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กระบวนการตัดสินใจ

• ระบุปัญหาที่ต้องตัดสินใจว่าเป็นปัญหาเก่ียวกับเร่ืองใด

• ระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ทัง้หมดในการแก้ปัญหา

• ระบุปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึน้ในแต่ละทางเลือก

• ประมาณรายได้และต้นทุนของแต่ละทางเลือก

• ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุด
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15 ภาษิตเก่าแก่ของการบัญชีบริหาร (บทที่ 2)

ต้นทุนของรายการหน่ึงถกูค านวณขึน้เพื่อน าไปใช้เฉพาะวัตถุประสงค์หน่ึง

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลต้นทนุจะเป็นตวัก าหนดวธีิการวัดค่าต้นทนุของรายการนัน้ 

ต้นทุนจะมีความหมายต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการน าเอาไปใช้
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วัตถุประสงค์ของการจ าแนกต้นทุน (บทที่ 2)

• เพื่อการรายงานในงบการเงนิให้ผู้ใช้ภายนอก
ต้นทุนผลิตภณัฑ์ และ ต้นทุนส าหรับงวด

• เพื่อใช้ในการประมาณต้นทุน
ต้นทุนผันแปร และ ต้นทุนคงที่

• เพื่อคิดต้นทุนให้กับสิ่งที่ต้องการคดิต้นทุน (Cost Object)
ต้นทุนทางตรง และ ต้นทุนทางอ้อม

• เพื่อการควบคุมต้นทุน
ต้นทุนที่ควบคุมได้ และ ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้

• เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ต้นทุนส่วนต่าง ต้นทุนจม และ ต้นทุนเสียโอกาส

16 17

22 23

27 28

29

29 30 31
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รายการ ผลิตเอง ซือ้จากภายนอก ต้นทุนส่วนลดลง (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)

Ex บริษัทผลิตขวดพลาสตกิเองเพื่อใช้บรรจุน า้มันพืช ผู้บริหารก าลังจะตดัสินใจว่า ควรจะซือ้ขวด
จากผู้ผลิตภายนอกหรือควรผลิตเอง แผนกบัญชีได้ประมาณต้นทุนของ 2 ทางเลือกไว้ดังนี ้

29 ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs) (บทที่ 2)
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รายการ ผลิตเอง ซือ้จากภายนอก ต้นทุนส่วนลดลง (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)

Ex บริษัทผลิตขวดพลาสตกิเองเพื่อใช้บรรจุน า้มันพืช ผู้บริหารก าลังจะตดัสินใจว่า ควรจะซือ้ขวด
จากผู้ผลิตภายนอกหรือควรผลิตเอง แผนกบัญชีได้ประมาณต้นทุนของ 2 ทางเลือกไว้ดังนี ้

ถ้าเลิกผลิตเองและซือ้จากภายนอก

ผลิตขวดเองประหยัดกว่า 100,000 บาท

29 ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Costs) (บทที่ 2)
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สมมตว่ิาเลิกผลิตขวดเอง แล้วซือ้ขวดพลาสตกิจากผู้ผลิตภายนอกแทน
ค่าขวดพลาสตกิที่ซือ้ 2,900,000
ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้: 

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

ผลิตเองประหยัดกว่า           100,000

30

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)

ต้นทุนส่วนต่างและต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้ (บทที่ 2)
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ต้นทุนเสียโอกาสหมายถงึผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากทางเลือกหน่ึง 

แต่ไม่ได้รับผลประโยชน์ส่วนนี ้ เน่ืองจากได้ตัดสินใจไปเลือกทางเลือกอ่ืนแทน

30 ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Costs) (บทที่ 2)



10thailandaccount.com accthai.wordpress.com

ต้นทุนจม หมายถงึ ต้นทุนที่เกิดขึน้แล้วในอดีต

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้แล้วและต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้จัดหามาแล้ว

แต่การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆเป็นเร่ืองของอนาคต

ดัง้นัน้ ต้นทุนจมจงึไม่มีผลต่อการตัดสินใจ เช่น ค่าเส่ือมราคา 

31 ต้นทุนจม (Sunk Costs) (บทที่ 2)
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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) (บทที่ 2)
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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) (บทที่ 2)
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259 การผลติชิน้ส่วนเอง หรือ ซือ้จากผู้ผลติภายนอก

ประกอบเป็น
สินค้าส าเร็จรูป

ซือ้จากภายนอก

ผลิตเอง ผลิตเอง

ผลิตเอง ผลิตเอง

ชิน้ส่วน A

ชิน้ส่วน B

ชิน้ส่วน C

ชิน้ส่วน D

ชิน้ส่วน E
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259 การผลติชิน้ส่วนเอง หรือ ซือ้จากผู้ผลติภายนอก

ประกอบเป็น
สินค้าส าเร็จรูป

ซือ้จากภายนอก

ผลิตเอง ผลิตเอง

ผลิตเอง เลิกผลิต

ชิน้ส่วน A

ชิน้ส่วน B

ชิน้ส่วน C

ชิน้ส่วน D

ซือ้จากภายนอก

ชิน้ส่วน E

ชิน้ส่วน D
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259 การผลติชิน้ส่วนเอง หรือ ซือ้จากผู้ผลติภายนอก

ประกอบเป็น
สินค้าส าเร็จรูป

ซือ้จากภายนอก

ผลิตเอง ผลิตเอง

ผลิตเอง ผลิตเองเลิกผลิต

ชิน้ส่วน A

ชิน้ส่วน B

ชิน้ส่วน C

ชิน้ส่วน D

ซือ้จากภายนอก

ชิน้ส่วน E

ชิน้ส่วน D

ตัดสินใจซือ้จากผู้ผลิตภายนอกเม่ือ
หลีกเล่ียงต้นทุน (ลดรายจ่าย) ได้มากกว่า ราคาที่ต้องจ่ายซือ้ผู้ผลิตภายนอก



