การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) อ.ธีรชัย สิ ริปัญญานนท์ (ตอนที่ 2)
(สอบบัญชีบริหาร + วิเคราะห์ งบการเงิน จานวน 22 ข้ อ)
8. ความสั มพันธ์ ของต้ นทุน ปริมาณกาไร และงบกาไรขาดทุน
รู ปแบบงบกาไรขาดทุน มี 2 ลักษณะ คือ
 งบกาไรขาดทุนโดยวิธีการบัญชีตน้ ทุนผันแปร (Variable costing) เป็ นการแยกต้นทุนตามลักษณะ : แยก
present ค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายคงที่
ขาย
หัก ค่าใช้จ่ายผันแปร
กาไรส่ วนเกิน (Contribution margin)
หัก ค่าใช้จ่ายคงที่
กาไรสุ ทธิ (Net profit)

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

** ข้อดีของกาไรส่ วนเกิน
1) ช่วยในการตั้งราคาขาย ซึ่ งสามารถแสดงกาไรส่ วนเกินต่อหน่วย ทาให้ทราบ
ผลกระทบของต้นทุนขายที่เกิดขึ้น
2) สามารถวิเคราะห์ ต้นทุน – ปริ มาณ – กาไร เพื่อวางแผนกาไรของกิจการ
3) วิธีการกาไรส่ วนเกินจะเน้นผลกระทบของต้นทุนคงที่ที่มีผลต่อกาไร ต้นทุนคงที่
ทั้งหมดในการผลิตสิ นค้าถูกแยกแสดงออกมา แทนที่จะฝังตัวอยูใ่ นสิ นค้าคงเหลือ
และต้นทุนขาย
4) วิธีการนี้ทาให้ผบู ้ ริ หารประเมินเรื่ องต่าง ๆ ได้ดีเช่น ผลิตภัณฑ์ เขตจาหน่าย ลูกค้า
หน่วยงานต่าง ๆ ของกิจการได้ชดั เจน
5) วิธีการนี้ช่วยควบคุมต้นทุน
6) กาไรส่ วนเกิน จะใกล้เคียงกับกระแสเงินสดสุ ทธิ มากกว่าเพราะ overhead เป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายด้วยเงินสดจะถูกแยกแสดงออกมา
 งบกาไรขาดทุนโดยวิธีการบัญชีตน้ ทุนรวม (Full/Absorption costing) เป็ นการแยกต้นทุนตามหน้าที่ : นา
ยอดขายหักด้วยต้นทุนขายแล้วได้กาไรขั้นต้นจากนั้นจึงนาค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารมาหักจึงจะได้
กาไรสุ ทธิ
ขาย
หัก ต้นทุนขาย (Cost of good sold)
กาไรขั้นต้น (Gross margin)
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไรสุ ทธิ (Net profit)
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ตัวอย่ าง การคานวณเปรียบเทียบต้ นทุนรวม (Full costing) กับ ต้ นทุนผันแปร (Contribution costing) (***สอบ)
บริ ษทั โชคดี จากัด แสดงข้อมูลการผลิตของสิ นค้าหนึ่งชนิดสาหรับปี 2552 ดังนี้
ปริ มาณการผลิตต่อปี (หน่วย)
ปริ มาณการขายของปี 2552
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท)
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร
ค่าใช้จ่ายการขายและบริ หารผันแปร
ต้นทุนคงที่ต่อปี (บาท)
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่
ค่าใช้จ่ายการขายและบริ หารคงที่
ให้จดั ทางบกาไรขาดทุนแบบต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร

6,000 หน่วย
5,000 หน่วย (ขายหน่วยละ 20 บาท)
2
4
1
3
30,000
10,000

จากโจทย์ตน้ คานวณในใจก่อน เราต้องรู ้แล้วว่าค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ (OH Fixed cost) สาหรับการผลิตทั้งหมด
6,000 หน่วย = 30,000/6,000 = 5 บาท/หน่วย เพราะต้องใช้ตวั นี้ในการคานวณต่อไปนะคะ
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งบกาไรขาดทุนแบบต้นทุนรวม (Full/Absorption costing)
ขาย (5,000 หน่วย * 20 บาท/หน่วย)

