูงสุด 1,000 หน่วย

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) - กราฟ

500 10000 500 10000
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ต้นทุนคงที่ในมุมมองของการวางแผน

ต้นทุนคงที่ตามข้อผูกมัด (Committed Fixed Cost)

ต้นทุนคงที่ตามดุลยพนิิจ (Discretionary Fixed Costs)

24
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ต้นทุนผสม (Mixed Costs)

ปริมาณกิจกรรม (Activity Level) 
เปล่ียนแปลง

ต้นทุนรวมเปล่ียนแปลงตาม
แต่ไม่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ 
การเปล่ียนในปริมาณกิจกรรม

24
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Ex ค่าเช่าเคร่ืองจักรเดือนละ 10,000 บาท
และเสียตามปริมาณสินค้าที่ผลิตอีกในอัตรา 2 บาทต่อหน่วย

ปริมาณการผลิต (หน่วย)
Units Produced

ต้นทุนรวม (บาท)
Total Costs

ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
Unit Cost

1,000 12,000 12

2,000 14,000 7

5,000 20,000 4

ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ต่องวด + (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย × จ านวนหน่วย)

24 ต้นทุนผสม (Mixed Costs)
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Ex ค่าเช่าเคร่ืองจกัรเดือนละ 10,000 บาท และเสียตามปริมาณที่ผลิตอีก 2 บาทต่อหน่วย

0 2 4 6 0 2 4 6
ปริมาณการผลิต (พันหน่วย) ปริมาณการผลิต (พันหน่วย)

ค่า
เช่
าต่

อเ
ดือ

น 
(พ
ันบ

าท
)

ค่า
เช่
าต่

อห
น่ว

ย 
(บ
าท

)

กราฟแสดงต้นทุนรวม กราฟแสดงต้นทุนต่อหน่วย

25 ต้นทุนผสม (Mixed Costs) - กราฟ
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ต้นทุนตามขัน้ (Step Costs) 

ต้นทุนรวมไม่เปล่ียนแปลงภายในช่วงระดับกิจกรรมหน่ึง 

แต่เม่ือช่วงระดับกิจกรรมเปล่ียนไปที่อีกช่วงกิจกรรมหน่ึง

ต้นทุนรวมจะเปล่ียนแปลงตามไปด้วย แต่ก็จะคงที่ในช่วงกิจกรรมใหม่นี ้

25
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Ex ค่าแรงงานช่างเยบ็เสือ้วันละ 300 บาท ช่างแต่ละคนจะเยบ็เสือ้ได้วันละ 10 ตัว

จ านวนเสือ้ที่ต้องเยบ็ (ตัว)
Units

ค่าแรงงาน (บาท)
Total Costs

1 – 10 300

11 – 20 600

21 – 30 900

25 ต้นทุนตามขัน้ (Step Costs) 
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Ex ค่าแรงงานช่างเยบ็เสือ้วันละ 300 บาท ช่างแต่ละคนจะเยบ็เสือ้ได้วันละ 10 ตัว

กราฟแสดงต้นทุนรวม

ต้นทุนตามขัน้ (Step Costs) - กราฟ
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สรุปพฤตกิรรมของต้นทุนในลักษณะต่างๆ

ประเภทต้นทุน ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุนผันแปร เพิ่มขึน้ เมื่อปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึน้
ลดลง เมื่อปริมาณกิจกรรมลดลง

เท่ากัน (คงที่) ทุกระดับ
ปริมาณกิจกรรม

ต้นทุนผสม เพิ่มขึน้ เมื่อปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึน้
ลดลง เม่ือปริมาณกิจกรรมลดลง

ลดลง เม่ือปริมาณฯเพิ่มขึน้ 
เพิ่มขึน้ เมื่อปริมาณฯลดลง

ต้นทุนคงที่ ไม่เปล่ียนแปลงแม้ว่า
ปริมาณฯจะเพิ่มขึน้หรือลดลงก็ตาม

ลดลง เม่ือปริมาณฯเพิ่มขึน้ 
เพิ่มขึน้ เมื่อปริมาณฯลดลง

ต้นทุนตามขัน้ คงที่ ในแต่ละช่วงกิจกรรม

27
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การจ าแนกต้นทุนตามสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน27