16thailandaccount.com accthai.wordpress.com

รายการต้นทุน ต้นทุนต่ออัน (บาท)

ต้นทุนการผลิตผันแปร 1,120

ต้นทุนการผลิตคงที่-ทางตรง 440

ต้นทุนการผลิตคงที่-ทางอ้อม (จัดสรร) 240

รวม 1,800

260 การผลติชิน้ส่วนเอง หรือ ซือ้จากผู้ผลติภายนอก

บริษัทผลิตรถยนต์แห่งหน่ึง ผลิตผ้าเบรกใช้เองปีละ 40,000 อัน 

ผู้ผลิตภายนอกเสนอจะขายผ้าเบรกในราคาอันละ 1,400 บาท

ต้นทุนการผลิตผ้าเบรกที่ประมาณไว้ถ้าบริษัทยังคงผลิตเองต่อไป เป็นดังนี ้
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260 การผลติชิน้ส่วนเอง หรือ ซือ้จากผู้ผลติภายนอก
ผลิตผ้าเบรกใช้เองปีละ 40,000 อัน ต้นทุนต่ออัน ต้นทุนรวม
ค่าวัตถุดบิทางตรง 480 19,200,000 บาท
ค่าแรงงานทางตรง 280 11,200,000
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 360 14,400,000
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ – ทางตรง:

ค่าเส่ือมราคา ร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 176 7,040,000
เงนิเดือนหัวหน้าแผนกผลิตผ้าเบรก 132 5,280,000
เงนิเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก 44 1,760,000
ค่าซ่อมแซมร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 88 3,520,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ – ทางอ้อม (จัดสรร) 240 9,600,000
รวม 1,800 72,000,000 บาทตัวเลขต้นทุนตามหลักบัญชีการเงนิ
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260

ผลิตผ้าเบรกใช้เองปีละ 40,000 อัน ต้นทุนต่ออัน ต้นทุนรวม
ค่าวัตถุดบิทางตรง 480 19,200,000 บาท
ค่าแรงงานทางตรง 280 11,200,000
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 360 14,400,000
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ – ทางตรง:

ค่าเส่ือมราคา ร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 176 7,040,000
เงนิเดือนหัวหน้าแผนกผลิตผ้าเบรก 132 5,280,000
เงนิเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก 44 1,760,000
ค่าซ่อมแซมร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 88 3,520,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ – ทางอ้อม (จัดสรร) 240 9,600,000
รวม 1,800 72,000,000 บาท

สมมตว่ิา เลิกผลิตเอง (ซือ้จากภายนอกในราคาอันละ 1,400 บาท) 
และ โรงงานและเคร่ืองจกัรที่ว่างลงไม่สามารถจะน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้

ย้ายหวัหน้าแผนกไปท างานในส่วนงานอื่นของบริษัท และ เลิกจ้างพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก
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260

ผลิตผ้าเบรกใช้เองปีละ 40,000 อัน ต้นทุนต่ออัน ต้นทุนรวม
ค่าวัตถุดบิทางตรง 480 19,200,000 บาท
ค่าแรงงานทางตรง 280 11,200,000
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 360 14,400,000
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ – ทางตรง:

ค่าเส่ือมราคา ร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 176 7,040,000
เงนิเดือนหัวหน้าแผนกผลิตผ้าเบรก 132 5,280,000
เงนิเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก 44 1,760,000
ค่าซ่อมแซมร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 88 3,520,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ – ทางอ้อม (จัดสรร) 240 9,600,000
รวม 1,800 72,000,000 บาท

สมมตว่ิา เลิกผลิตเอง (ซือ้จากภายนอกในราคาอันละ 1,400 บาท) 
และ โรงงานและเคร่ืองจกัรที่ว่างลงไม่สามารถจะน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้

ไม่ต้องจ่าย (หลีกเล่ียงได้)
ไม่ต้องจ่าย (หลีกเล่ียงได้)
ไม่ต้องจ่าย (หลีกเล่ียงได้)

ต้นทุนจม (ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจ)
ยังต้องจ่าย (หลีกเล่ียงไม่ได้)
ไม่ต้องจ่าย (หลีกเล่ียงได้)
ไม่ต้องจ่าย (หลีกเล่ียงได้)
ยังต้องจ่าย (หลีกเล่ียงไม่ได้)
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260

ผลิตผ้าเบรกใช้เองปีละ 40,000 อัน ต้นทุนต่ออัน ต้นทุนรวม
ค่าวัตถุดบิทางตรง 480 19,200,000 บาท
ค่าแรงงานทางตรง 280 11,200,000
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 360 14,400,000
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ – ทางตรง:

ค่าเส่ือมราคา ร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 176 7,040,000
เงนิเดือนหัวหน้าแผนกผลิตผ้าเบรก 132 5,280,000
เงนิเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก 44 1,760,000
ค่าซ่อมแซมร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 88 3,520,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ – ทางอ้อม (จัดสรร) 240 9,600,000
รวม 1,800 72,000,000 บาท

สมมตว่ิา เลิกผลิตเอง (ซือ้จากภายนอกในราคาอันละ 1,400 บาท) 
และ โรงงานและเคร่ืองจกัรที่ว่างลงไม่สามารถจะน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้

รวมต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้ต่ออัน = 480 + 280 + 360 + 44 + 88 = 1,252 บาท

ผลิตเองประหยัดกว่าอันละ 148 บาท (1,400 บาท – 1,252 บาท)
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สมมตว่ิาซือ้ผ้าเบรกจากผู้ผลิตภายนอก

ค่าผ้าเบรกที่ต้องซือ้ (40,000 อัน @1,400 บาท) 56,000,000 บาท

ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้:

ค่าวัตถุดบิทางตรง 19,200,000

ค่าแรงงานทางตรง 11,200,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 14,400,000

เงนิเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก 1,760,000

ค่าซ่อมแซมร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 3,520,000 50,080,000