100,000.00

หัก ต้นทุนขาย :
สิ นค้าคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนมีไว้เพื่อขาย
หัก สิ นค้าคงเหลือปลายงวด (1,000 หน่วย @ 12* บาท)

-

*DM 2 + DL 4 + OH variable 1 + OH fixed 5 = 12

72,000.00
12,000.00

ดังนั้นต้นทุนขาย

60,000.00

กาไรขั้นต้น (Gross margin)

40,000.00

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (5,000*3)+10,000

25,000.00

กาไรสุทธิ

15,000.00

งบกาไรขาดทุนแบบต้นทุนผันแปร (Variable costing)

วิธีต้นทุนผันแปร เพราะวิธีต้นทุนรวมมีการนาต้ นทุน

ขาย (5,000 หน่วย * 20 บาท/หน่วย)

100,000.00 สินค้ ารวมค่ าใช้ จ่ายคงทีไ่ ว้ ด้วยหน่ วยละ 5 บาท จึงทาให้

หัก ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนขายผันแปร :

กาไรสุ ทธิแตกต่ างกัน 1,000*5 = 5,000 บาท

สิ นค้าคงเหลือต้นงวด

-

บวก ต้นทุนการผลิตผันแปร (6,000 หน่วย @ 7 * บาท)

42,000.00

ต้นทุนมีไว้เพื่อขาย

42,000.00

หัก สิ นค้าคงเหลือปลายงวด (1,000 หน่วย @ 7 บาท)

สินค้ าคงเหลือปลายงวดตามวิธีต้นทุนรวมมีค่ามากกว่ า

*DM 2 + DL 4 + OH variable 1 = 7

7,000.00

ต้นทุนขายผันแปร

35,000.00

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารผันแปร (5,000 * 3)

15,000.00

ดังนั้น ต้นทุนขายผันแปรทั้งสิ้น

50,000.00

กาไรส่วนเกิน / กาไรผันแปร (Contribution margin)

50,000.00

หัก ค่าใช้จ่ายคงที่

30,000.00

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารคงที่
กาไรสุทธิ

10,000.00

3

40,000.00
10,000.00

ข้ อสั งเกตุ วิธีตน้ ทุนรวม เมื่อสิ นค้าคงเหลือปลายงวดสูงมีผลทาให้ตน้ ทุนขายต่า
ผลพวงส่ งให้กาไรสูง
สิ นค้าคงเหลือต่างกัน 5,000 PL เลยต่างกัน 5,000 ในปี แรก
คาถาม สาหรับปี ถัดไปการคานวณแบบต้นทุนผันแปรจะมีกาไรมากกว่าแบบต้นทุนรวม เพราะแบบ
ต้นทุนรวมเป็ นการหลอกดึงกาไรในอนาคตมา present
ดังนั้น วิธีตน้ ทุนผันแปรเป็ นวิธี conservative กว่าเพราะคิดต้นทุน Fixed cost ไม่วา่ จะขายของหรื อยัง ก็ถือว่า
จ่ายทั้งหมดแล้ว นัน่ คือให้ถือเสมือนหนึ่ งว่าเป็ น period cost เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งก้อน
สิ นค้าคงเหลือปลายงวด เป็ นลูกเล่นทางบัญชี ถ้าตีราคาสิ นค้าปลายงวดสูง ต้นทุนจะต่า กาไรสูง
ข้อสอบจะถามแนว 1. ความแตกต่างระหว่าง 2 วิธีน้ ี กาไรสุ ทธิ ต่างกันอย่างไร ???
2. สิ นค้าคงเหลือปลายงวด ทาไมถึงต่างกัน ???
วิธีลดั

Fixed cost ต่อหน่วย = 5 บาท จานวนสิ นค้าคงเหลือ 1,000 หน่วย ดังนั้นสิ นค้าคงเหลือเลยต่างกัน
= 1,000 * 5 = 5,000 บาท
ง่ายม๊ะ...........