ต้นทุนทางตรง (Direct Costs)

ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs)

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=5JFR-lEnwAo
https://www.youtube.com/watch?v=5JFR-lEnwAo
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ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้
(Uncontrollable Costs)

จ าแนกต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุน

ต้นทุนของส่วนงานย่อย 
หรือ ของกิจกรรมต่างๆ

ต้นทุนที่ควบคุมได้
(Controllable Costs)

29

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=wblO7ohStlo
https://www.youtube.com/watch?v=wblO7ohStlo
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จ าแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจทางธุรกจิ29

หวัข้อย่อย:

• ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs) : 
- ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึน้ (Incremental Costs) 
- ต้นทุนส่วนที่ลดลง (Decremental Costs)

• ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs)

• ต้นทุนจม (Sunk Costs)

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=xnlIDBiTMjg
https://www.youtube.com/watch?v=xnlIDBiTMjg
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Ex บริษัทผลิตขวดพลาสตกิเองเพื่อใช้บรรจุน า้มันพืช ผู้บริหารก าลังจะตดัสินใจว่า ควรจะซือ้ขวด
จากผู้ผลิตภายนอกหรือควรผลิตเอง แผนกบัญชีได้ประมาณต้นทุนของ 2 ทางเลือกไว้ดังนี ้

29 ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs)

รายการ ผลิตเอง ซือ้จากภายนอก ต้นทุนลดลง (เพิ่มขึน้)

ค่าขวดพลาสตกิที่ซือ้ 2,900,000 (2,900,000)

ต้นทุนการผลิตผันแปร 1,900,000 1,900,000

ต้นทุนการผลิตคงที่ 1,400,000 500,000 900,000

รวม 3,300,000 3,400,000 (100,000)



36thailandaccount.com accthai.wordpress.com

Ex บริษัทผลิตขวดพลาสตกิเองเพื่อใช้บรรจุน า้มันพืช ผู้บริหารก าลังจะตดัสินใจว่า ควรจะซือ้ขวด
จากผู้ผลิตภายนอกหรือควรผลิตเอง แผนกบัญชีได้ประมาณต้นทุนของ 2 ทางเลือกไว้ดังนี ้

29 ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs)

รายการ ผลิตเอง ซือ้จากภายนอก ต้นทุนลดลง (เพิ่มขึน้)

ค่าขวดพลาสตกิที่ซือ้ 2,900,000 (2,900,000)

ต้นทุนการผลิตผันแปร 1,900,000 1,900,000

ต้นทุนการผลิตคงที่ 1,400,000 500,000 900,000

รวม 3,300,000 3,400,000 (100,000)
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สมมตว่ิาเลิกผลิตขวดเอง แล้วซือ้ขวดพลาสตกิจากผู้ผลิตภายนอกแทน
ค่าขวดพลาสตกิที่ซือ้ 2,900,000
ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้: 

ต้นทุนการผลิตผันแปร 1,900,000
ต้นทุนการผลิตคงที่ 900,000 2,800,000

ผลิตเองประหยัดกว่า           100,000

ต้นทุนส่วนต่างและต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้30

รายการ ผลิตเอง ซือ้จากภายนอก ต้นทุนลดลง (เพิ่มขึน้)
ค่าขวดพลาสตกิที่ซือ้ 2,900,000 (2,900,000)
ต้นทุนการผลิตผันแปร 1,900,000 1,900,000
ต้นทุนการผลิตคงที่ 1,400,000 500,000 900,000

รวม 3,300,000 3,400,000 (100,000)
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ต้นทุนเสียโอกาสหมายถงึผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากทางเลือกหน่ึง 

แต่ไม่ได้รับผลประโยชน์ส่วนนี ้ เน่ืองจากได้ตัดสินใจไปเลือกทางเลือกอ่ืนแทน

30 ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Costs)
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ต้นทุนจม หมายถงึ ต้นทุนที่เกิดขึน้แล้วในอดีต

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้แล้วและต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้จัดหามาแล้ว