ผลิตเองประหยัดกว่าซือ้ 5,920,000 บาท

เมื่อโรงงานและเคร่ืองจักรที่ว่างลงไม่สามารถจะน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้

261
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สมมตว่ิาซือ้ผ้าเบรกจากผู้ผลิตภายนอก

ค่าผ้าเบรกที่ต้องซือ้ (40,000 อัน @1,400 บาท) 56,000,000 บาท

ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้:

ค่าวัตถุดบิทางตรง 19,200,000

ค่าแรงงานทางตรง 11,200,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 14,400,000

เงนิเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก 1,760,000

ค่าซ่อมแซมร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 3,520,000 50,080,000

ผลิตเองประหยัดกว่าซือ้ 5,920,000 บาท

261

สมมตว่ิา มีผู้ขอเช่าโรงงานและเคร่ืองจกัรโดยจะจ่ายค่าเช่าให้ปีละ 8 ล้านบาท

ควรให้เช่าโรงงาน แล้วหนัไปซือ้ผ้าเบรกจากผู้ผลิตภายนอก หรือไม่
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สมมตว่ิาซือ้ผ้าเบรกจากผู้ผลิตภายนอก

ค่าผ้าเบรกที่ต้องซือ้ (40,000 อัน @1,400 บาท) 56,000,000 บาท

ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้:

ค่าวัตถุดบิทางตรง 19,200,000

ค่าแรงงานทางตรง 11,200,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 14,400,000

เงนิเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก 1,760,000

ค่าซ่อมแซมร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 3,520,000 50,080,000

ผลิตเองประหยัดกว่าซือ้ 5,920,000 บาท

261

สมมตว่ิา มีผู้ขอเช่าโรงงานและเคร่ืองจกัรโดยจะจ่ายค่าเช่าให้ปีละ 8 ล้านบาท

ต้นทุนเสียโอกาส 
(ถ้ายังใช้โรงงานและเคร่ืองจักรผลิตชิน้ส่วนเอง)
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สมมตว่ิาซือ้ผ้าเบรกจากผู้ผลิตภายนอก

ค่าผ้าเบรกที่ต้องซือ้ (40,000 อัน @1,400 บาท) 56,000,000 บาท

ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้:

ค่าวัตถุดบิทางตรง 19,200,000

ค่าแรงงานทางตรง 11,200,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 14,400,000

เงนิเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพผ้าเบรก 1,760,000

ค่าซ่อมแซมร,ง.และค.จ.ผลิตผ้าเบรก 3,520,000 50,080,000

ผลิตเองประหยัดกว่าซือ้ 5,920,000 บาท

261

สมมตว่ิา มีผู้ขอเช่าโรงงานและเคร่ืองจกัรโดยจะจ่ายค่าเช่าให้ปีละ 8 ล้านบาท

ให้เช่าโรงงานและเคร่ืองจกัร 
(เลิกผลิตชิน้ส่วนเอง และซือ้ชิน้ส่วนจากภายนอก) 

ได้รับประโยชน์กว่าปีละ 2,080,000 บาท (8,000,000 – 5,920,000)
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สมมตว่ิา บริษัทให้เช่าโรงงาน แล้วหนัไปซือ้ผ้าเบรกจากผู้ผลิตภายนอก

รายจ่ายในการผลิตผ้าเบรกที่ลดลงได้ (ต้นทุนที่หลีกเล่ียงได้) 50,080,000 บาท

บวก รายได้ค่าเช่าโรงงานและเคร่ืองจักร 8,000,000

รวมผลประโยชน์ที่จะได้รับ 58,080,000

หกั ค่าผ้าเบรกที่จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก 56,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มขึน้สุทธิ 2,080,000 บาท

การผลติชิน้ส่วนเอง หรือ ซือ้จากผู้ผลติภายนอก262
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262 การตัดสนิใจรับค าส่ังซือ้พเิศษ (Special Order Decisions)

เป็นค าส่ังซือ้ที่อาจเกิดเพยีงครัง้เดียว หรือ ไม่ใช่รายการขายปกติ

และกิจการมีก าลังการผลิตเหลืออยู่

ราคาขาย ควรสูงพอที่จะครอบคลุมต้นทนุผันแปรและต้นทนุคงที่ที่เพิ่มขึน้

ต้นทุนผันแปรที่ต้องเกิดขึน้อย่างแน่นอนคือ ต้นทุนการผลิตผันแปร (DM, DL, VMO)
ส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ทัง้ผันแปรและคงที่)

จะเกดิขึน้หรือไม่ขึน้อยู่ กับสถานการณ์จริง

VMO: Variable Manufacturing Overhead (ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร)
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263 การตัดสนิใจรับค าส่ังซือ้พเิศษ (Special Order Decisions)

บริษัทแห่งหน่ึงผลิตเคร่ืองมือการเกษตรขายปลีกให้กับเกษตรกร 
ราคาขายปกต ิ700 บาทต่อหน่วย ก าลังการผลิตปกต ิ36,000 หน่วยต่อปี  
ต้นทุนต่อหน่วย ณ ระดับการผลิตปัจจุบัน (35,000 หน่วยต่อปี) เป็นดังนี ้

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม

วัตถุดบิทางตรง (บาท) 270 - 270

ค่าแรงงาน (บาท) 20 50 70

ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท) 40 135 175

รวม                                           330 185 515

บริษัทได้รับค าส่ังซือ้พเิศษ 500 หน่วย ราคาหน่วยละ 430 บาท ควรรับค าส่ังซือ้นีห้รือไม่
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263 การตัดสนิใจรับค าส่ังซือ้พเิศษ (Special Order Decisions)

บริษัทแห่งหน่ึงผลิตเคร่ืองมือการเกษตรขายปลีกให้กับเกษตรกร 
ราคาขายปกต ิ700 บาทต่อหน่วย ก าลังการผลิตปกต ิ36,000 หน่วยต่อปี  
ต้นทุนต่อหน่วย ณ ระดับการผลิตปัจจุบัน (35,000 หน่วยต่อปี) เป็นดังนี ้