วิธีตน้ ทุนรวมเป็ นวิธีตามมาตรฐานการบัญชี นักลงทุนจะดูเข้าใจง่ายกว่า แต่ในเชิงบริ หารแล้ววิธีตน้ ทุนผัน
แปรผูบ้ ริ หารจะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกกว่า วิเคราะห์ Breakeven point ได้
9. การวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กาไร
1. กาไรส่ วนเกิน (Contribution Margin = CM) คือรายได้ส่วนที่เหลือหลังจากหักต้นทุนผันแปรแล้ว กาไรใน
ส่ วนที่จะไปชดเชยต้นทุนคงที่ ดังนั้นกาไรส่ วนเกินก็คือ ส่ วนเกินของยอดขายที่มีต่อต้นทุนผันแปรของการ
ดาเนินงานในกิจการ สูตรในการคานวณโดยทัว่ ไปก็คือ
กาไรส่ วนเกิน = ยอดขาย (S) – ต้นทุนผันแปร (TV)
2. กาไรส่ วนเกินต่ อหน่ วย (Unit Contribution Margin = UCM) ก็คือ ส่ วนเกิ นของราคาขายต่อหน่วยต่อ
ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ซึ่ งถ้ากาหนดให้
P = ราคาขายต่อหน่วย
V = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
UCM = P – V <กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย (UCM) = ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย>
CM เป็ นส่ วนที่จะนาไปชดเชยต้นทุนคงที่ ดังนั้นหาก กาไรส่ วนเกิน > ต้นทุนคงที่ = กิจการมีกาไร
3. อัตรากาไรส่ วนเกิน (Contribution Margin Ratio = CMR) เป็ นการกาหนดกาไรส่ วนเกินในรู ปของสัดส่ วน
หรื ออัตราร้อยละที่มีต่อยอดขาย ดังนั้น การคานวณหาอัตรากาไรส่ วนเกินสามารถคานวณหาได้จาก
อัตรากาไรส่ วนเกิน = กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย (UCM) หรื อ ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
ราคาขายต่อหน่วย
ราคาขายต่อหน่วย
4. การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน (Break-Even Point- BE) (*** สอบ) ปริ มาณการขายหรื อผลิตที่ มีผลทาให้รายได้
ทั้งหมด เท่ากับต้นทุนรวมทั้งหมดพอดี และ ณ จุดนี้ กิจการจะไม่มีกาไรหรื อขาดทุน เป็ นระดับจานวนหน่วย
ที่ผลิตหรื อขายได้ โดยโครงการไม่มีกาไรหรื อขาดทุนหากผลิตหรื อขายได้มากกว่าระดับจุดคุม้ ทุนนี้ หมายถึง
โครงการมีกาไร หากผลิตหรื อขายได้ต่ากว่าระดับจุดคุม้ ทุนนี้ หมายถึง ขาดทุน
4

สู ตร

 จานวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ ทุน = ต้นทุนคงที่/กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
 ยอดขาย ณ จุดคุม้ ทุน = ต้นทุนคงที่ /อัตรากาไรส่ วนเกินต่อหน่วย หรือ
(จานวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ ทุน X ราคาขายต่อหน่วย)

(หน่วย)
(บาท)