แต่การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆเป็นเร่ืองของอนาคต

ดัง้นัน้ ต้นทุนจมจงึไม่มีผลต่อการตัดสินใจ เช่น ค่าเส่ือมราคา 

31 ต้นทุนจม (Sunk Costs)
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Ex บริษัทมีสินค้าที่ด้อยคุณภาพอยู่จ านวนหน่ึงซึ่งมีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 
10,000 บาท ทางเลือกในการจัดการสินค้าจ านวนนีค้ือ

ทางเลือกที่ 1 ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในราคา 6,000 บาท
ทางเลือกที่ 2 เสียค่าซ่อม 5,000บาท แล้วขายในราคา 14,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ส่วนต่าง

ค่าขาย 6,000 14,000 8,000

ต้นทุนสินค้า (10,000) (10,000) - 0 -

ค่าซ่อมแซม - 0 - (5,000) (5,000)

ก าไร (ขาดทุน) (4,000) (1,000) 3,000

ต้นทุนจม (Sunk Costs)
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Ex บริษัทมีสินค้าที่ด้อยคุณภาพอยู่จ านวนหน่ึงซึ่งมีต้นทุนการผลิต เท่ากับ 
10,000 บาท ทางเลือกในการจัดการสินค้าจ านวนนีค้ือ

ทางเลือกที่ 1 ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในราคา 6,000 บาท
ทางเลือกที่ 2 เสียค่าซ่อม 5,000บาท แล้วขายในราคา 14,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ส่วนต่าง

ค่าขาย 6,000 14,000 8,000

ต้นทุนสินค้า (10,000) (10,000) - 0 -

ค่าซ่อมแซม - 0 - (5,000) (5,000)

ก าไร (ขาดทุน) (4,000) (1,000) 3,000

ต้นทุนจม (Sunk Costs)
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การวิเคราะห์และการแยกต้นทุนผสม

หวัข้อย่อย:

• High-Low Method

• Scattergraph Method

• Regression Analysis Method

31

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=ikda635Eo-0
https://www.youtube.com/watch?v=ikda635Eo-0
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เดือน ช่ัวโมงเคร่ืองจักร ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท)

กุมภาพันธ์ 459 620,400

มีนาคม 240 365,500

กรกฎาคม 426 673,800

สิงหาคม 409 604,350

กันยายน 355 569,300

ตุลาคม 490 729,500

พฤศจกิายน 250 440,200

High-Low Method
32
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เดือน ช่ัวโมงเคร่ืองจักร ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท)

กุมภาพันธ์ 459 620,400

มีนาคม 240 365,500

กรกฎาคม 426 673,800

สิงหาคม 409 604,350

กันยายน 355 569,300

ตุลาคม 490 729,500

พฤศจกิายน 250 440,200

High-Low Method

ระดับกจิกรรมสูงสุด

32

ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย = ส่วนต่างในต้นทุนรวม / ส่วนต่างในระดับกิจกรรม

ต้นทุนรวม =  ต้นทุนคงที่ต่องวด + (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย × จ านวนหน่วย)

ระดับกิจกรรมต ่าสุด
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เดือน ช่ัวโมงเคร่ืองจักร ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท)

กุมภาพันธ์ 459 620,400

มีนาคม 240 365,500

กรกฎาคม 426 673,800

สิงหาคม 409 604,350

กันยายน 355 569,300

ตุลาคม 490 729,500

พฤศจกิายน 250 440,200

High-Low Method

ระดับกิจกรรมต ่าสุด

ระดับกจิกรรมสูงสุด

32

ต้นทุนผันแปรต่อช่ัวโมง = (729,500 – 365,500) / (490 – 240) = 1,456 บาท

729,500 = ต้นทุนคงที่ต่องวด + (1,456 × 490)

ต้นทุนคงที่ต่องวด = 729,500 – (1,456 × 490) = 16,060 บาท
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100,000

570,000 (Total Costs)

VC/unit = (570,000 – 100,000) / 400 = 1,175

Y = 100,000 + 1,175X

FC

34
Scattergraph Method
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100,000

570,000 (Total Costs)

VC/unit = (570,000 – 100,000) / 400 = 1,175

Y = 100,000 + 1,175X

FC

34
Scattergraph Method
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100

MH: Machine Hours (ช่ัวโมงเคร่ืองจักร)
MO: Manufacturing Overhead (ค่าใช้จ่ายการผลิต)