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม

วัตถุดบิทางตรง (บาท) 270 - 270

ค่าแรงงาน (บาท) 20 50 70

ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท) 40 135 175

รวม                                           330 185 515

บริษัทได้รับค าส่ังซือ้พเิศษ 500 หน่วย ราคาหน่วยละ 430 บาท

ก าลังการผลิตว่างเปล่า 1,000 หน่วย (36,000 – 35,000)

ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยตามหลักบัญชีการเงนิ
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263 การตัดสนิใจรับค าส่ังซือ้พเิศษ (Special Order Decisions)

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวม

วัตถุดบิทางตรง (บาท) 270 - 270

ค่าแรงงาน (บาท) 20 50 70

ค่าใช้จ่ายการผลิต (บาท) 40 135 175

รวม                                           330 185 515

บริษัทได้รับค าส่ังซือ้พเิศษ 500 หน่วย ราคาหน่วยละ 430 บาท

ราคาหน่วยละ 430 บาท จะได้รับก าไรส่วนเกินหน่วยละ 100 บาท (430 บาท – 330 บาท)
รับค าส่ังซือ้พเิศษ 500 หน่วย บริษัทจะมีก าไรเพิ่มขึน้ 50,000 บาท (100 บาท * 500)
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สมมตว่ิาบริษัทรับค าส่ังพเิศษจ านวน 500 หน่วย @ 430 บาท

รายได้ส่วนเพิ่ม (500 * 430) 215,000 บาท

ต้นทุนส่วนเพิ่ม :

วัตถุดบิทางตรง (500 * 270) 135,000

ค่าแรงงาน – ผันแปร (500 * 20) 10,000

ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร  (500 * 40) 20,000 165,000

ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 50,000 บาท

การตัดสนิใจรับค าส่ังซือ้พเิศษ (Special Order Decisions)263
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264 การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนผสมการขายภายใต้ข้อจ ากัด

ข้อจ ากัด หมายถงึ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
เช่น ชั่วโมงเคร่ืองจักร ช่ัวโมงแรงงาน วัตถุดบิ พืน้ที่วางสินค้าที่ขายสินค้า

การก าหนดส่วนผสมการขายจะพจิารณาจาก  
ก าไรส่วนเกินต่อทรัพยากรที่มีจ ากัดหน่ึงหน่วย

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดจะถูกน าไปใช้ในการผลิตสินค้าที่มี       
ก าไรส่วนเกนิต่อทรัพยากรที่มีจ ากัดหน่ึงหน่วยสูงสุดก่อน

ทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่จะน าไปใช้ในการผลิตสินค้าที่มี
ก าไรส่วนเกนิต่อทรัพยากรที่มีจ ากัดหน่ึงหน่วยสูงในล าดับถัดๆไป
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264 การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนผสมการขายภายใต้ข้อจ ากัด

บริษัทแห่งหน่ึงผลิต TV 2 แบบ คือ จอโค้ง และ จอแบน
ทัง้สองแบบใช้แผงวงจรอย่างเดียวกัน มีแผงวงจรคงเหลือเพียง 6,000 แผง

จอโค้ง จอแบน

ราคาขายต่อเคร่ือง (บาท)                    8,500 12,000

ต้นทุนผันแปรต่อเคร่ือง (บาท) 7,050 9,450

ก าไรส่วนเกินต่อเคร่ือง (บาท)                       1,450 2,550

จ านวนแผงวงจรที่ใช้ต่อเคร่ือง 2 5

ก าไรส่วนเกินต่อแผงวงจร 725 510
ความต้องการของตลาดของ TV ทัง้สองแบบ มีอย่างไม่จ ากัด ควรผลิต TV อย่างไร

265
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264 การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนผสมการขายภายใต้ข้อจ ากัด

บริษัทแห่งหน่ึงผลิต TV 2 แบบ คือ จอโค้ง และ จอแบน
ทัง้สองแบบใช้แผงวงจรอย่างเดียวกัน มีแผงวงจรคงเหลือเพียง 6,000 แผง

จอโค้ง จอแบน

ราคาขายต่อเคร่ือง (บาท)                    8,500 12,000

ต้นทุนผันแปรต่อเคร่ือง (บาท) 7,050 9,450

ก าไรส่วนเกินต่อเคร่ือง (บาท)                       1,450 2,550

จ านวนแผงวงจรที่ใช้ต่อเคร่ือง 2 5

ก าไรส่วนเกินต่อแผงวงจร 725 510

(1)

(2)

(1) / (2)

บริษัทควรน าแผงวงจรทัง้ไปผลิต TV แบบจอโค้งอย่างเดียว

265
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266 การตัดสนิใจยุบเลิกหรือเพิ่มสายผลิตภณัฑ์หรือส่วนงาน

หมู              ไก่              รวม
ขาย                                                6,000,000 2,700,000 8,700,000 บาท
ต้นทุนผันแปร 5,100,000 2,355,000 7,455,000
ก าไรส่วนเกิน                                     900,000 345,000 1,245,000
หกั ต้นทุนคงที่:                    

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์                      300,000 150,000 450,000
เงนิเดอืนผู้จดัการสายผลิตภณัฑ์         120,000 112,500 232,500
ต้นทุนคงที่ทั่วไปที่จัดสรร 150,000 150,000 300,000

รวมต้นทุนคงที่ 570,000 412,500 982,500
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                                     330,000 (67,500) 262,500 บาท

ถ้ายุบส่วนงานไก่ จะเลิกจ้างผู้จดัการ
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266 การตัดสนิใจยุบเลิกหรือเพิ่มสายผลิตภณัฑ์หรือส่วนงาน