 จานวนหน่วยที่ขายเพื่อให้ได้กาไรตามต้องการ = ต้นทุนคงที่ + กาไรที่ตอ้ งการ(กาไรก่อนภาษี) (หน่วย)
กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
 ยอดขายเพื่อให้ได้กาไรตามต้องการ = ต้นทุนคงที่ + กาไรที่ตอ้ งการ(กาไรก่อนภาษี) หรือ (บาท)
อัตรากาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
(จานวนหน่วยที่ขายเพื่อให้ได้กาไรตามต้องการ X ราคาขายต่อหน่วย)
 ยอดขายเพื่อให้ได้กาไรหลังภาษี = ต้นทุนคงที่ + กาไรที่ตอ้ งการหลังภาษี /1- อัตราภาษี (บาท)
อัตรากาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
ตัวอย่าง สมมติอตั ราภาษี 30% = ต้นทุนคงที่ + กาไรที่ตอ้ งการหลังภาษี / (1- 0.3)
อัตรากาไรส่ วนเกินต่อหน่วย
***ถ้าเป็ นการหาจานวนเงินยอดขาย ตัวหารจะใช้อตั รากาไรส่วนเกิน (CM Ratio) แต่ถา้ เป็ นการหา
จานวนหน่วยตัวหารจะใช้กาไรส่ วนเกินต่อหน่วย (CM)
การหาจุดคุ้มทุนสาหรับสิ นค้ าหลายชนิด ซึ่งมีราคาขายต่ างกัน ต้ นทุนผันแปรต่ างกัน
สูตร จานวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ ทุน (หน่วย) = ต้นทุนคงที่ /กาไรส่ วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
***การหากาไรส่ วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
Ex. ยอดขายปากกา 32,000 ด้าม, ดินสอ 8,000 แท่ง บริ ษทั มีตน้ ทุนคงที่รวม 540,000 บาท
ราคาขายปากกา 45 บาทต้นทุนผันแปร 20 บาทต่อด้าม
ราคาขายดินสอ 70 บาท ต้นทุนผันแปร 35 บาทต่อแท่ง
วิธี นายอดขายนายอดขายทุกผลิตภันฑ์มารวมกันแล้วหา % ของแต่ละตัว
ดังนั้น 32,000 +8,000 = 40,000
ปากกา = 32,000 X 100 = 80% ปากกา = 8,000 X 100 = 20%
40,000
40,000
กาไรส่ วนเกินของปากกา = ( P-V) X ยอดขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
= (45-20) X 80% = 20 บาท
กาไรส่ วนเกินของดินสอ = ( P-V) X ยอดขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
= (70-35) X 20% = 7 บาท
กาไรส่ วนเกินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = 20+7= 27 บาท
จานวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ ทุน = 540,000 = 20,000 หน่วย
27
ดังนั้น
จุดคุม้ ทุนของการผลิตปากกา = 20,000 x 0.8 = 16,000 หน่วย
จุดคุม้ ทุนของการผลิตดินสอ = 20,000 x 0.2 = 4,000 หน่วย
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5. ส่ วนเกินเพื่อความปลอดภัย (Margin Of Safety) = ใช้วดั ความแตกต่างระหว่างระดับยอดขายจริ ง กับ
ยอดขาย ณ จุดคุม้ ทุน (BE) ซึ่ งจะทาให้รู้ว่า ปริ มาณการขายยังมีโอกาสที่ จะลดลงได้ในจานวนเท่าใดก่อนที่
กิ จการจะประสบปั ญหาการขาดทุ น หรื ออาจจะใช้ยอดขายตามงบประมาณเปรี ยบเที ยบกับยอดขาย ณ จุ ด
ระดับคุม้ ทุน เพื่อหาอัตราเปอร์เซ็นต์ของส่ วนเกินที่ปลอดภัย
ส่ วนเกินเพื่อความปลอดภัย (%) =

ยอดขายจริ ง (หรื องบประมาณยอดขาย) - ยอดขาย ณ จุดคุม้ ทุน
ยอดขายจริ ง (หรื องบประมาณยอดขาย)
ถ้ าอัตราส่ วนเกินเพือ่ ความปลอดภัยสู งมากขึน้ ความเสี่ ยงที่กจิ การจะประสบกับการขาดทุน ก็จะน้ อยลง
 การตรวจสอบภายในสามารถใช้หลักเกณฑ์น้ ี มาวิเคราะห์ต่อได้วา่ บริ ษทั มีความเสี่ ยงในการขายหรื อไม่
เช่นถ้ามีส่วนเกินเพียงแค่ 10% เราควรจะ comment ในแง่ฝ่ายขายอาจจะต้องปรับปรุ งงบประมาณขายให้
มากขึ้นหรื อไม่ เพราะถ้ามีปัจจัยภายนอกเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้ว 10% อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้
นัน่ จะทาให้บริ ษทั อาจประสบภาวะขาดทุนได้
10. บัญชีต้นทุนเพือ่ การวางแผนกาไร : ต้ นทุนมาตรฐาน (*****สอบแน่ ๆๆๆๆ)
ต้นทุนมาตรฐาน เป็ นเครื่ องมือที่กาหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นฐานในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน (ทั้งด้านราคา (P)
และปริ มาณ (Q)) เมื่อนาปริ มาณมาตรฐานไปคูณด้วยราคามาตรฐานจะได้ต้นทุนมาตรฐานต่ อหน่ วย
ต้นทุนมาตรฐานจะคล้ายกับงบประมาณ แตกต่างกันตรงที่ตน้ ทุนมาตรฐานจะแสดงเป็ นต้นทุนต่อหน่วย
การกาหนดต้นทุนมาตรฐาน ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้น ณ ระดับการผลิตต่าง ๆ แล้วนา
ข้อมูลมาปรั บให้เข้ากับสภาพตลาด เศรษฐกิ จปั จจุ บนั เพราะต้องการให้ตน้ ทุ นมาตรฐานเป็ นเครื่ องมื อสาหรั บการ
วางแผนและการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในอนาคต
ตัวอย่ าง เรื่องต้ นทุนมาตรฐาน
บริ ษทั ณรงค์การค้า จากัด มีขอ้ มูลการผลิตของบริ ษทั ดังนี้
ข้อมูลต้นทุนมาตรฐานในระดับการผลิต 10,000 หน่วย
ผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป 1 หน่วยใช้
ต้นทุนต่อหน่วยของ FG
วัตถุดิบ 3 หน่วย @ 2 บาท
6 บาท
ค่าแรงงาน 2 ชัว่ โมง @ 3 บาท
6 บาท
ค่าใช้จ่ายโรงงาน :
ค่าใช้จ่ายคงที่ 2 ชัว่ โมง @ 2.5 บาท
5 บาท
ค่าใช้จ่ายผันแปร 2 ชัว่ โมง @ 4 บาท
8 บาท
ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับต้นทุนจริ ง
- วัตถุดิบ 25,000 หน่วยซื้ อมาในระหว่างงวดหน่วยละ 2.10 บาท และได้มีการเบิกใช้ในการผลิต 24,000
หน่วย, ค่าแรงงาน 17,000 ชัว่ โมง @ 2.50 บาท
- ค่าใช้จ่ายโรงงานแยกเป็ นผันแปร 69,000 บาท และคงที่ 43,000 บาท
- ปริ มาณการผลิตจริ งเท่ากับ 9,000 หน่วย
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การวิเคราะห์ ผลต่ างต้ นทุนวัตถุดบิ ทางตรง (บาท: หน่ วย)
ปริ มาณจริ ง