570

ต้นทุนผันแปรต่อช.ม. = (570,000 – 100,000) / 400 = 1,175 บาท

33-34
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100,000

570,000 (Total Costs)

VC/unit = (570,000 – 100,000) / 400 = 1,175

Y = 100,000 + 1,175X

FC

34
Scattergraph Method
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100

MH: Machine Hours (ช่ัวโมงเคร่ืองจักร)
MO: Manufacturing Overhead (ค่าใช้จ่ายการผลิต)

33-34

570

ค่าใช้จ่ายการผลิตต่อเดือน = 100,000 + 1,175 × ช่ัวโมงเคร่ืองจักร
Y = 100,000 + 1,175X

ต้นทุนผันแปรต่อช.ม. = (570,000 – 100,000) / 400 = 1,175 บาท
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Regression Analysis Method
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Regression Analysis Method

34

ดวูิดโีอ การหาค่า R2 และ สมการถดถอย
บนโปรแกรม Excel คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=_6Y_bafdvdM
https://www.youtube.com/watch?v=_6Y_bafdvdM
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Comparing

High-Low:   MO    =  16,060 + (1,456 × MH)

Scattergraph: MO    =  100,000 + (1,175 × MH)

Regression: MO    =  100,975 + (1,193.10 × MH)
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งบก าไรขาดทุนตามแบบดัง้เดมิ

Ex ปี 2546 บริษัทผลิตสินค้า 1,000 หน่วย ขายไปทัง้หมดในราคา 900,000 บาท
ไม่มีสินค้าคงเหลือเม่ือต้นปี 2546 ต้นทุนที่เกดิขึน้ในปี 2546 เป็นดังนี ้

งบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกนิ (Contribution Approach)

ต้นทุนการผลิต   500,000 บาท    ( VC = 340,000       FC = 160,000 ) 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   200,000 บาท        ( VC =   60,000       FC = 140,000 )

200,000ก าไรจากการด าเนินงาน

200,000หกั ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

400,000ก าไรขัน้ต้น

500,000หกั ต้นทุนสินค้าที่ขาย

900,000ขาย

36

ดวูดิโีอส าหรับหวัข้อนี ้
คลิกที่ภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=XHNZcxiN6ic
https://www.youtube.com/watch?v=XHNZcxiN6ic
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งบก าไรขาดทุนตามแบบดัง้เดมิ งบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกิน

Ex ปี 2546 บริษัทผลิตสินค้า 1,000 หน่วย ขายไปทัง้หมดในราคา 900,000 บาท
ไม่มีสินค้าคงเหลือเม่ือต้นปี 2546 ต้นทุนที่เกดิขึน้ในปี 2546 เป็นดังนี ้

งบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกนิ (Contribution Approach)

ต้นทุนการผลิต   500,000 บาท    ( VC = 340,000       FC = 160,000 ) 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   200,000 บาท        ( VC =   60,000       FC = 140,000 )

200,000ก าไรจากการด าเนินงาน

200,000หกั ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

400,000ก าไรขัน้ต้น

500,000หกั ต้นทุนสินค้าที่ขาย

900,000ขาย

200,000ก าไรจากการด าเนินงาน

300,000หกั ต้นทุนคงที่

500,000ก าไรส่วนเกิน

400,000หกั ต้นทุนผันแปร

900,000ขาย

36
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ยอดรวม ต่อหน่วย %

ขาย (1,000 หน่วย) 900,000 900 100.00

หกั ต้นทุนผันแปร 400,000 400 44.44

ก าไรส่วนเกิน 500,000 500 55.56

หกั ต้นทุนคงที่ 300,000

ก าไรจากการด าเนินงาน 200,000

36 งบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกนิ (Contribution Approach)
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ตัวเลขที่มุมบนด้านซ้ายของสไลด์ หมายถงึ 

เนือ้หาในสไลด์นัน้จะตรงกับเนือ้หาในหนังสือการบัญชีบริหาร หน้าที่เท่านัน้

End of Chapter 2