หมู              ไก่              รวม
ขาย                                                6,000,000 2,700,000 8,700,000 บาท
ต้นทุนผันแปร 5,100,000 2,355,000 7,455,000
ก าไรส่วนเกิน                                     900,000 345,000 1,245,000
หกั ต้นทุนคงที่:                    

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์                      300,000 150,000 450,000
เงนิเดอืนผู้จดัการสายผลิตภณัฑ์         120,000 112,500 232,500
ต้นทุนคงที่ทั่วไปที่จัดสรร 150,000 150,000 300,000

รวมต้นทุนคงที่ 570,000 412,500 982,500
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                                     330,000 (67,500) 262,500 บาท

หลักเกณฑ์ ยุบเลิกเมื่อ ก าไรส่วนเกินของสายผลิตภณัฑ์น้อยกว่าต้นทุนคงที่ที่หลีกเล่ียงได้
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266 การตัดสนิใจยุบเลิกหรือเพิ่มสายผลิตภณัฑ์หรือส่วนงาน

หมู              ไก่              รวม
ขาย                                                6,000,000 2,700,000 8,700,000 บาท
ต้นทุนผันแปร 5,100,000 2,355,000 7,455,000
ก าไรส่วนเกิน                                     900,000 345,000 1,245,000
หกั ต้นทุนคงที่:                    

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์                      300,000 150,000 450,000
เงนิเดอืนผู้จดัการสายผลิตภณัฑ์         120,000 112,500 232,500
ต้นทุนคงที่ทั่วไปที่จัดสรร 150,000 150,000 300,000

รวมต้นทุนคงที่ 570,000 412,500 982,500
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน                                     330,000 (67,500) 262,500 บาท

สมมตว่ิายุบส่วนงานเนือ้ไก่
สูญเสียไป

หลีกเล่ียงได้
ต้นทุนจม (ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจ)

หลีกเล่ียงไม่ได้
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267

สมมตว่ิายกเลิกสายผลิตภณัฑ์ไก่

ก าไรส่วนเกินของสายผลิตภณัฑ์ไก่ (ที่ต้องสูญเสียไป) 345,000 บาท

ต้นทุนคงที่ที่หลีกเล่ียงได้ (เงนิเดือน ผกจ.สายผลิตภณัฑ์) 112,500

ก าไรของบริษัทจะลดลงเมื่อยกเลิกสายผลิตภณัฑ์ไก่ 232,500 บาท

การตัดสนิใจยุบเลิกหรือเพิ่มสายผลิตภณัฑ์หรือส่วนงาน

ไม่ควรยกเลิกสายผลิตภณัฑ์ไก่
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268 ยกเลิกผลิตภณัฑ์ไก่ - เพิ่มผลิตภณัฑ์หมู
ผู้จดัการสายผลิตภณัฑ์หมูเสนอแนะว่า ควรยกเลิกผลิตภณัฑ์ไก่ เพื่อจะได้น าเอาพืน้ที่
และอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภณัฑ์ไก่ มาใช้ในการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หมู เพราะเช่ือว่า
ความต้องการผลิตภณัฑ์หมูมีมาก ซึ่งได้ประมาณว่ายอดขายผลิตภณัฑ์หมูจะเพิ่มขึน้
จากเดมิ 35% (ยอดขายเดมิ 6,000,000 บาท มีก าไรส่วนเกินเท่ากับ 900,000 บาท) 

บริษัทลงทุนเพยีงจ้างผู้ช่วยผู้จดัการเพิ่ม 1 คนเงนิเดอืนผู้ช่วยผู้จดัการปีละ 50,000 บาท
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268 ยกเลิกผลิตภณัฑ์ไก่ - เพิ่มผลิตภณัฑ์หมู
ผู้จดัการสายผลิตภณัฑ์หมูเสนอแนะว่า ควรยกเลิกผลิตภณัฑ์ไก่ เพื่อจะได้น าเอาพืน้ที่
และอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภณัฑ์ไก่ มาใช้ในการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หมู เพราะเช่ือว่า
ความต้องการผลิตภณัฑ์หมูมีมาก ซึ่งได้ประมาณว่ายอดขายผลิตภณัฑ์หมูจะเพิ่มขึน้
จากเดมิ 35% (ยอดขายเดมิ 6,000,000 บาท มีก าไรส่วนเกินเท่ากับ 900,000 บาท) 

บริษัทลงทุนเพยีงจ้างผู้ช่วยผู้จดัการเพิ่ม 1 คนเงนิเดอืนผู้ช่วยผู้จดัการปีละ 50,000 บาท

ก าไรส่วนเกนิของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ (900,000 * 35%) 315,000 บาท

หกั ต้นทุนคงที่ของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ 50,000

ก าไรของสายผลิตภณัฑ์หมูจะเพิ่มขึน้ 265,000

หกั ก าไรของสายผลิตภณัฑ์ไก่ที่ต้องสูญเสียไป 232,500

ก าไรของบริษัทจะเพิ่มขึน้ 32,500 บาท
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268 ยกเลิกผลิตภณัฑ์ไก่ - เพิ่มผลิตภณัฑ์หมู

ก าไรส่วนเกนิของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ (900,000 * 35%) 315,000 บาท

หกั ต้นทุนคงที่ของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ 50,000

ก าไรของสายผลิตภณัฑ์หมูจะเพิ่มขึน้ 265,000

หกั ก าไรของสายผลิตภณัฑ์ไก่ที่ต้องสูญเสียไป 232,500

ก าไรของบริษัทจะเพิ่มขึน้ 32,500 บาท

สมมตว่ิายกเลิกสายผลิตภณัฑ์ไก่

ก าไรส่วนเกินของสายผลิตภณัฑ์ไก่ (ที่ต้องสูญเสียไป) 345,000 บาท

ต้นทุนคงที่ที่หลีกเล่ียงได้ (เงนิเดือน ผกจ.สายผลิตภณัฑ์) 112,500

ก าไรของบริษัทจะลดลงเมื่อยกเลิกสายผลิตภณัฑ์ไก่ 232,500 บาท
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268 ยกเลิกผลิตภณัฑ์ไก่ - เพิ่มผลิตภณัฑ์หมู