ปริ มาณจริ ง

25,000*2.10 บาท

ปริ มาณมาตรฐาน

25,000*2.00 บาท

52,500 บาท

27,000 (9,000*3) *2.00 บาท

50,000 บาท

54,000 บาท

ผลต่ างราคาวัตถุดบิ 2,500 U
ปริ มาณการใช้วถั ตุจริ ง
24,000*2.00 บาท
48,000 บาท
ผลต่ างปริมาณที่ใช้ 6,000 F
ผลต่ างรวมของวัตถุดบิ 3,500 บาท F

การวิเคราะห์ ผลต่ างค่ าแรงงานทางตรง (บาท: หน่ วย)
ชัว่ โมงจริ ง

ชัว่ โมงจริ ง

ชัว่ โมงมาตรฐาน

ผลต่างอัตราค่าแรง (F or U)

ผลต่างประสิ ทธิ ภาพ (F or U)
ผลต่างค่าแรงงานทางตรง

17,000 ชัว่ โมง * 2.50 บาท

17,000 ชัว่ โมง * 3.00 บาท

18,000 (9,000*2) *3.00 บาท

42,500 บาท

51,000 บาท

54,000 บาท

ผลต่ างอัตราค่ าแรง 8,500 F
ผลต่ างประสิ ทธิภาพ 3,000 บาท F
ผลต่ างรวมของค่ าแรงงานทางตรง 11,500 F
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การวิเคราะห์ ผลต่ างค่ าใช้ จ่ายการผลิตผันแปร (บาท: หน่ วย)
ชัว่ โมงจริ ง x อัตรา OH จริ ง

ชัว่ โมงจริ ง x อัตรา OH มาตรฐาน

ผลต่างการใช้จ่าย (F or U)

ชัว่ โมงมาตรฐาน x อัตรา OH มาตรฐาน

ผลต่างประสิ ทธิ ภาพ (F or U)
ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร

69,000 บาท
69,000 บาท

17,000 ชัว่ โมง * 4.00 บาท

18,000 (9,000*2) *4.00 บาท

68,000 บาท

72,000 บาท

ผลต่ างการใช้ จ่าย 1,000 U
ผลต่ างประสิ ทธิภาพ 4,000 บาท F
ผลต่ างรวมของค่ าใช้ จ่ายการผลิตผันแปร 3,000 F
สาเหตุที่ทาให้ ต้นทุนมาตรฐานบางครั้งไม่ เหมาะกับสภาพปัจจุบัน (**สอบ มักถามเรื่องข้ อจากัดของต้ นทุน
มาตรฐานว่ ามีอะไรบ้ าง)
1. กิจการใช้เครื่ องจักรที่ทางานอัตโนมัติมากขึ้น จะลดจานวนค่าแรงงานทางตรง ทาให้มูลค่าค่าแรงงาน
ทางตรงน้อยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนการผลิตรวม และเป็ นจานวนที่ค่อนข้างคงที่ ดังนั้นผลต่าง
เกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรงจึงมีมลู ค่าต่ามาก
2. กิจการที่ตอ้ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพแรงงาน จะผลิตสิ นค้าจานวนมาก ในขณะที่แผนกขายประสบปัญหา
ของการแข่งขันในตลาด ทาให้เกิดปัญหาเรื่ องสิ นค้าคงเหลือจานวนมาก ซึ่ งเป็ นการขัดแย้งในระบบการ
ผลิตแบบใหม่ที่เน้นการลดสิ นค้าคงเหลือ
3. บทบาทด้านการวัดผลการปฏิบตั ิงานน้อยลง แต่ตน้ ทุนมาตรฐานไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บันทึกรายการบัญชี
4. หากมีการประยุกต์ใช้ระบบ JIT จะไม่เกิดผลต่างของราคาซื้ อวัตถุดิบ ทั้งนี้เพราะกิจการมีการทาสัญญาซื้ อ
ขายและกาหนดราคาล่วงหน้าไว้กบั ผูข้ ายแล้ว
5. ปัจจุบนั ต้นทุนมาตรฐานได้ ปรับจากมาตรฐานคงที่เป็ นมาตรฐานที่ยึดหยุน่ มากขึ้น
11. การบัญชี ตามความรั บผิดชอบ →ระบบข้อมูลทางบัญชี เพื่อการบริ หาร หรื อกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลให้
สอดคล้องกับหน่วยงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) การวางแผนและการปันส่ วนทรัพยากรของกิจการ
2) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
3) การประเมินผลการดาเนินงาน
ระบบนี้ องค์กรจะต้องสามารถระบุตน้ ทุนที่แบ่งไปให้ ผจก.ตามความรับผิดชอบ และควบคุมต้นทุนโดย ผจก.
ประจาระดับนั้น และข้อมูลงบประมาณที่มีประสิ ทธิ ผล คือข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นพื้นฐานในการเปรี ยบเทียบกับ
ผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
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การกระจายอานาจโดยแยกตามส่ วนงาน (Segment)
→ศูนย์ตน้ ทุน (ถูกประเมินเทียบงบประมาณ)
→ศูนย์กาไร (ถูกประเมินจากกาไรที่ต้ งั ไว้กบั กาไรที่เกิดขึ้นจริ ง)
→ศูนย์ลงทุน (ถูกประเมินโดยใช้ ROI หรื อ RI กาไรส่ วนที่เหลือ)
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของศูนย์ ลงทุน
1) ROI = Rate of return of Investment อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ROI = รายได้จากการดาเนินงาน (ควรใช้ EBIT) / เงินลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ใช้ดาเนิ นงาน
2) RI = Residual Income กาไรส่ วนที่เหลือ (ผลต่างยิ่งมากยิ่งดี)
RI = กาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน – (อัตราผลตอบแทนขั้นต่าที่ตอ้ งการ x สิ นทรัพย์ดาเนินงาน)
จากสูตร ROI ปรับโดยใช้ยอดขายมาร่ วม ดังนี้
ROI = กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน (EBIT) x
ยอดขาย
ยอดขาย
สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
ยอดขาย
ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์
=> ROI
* กาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงานที่ใช้ในการคานวณ ROI คือ EBIT เพราะตัวหารใช้สินทรัพย์ที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน (ไม่รวมที่มีไว้ใช้ ในอนาคต)
ตัวอย่ าง เรื่องการบัญชีตามความรับผิดชอบ (*****สอบแนว ๆ นีล้ ่ ะ....)
บริษทั สวยใส จากัด มีการแบ่ งหน่ วยงานที่มลี กั ษณะเป็ นศูนย์ ลงทุนอยู่ 3 หน่ วยงานและมีข้อมูลทางการเงินดังนี้
A
B
C
หน่วยงาน
ขาย (บาท)
500,000.00
(d)
(g)
กาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน (บาท)
25,000.00 30,000.00
(h)
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (บาท)
100,000.00
(e) 250,000.00
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
(a)
(f)
0.40
อัตรากาไร (%)
(b)
0.40%
5%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
©
2%
(i)
ให้ 1) คานวณหาตัวเลขที่ขาดหายไปตามตารางข้างต้น
2) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของแต่ละแผนก
(a) อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
(b) อัตรากาไร
© อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(d) ยอดขาย
(e) สิ นทรัพย์ดาเนินงาน