ก าไรส่วนเกนิของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ (900,000 * 35%) 315,000 บาท

หกั ต้นทุนคงที่ของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ 50,000

ก าไรของสายผลิตภณัฑ์หมูจะเพิ่มขึน้ 265,000

หกั ก าไรของสายผลิตภณัฑ์ไก่ที่ต้องสูญเสียไป 232,500

ก าไรของบริษัทจะเพิ่มขึน้ 32,500 บาท
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268 ก าไรส่วนเกนิของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ (900,000 * 35%) 315,000 บาท
หกั ต้นทุนคงที่ของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ 50,000
ก าไรของสายผลิตภณัฑ์หมูจะเพิ่มขึน้ 265,000
หกั ก าไรของสายผลิตภณัฑ์ไก่ที่ต้องสูญเสียไป 232,500
ก าไรของบริษัทจะเพิ่มขึน้ 32,500 บาท

แสดงการวเิคราะห์อีกรูปแบบหน่ึงดงันี ้
ก าไรส่วนเกินของสายผลิตภณัฑ์ไก่ (ที่ต้องสูญเสียไป) 345,000 บาท
หกั ก าไรส่วนเกนิของสายผลิตภณัฑ์หมูเพิ่มขึน้ (900,000 * 35%) 315,000
ก าไรส่วนเกินของทัง้บริษัทลดลง 30,000
หกั ต้นทุนคงที่ลดลง (112,500 บาท – 50,000 บาท) 62,500
ก าไรของบริษัทจะเพิ่มขึน้  32,500 บาท

112,500 (เงนิเดือนผจก.สายผลิตภัณฑ์ไก่)   50,000 (เงนิเดือนผู้ช่วย ผจก. สายผลิตภณัฑ์หมู)
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269 การเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เก่า

เคร่ืองจักรเก่า เคร่ืองจักรใหม่
ราคาทุน (บาท) 15,000,000 5,000,000
อายุการใช้งาน (ปี) 5 3
ใช้งานมาแล้ว (ปี)                                      2 -
ค่าเส่ือมราคาสะสม (บาท)                    6,000,000 -
ราคาตามบัญชี (บาท)                         9,000,000 -
ราคาตลาดเคร่ืองจักรเก่า (บาท)            900,000 -
มูลค่าซากหลังหมดอายุการใช้งาน (บาท)     0 0
ค่าใช้จ่ายในการใช้เคร่ืองจักรต่อปี (บาท)       3,000,000 1,400,000

ผู้บริหารก าลังคดิจะเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม่ทดแทนเคร่ืองจกัรเก่า ข้อมูลที่เก่ียวข้องมีดังนี ้

ควรซือ้เคร่ืองใหม่หรือไม่
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269 การเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เก่า

เคร่ืองจักรเก่า เคร่ืองจักรใหม่
ราคาทุน (บาท) 15,000,000 5,000,000
อายุการใช้งาน (ปี) 5 3
ใช้งานมาแล้ว (ปี)                                      2 -
ค่าเส่ือมราคาสะสม (บาท)                    6,000,000 -
ราคาตามบัญชี (บาท)                         9,000,000 -
ราคาตลาดเคร่ืองจักรเก่า (บาท)            900,000 -
มูลค่าซากหลังหมดอายุการใช้งาน (บาท)     0 0
ค่าใช้จ่ายในการใช้เคร่ืองจักรต่อปี (บาท)       3,000,000 1,400,000

ต้นทุนจม (เกดิขึน้ในอดีต)

ต้นทุนจม (เกดิขึน้ในอดีต)
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269 การเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เก่า

เคร่ืองจักรเก่า เคร่ืองจักรใหม่
ราคาทุน (บาท) 15,000,000 5,000,000
อายุการใช้งาน (ปี) 5 3
ใช้งานมาแล้ว (ปี)                                      2 -
ค่าเส่ือมราคาสะสม (บาท)                    6,000,000 -
ราคาตามบัญชี (บาท)                         9,000,000 -
ราคาตลาดเคร่ืองจักรเก่า (บาท)            900,000 -
มูลค่าซากหลังหมดอายุการใช้งาน (บาท)     0 0
ค่าใช้จ่ายในการใช้เคร่ืองจักรต่อปี (บาท)       3,000,000 1,400,000

3 ปีประหยัด คชจ. = (3,000,000 – 1,400,000) * 3 = 4,800,000 บาท

การวิเคราะห์จะไม่ค านึงถงึค่าของเงนิตามเวลา (Time Value of Money) และผลของภาษีเงนิได้
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269 การเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เก่า

เคร่ืองจักรเก่า เคร่ืองจักรใหม่
ราคาทุน (บาท) 15,000,000 5,000,000
อายุการใช้งาน (ปี) 5 3
ใช้งานมาแล้ว (ปี)                                      2 -
ค่าเส่ือมราคาสะสม (บาท)                    6,000,000 -
ราคาตามบัญชี (บาท)                         9,000,000 -
ราคาตลาดเคร่ืองจักรเก่า (บาท)            900,000 -
มูลค่าซากหลังหมดอายุการใช้งาน (บาท)     0 0
ค่าใช้จ่ายในการใช้เคร่ืองจักรต่อปี (บาท)       3,000,000 1,400,000

3 ปีประหยัด คชจ. = (3,000,000 – 1,400,000) * 3 = 4,800,000 บาท

ถ้าตัดสินใจเปล่ียนเคร่ืองจักรใหม่แทนเคร่ืองจักรเก่า

ต้นทุนที่ประหยัดได้ใน 3 ปี  4,800,000 บาท

ราคาตลาดเคร่ืองจักรเก่า                       900,000

ราคาเคร่ืองจักรใหม่                                              (5,000,000)

ผลประโยชน์เพิ่มสุทธิ (ใน 3 ปี)                                         700,000 บาท
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รายงานการวิเคราะห์อีกลักษณะหน่ึงที่ส่ือความหมายได้ชัดเจนกว่า

คชจ. ในการใช้เคร่ืองจักรที่ประหยัดได้ในช่วง 3 ปี  4,800,000

เงนิลงทุน:

ราคาเคร่ืองจักรใหม่                                              5,000,000

หกั ราคาขายเคร่ืองจักรเก่า 900,000

เงนิลงทุนสุทธิ 4,100,000

ผลประโยชน์เพิ่มสุทธิ (ในช่วง 3 ปี)                                         700,000

การเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เก่า
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270 ค่าเส่ือมราคาและต้นทุนที่เก่ียวกับการตัดสินใจ

• ค่าเส่ือมราคาเป็นสิ่งที่ไม่เก่ียวกับการตัดสินใจก็ต่อเม่ือเป็นค่าเส่ือม
ราคาของสินทรัพย์ที่ได้ซือ้มาแล้ว

• แต่ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ที่เราก าลังจะตัดสินใจซือ้ถือว่าเป็น
ข้อมูลที่เก่ียวกับการตัดสินใจ 
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271 ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

• การผลิตสินค้าของกิจการบางประเภท ใช้วัตถุดบิเพยีงชนิดเดียว แต่ได้
ผลผลิต (สินค้า) ออกมาพร้อมๆกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น

• การกล่ันน า้มันดบิ จะได้ผลผลิต 3 ชนิด คือ น า้มันเบนซิน น า้มันก๊าด 
และ ก๊าซหุงต้ม

• การผลิตน า้มันถั่วเหลือง เมล็ดถั่วเหลืองจะผ่านกระบวนการบดและกล่ัน 
จะได้ผลผลิต 2 ชนิด คือ น า้มันถั่วเหลือง และ กากถั่วเหลือง (น าไป
ท าอาหารสัตว์)
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ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

วัตถุดบิ
กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

ผลิตภณัฑ์ 1

ผลิตภณัฑ์ 2

ผลิตภณัฑ์ 3

ผลิตภณัฑ์ 11

ผลิตภณัฑ์ 22

ผลิตภณัฑ์ 33

271
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ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

วัตถุดบิ
กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

ผลิตภณัฑ์ 1

ผลิตภณัฑ์ 2

ผลิตภณัฑ์ 3

ผลิตภณัฑ์ 11

ผลิตภณัฑ์ 22

ผลิตภณัฑ์ 33ต้นทุนร่วม (Join Costs)

จุดแยกออก (Split-off point)

ผลิตภณัฑ์ 1 , ผลิตภณัฑ์ 2 และ ผลิตภณัฑ์ 3 
เรียกว่าผลิตภณัฑ์ร่วม (Joint Product) 

ต้นทุนหลังจุดแยกออก 
(Separable Costs)

271
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ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

วัตถุดบิ
กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

ผลิตภณัฑ์ 1

ผลิตภณัฑ์ 2

ผลิตภณัฑ์ 3

ผลิตภณัฑ์ 11

ผลิตภณัฑ์ 22

ผลิตภณัฑ์ 33ต้นทุนร่วม (Join Costs)

271

จุดตัดสินใจว่าจะขายหรือผลิตต่อ

ต้นทุนของผลิตภณัฑ์ 1 , 2 , 3 ซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากต้นทุนร่วม ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจว่าจะขายหรือผลิตต่อ เพราะเป็นต้นทุนที่เกดิขึน้ก่อนจุดตัดสินใจ เป็นต้นทุนจม
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ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

กระบวน
การผลิต

ผลิตภณัฑ์ 1

ผลิตภณัฑ์ 2

ผลิตภณัฑ์ 3

ผลิตภณัฑ์ 11

ผลิตภณัฑ์ 22

ผลิตภณัฑ์ 33

271

จุดตัดสินใจว่าจะขายหรือผลิตต่อ

การตัดสินใจจะขาย ณ จุดแยกออก หรือ ผลิตต่อแล้วจงึขาย?
ผลิตต่อเม่ือ

มูลค่าขายที่เพิ่มขึน้เม่ือผลิตต่อ มากกว่า ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึน้จากการผลิตต่อ
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ผลิตภณัฑ์ร่วม ปริมาณและราคาขาย 
ณ จุดแยกออก

ต้นทุนส่วนเพิ่ม 
(เพื่อผลิตต่อ)

ปริมาณและราคาขาย
หลังผลิตต่อ

มะเขือเทศเข้มข้น 1,200 กก.@ 15 บาท 40,000 บาท 3,000 ขวด@ 30 บาท

น า้มะเขือเทศ 6,000 ลิตร@ 20 บาท 130,000 บาท 4,000 ลิตร@ 60 บาท

เปลือกรวมเมล็ด 350 กก.@ 1 บาท 175 บาท 150 กก.@ 5 บาท

ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

บริษัทอุดมการเกษตรน ามะเขือเทศจ านวน 7,000 กก. เข้าสู่กระบวนการผลิต 
ที่จุดแยกออกได้ผลิตภณัฑ์ 3 ชนิดซึ่งสามารถผลิตต่อเป็น ซอสมะเขือเทศ 

น า้มะเขือเทศบรรจุกล่อง และเปลือกและเมล็ดอบแห้ง ตามล าดับ 
ผลิตภณัฑ์ใดควรขาย ณ จุดแยกออก และ ผลิตภณัฑ์ใดควรผลิตต่อแล้วจงึขาย?
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ผลิตภณัฑ์ร่วม ปริมาณและราคาขาย 
ณ จุดแยกออก

ต้นทุนส่วนเพิ่ม 
(เพื่อผลิตต่อ)