5.00
5%
25%
7,500,000.00
1,500,000.00
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=500,000/100,000
=25,000/500,000
=25,000/100,000
=30,000/0.4%
=30,000/2%

(f) อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
(g) ยอดขาย
(h) กาไรสุ ทธิ
(i) อัตราผลตอบแทนการลงทุน

5.00
100,000.00
5,000.00
2%

สรุ ปผลการดาเนินงาน
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตรากาไร (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

A

= (d)/(e) = 7,500,000/1,500,000
=250,000*0.40
=(g) * 5% = 100,000*5%
= (h)/250,000
B

5.00
5%
25%

5.00
0.40%
2%

C
0.40
5%
2%

ผลการวิเคราะห์
o หน่วยงาน A มีผลการดาเนินงานดีที่สุด
o หน่วยงาน B, C มีผลการดาเนิ นงานที่ค่อนข้างต่ามากมาย ทั้ง ๆ ที่ B มีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
เท่ากับหน่วยงาน A แต่อตั รากาไรต่ามาก ๆ ดังนั้นควรปรับปรุ งกาไรของหน่วยงาน B ซึ่ งอาจทาได้โดย
การลดต้นทุนหรื อควบคุมต้นทุนให้มีการใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น หรื อถึงขั้นต้นกลับไปดูว่าราคา
ขายที่ต้ งั OK หรื อไม่...........เป็ นต้น
o หน่วยงาน C มีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ที่ต่ามากมาย ดังนั้นผูจ้ ดั การแผนก C ต้องให้ความสาคัญ
กับการใช้สินทรัพย์ที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คงต้องไปดูเครื่ องจักรแผนก C ยังอยู่ในสภาพที่ปกติ
อยู่หรื อไม่ มีการ maintenance อย่างสม่าเสมอหรื อป่ าว หรื อเครื่ องจักรอาจจะปกติดี แต่พนักงานขายยัง
ขายไม่ได้ประสิ ทธิ ภาพ หรื อค่า commission ไม่จูงใจ ไม่โดนใจ ทาให้พนักงานขายขายของไม่เต็มที่.....
เป็ นต้น
8. ราคาโอน (Transfer Pricing )
ราคาโอน คือราคาขายสาหรับหน่วยงานที่ขาย / โอน และเป็ นต้นทุนสาหรับหน่วยงานที่ซ้ื อ นอกจากนี้ราคา
โอนยังมีความสาคัญต่อผลของการตัดสิ นใจ จะผลิตหรื อซื้ อ หรื อ พิจารณาว่าจะเลือกซื้ อจากภายใน หรื อภายนอก (ผลิต
เองหรื อจ้างคนอื่น)
ธุรกิจสามารถเลือกกาหนดราคาโอนได้หลายวิธี คือ
 วิธีราคาตลาด (Market price)
 วิธีราคาทุน (Cost Base Price – ต้นทุนรวม, ต้นทุนผันแปร)
 วิธีต่อรองราคาตามความพึงพอใจ (Negotiated price)
ผูบ้ ริ หารจะเลือกวิธีใดขึ้นอยู่กบั ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การโอนจะต้องส่ งเสริ มเป้ าหมายโดยรวมของกิจการ มี
ความเป็ นธรรมต่อการประเมิ นผลงานหน่ วยงานต่างๆ และมีความอิ สระเกี่ ยวกับอานาจในการสั่งการ (การกระจาย
อานาจ) อย่างชัดเจน หรื อที่สาคัญคือข้อกฎหมาย => โดยประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) ระบุว่าการโอนสิ นทรัพย์
ต้องโอนด้วยราคาตลาด เป็ นต้น
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