ปริมาณและราคาขาย
หลังผลิตต่อ

มะเขือเทศเข้มข้น 1,200 กก.@ 15 บาท 40,000 บาท 3,000 ขวด@ 30 บาท

น า้มะเขือเทศ 6,000 ลิตร@ 20 บาท 130,000 บาท 4,000 ลิตร@ 60 บาท

เปลือกรวมเมล็ด 350 กก.@ 1 บาท 175 บาท 150 กก.@ 5 บาท

ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

เมื่อผลิตต่อ มะเขือเทศเข้มข้น น า้มะเขือเทศ เปลือกรวมเมล็ด

รายได้ส่วนเพิ่ม 72,000 120,000 400 บาท

ต้นทุนส่วนเพิ่ม
(4,000 * 60) - (6,000 * 20) (150 * 5) - (350 * 1)(3,000 * 30) - (1,200 * 15)
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ผลิตภณัฑ์ร่วม ปริมาณและราคาขาย 
ณ จุดแยกออก

ต้นทุนส่วนเพิ่ม 
(เพื่อผลิตต่อ)

ปริมาณและราคาขาย
หลังผลิตต่อ

มะเขือเทศเข้มข้น 1,200 กก.@ 15 บาท 40,000 บาท 3,000 ขวด@ 30 บาท

น า้มะเขือเทศ 6,000 ลิตร@ 20 บาท 130,000 บาท 4,000 ลิตร@ 60 บาท

เปลือกรวมเมล็ด 350 กก.@ 1 บาท 175 บาท 150 กก.@ 5 บาท

ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

เมื่อผลิตต่อ มะเขือเทศเข้มข้น น า้มะเขือเทศ เปลือกรวมเมล็ด

รายได้ส่วนเพิ่ม 72,000 120,000 400 บาท

ต้นทุนส่วนเพิ่ม
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ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

บริษัทอุดมการเกษตรน ามะเขือเทศจ านวน 7,000 กก. เข้าสู่กระบวนการผลิต 
ที่จุดแยกออกได้ผลิตภณัฑ์ 3 ชนิดซึ่งสามารถผลิตต่อเป็น ซอสมะเขือเทศ 

น า้มะเขือเทศบรรจุกล่อง และเปลือกและเมล็ดอบแห้ง ตามล าดับ 
ผลิตภณัฑ์ใดควรขาย ณ จุดแยกออก และ ผลิตภณัฑ์ใดควรผลิตต่อแล้วจงึขาย?

เมื่อผลิตต่อ มะเขือเทศเข้มข้น น า้มะเขือเทศ เปลือกรวมเมล็ด

รายได้ส่วนเพิ่ม 72,000 120,000 400 บาท

ต้นทุนส่วนเพิ่ม 175130,00040,000

225 บาท(10,000)32,000รายได้เพิ่ม (ลด) สุทธิ

ควรขายน า้มะเขือเทศ ณ จุดแยกออก ส่วนอีก 2 ผลิตภณัฑ์ควรผลิตต่อ
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ช าแหละ
เนือ้หมู

ท าไส้กรอก

เบคอนผลิตต่อ

ไส้กรอก

แฮมผลิตต่อ

ผลิตต่อ

ลูกชิน้ผลิตต่อ

ขาย

ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

เนือ้หมู
สามชัน้

เนือ้หมู
ท าแฮม

อื่นๆ

เนือ้หมู
ท าลูกชิน้
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ช าแหละ
เนือ้หมู

ท าไส้กรอก

เบคอนผลิตต่อ

ไส้กรอก

แฮมผลิตต่อ

ผลิตต่อ

ลูกชิน้ผลิตต่อ

ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

เนือ้หมู
สามชัน้

เนือ้หมู
ท าแฮม

เนือ้หมู
ท าลูกชิน้

ปริมาณและราคาขาย
ของเนือ้หมูท าลูกชิน้และลูกชิน้

10 ก.ก. @ 90 บาท 5 ถุง @ 300 บาท
ต้นทุนส่วนเพิ่ม 500 บาท
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ลูกชิน้ผลิตต่อ

ผลิตภณัฑ์ร่วมและการตัดสินใจว่า จะขายหรือผลิตต่อ

เนือ้หมู
ท าลูกชิน้

10 ก.ก. @ 90 บาท 5 ถุง @ 300 บาท
ต้นทุนส่วนเพิ่ม 500 บาท

เม่ือผลิตต่อเป็นลูกชิน้

รายได้เพิ่มขึน้ (5 * 300) – (10 * 900) 600 บาท  

ต้นทุนเพิ่มขึน้ 500 บาท

ก าไรเพิ่มขึน้เม่ือผลิตต่อ 100 บาท
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Joint Costs
$350,000

Additional
costs $1,500

A 300 units
@$30

Sales value at 
split-off point

Sales value after 
Process Further 

Joint Products and Sell or Process Further Decisions

A 300 units
@$24

Additional
costs $1,400

Additional
costs $800

B 400 units
@$10

B 400 units
@$13

C 80 units
@$20

C 80 units
@$32
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Joint Costs
$350,000

Additional
costs $1,500

A 300 units
@$30

$6 * 300 = $1,800

$3 * 400 = $1,200

$12 * 80 = $960

Sales value at 
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Sales value after 
Process Further 
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A 300 units
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costs $800

B 400 units
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B 400 units
@$13

C 80 units
@$20

C 80 units
@$32
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Joint Costs
$350,000

Additional
costs $1,500

A 300 units
@$30

$6 * 300 = $1,800

$3 * 400 = $1,200

$12 * 80 = $960

Sales value at 
split-off point

Sales value after 
Process Further 

Joint Products and Sell or Process Further Decisions

A 300 units
@$24

Additional
costs $1,400

Additional
costs $800

B 400 units
@$10

B 400 units
@$13

C 80 units
@$20

C 80 units
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ตัวเลขที่มุมบนด้านซ้ายของสไลด์ หมายถงึ 

เนือ้หาในสไลด์นัน้จะตรงกับเนือ้หาในหนังสือการบัญชีบริหาร หน้าที่เท่านัน้

End of Chapter 10




