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ข้อ 1 ก การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

บรษิทัแหง่หน่ึงมหีุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอก ณ 1มค 25x2 จาํนวน 290,000 หุน้ และมหีุน้บุรมิสทิธ ิ 6% ชนิด
สะสมเงนิปนัผลจาํนวน 10,000 หุน้ราคาตามมลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยระหวา่งปี 25x2 มธุีรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
หุน้สามญัเกดิขึน้ดงัน้ี  

• 1 กค 25x2 มหุีน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 2,000หุน้ราคาตามมลูค่าหุน้ละ 50 บาท อตัราดอกเบีย้ 8% มา
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญั โดย 1 หุน้กูส้ามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้ 30 หุน้ ดงันัน้ จงึออกหุน้สามญั
ใหจ้าํนวน 60,000 หุน้  

• 1 สค 25x2 ซือ้หุน้สามญัคนืจาํนวน 50,000 หุน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ  

1 บรษิทัมกีําไรสุทธหิลงัหกัภาษจีาํนวน 1.7 ลา้นบาท บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดใ้นอตัรา 30% 
2 ในปี 25x2 บรษิทัประกาศจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัหุน้บุรมิสทิธสิาํหรบัปี 25x1 และ 25x2 และประกาศจา่ยเงนิ

ปนัผลสาํหรบัหุน้สามญัของปี 25x2 
3 เมือ่วนัที ่20 กพ. 25x3 บรษิทัแตกหุน้สามญั จาก 1 หุน้เดมิ เป็น 2 หุน้ใหม่ 
4 งบการเงนิไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการเมือ่วนัที ่23 กพ. 25x3 

 
ใหท้าํ หากาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ตอบ 

กาํไรต่อหุน้ม ี2 ประเภท คอืกาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน และกําไรต่อหุน้ปรบัลดโดยที ่

• กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสามารถคาํนวณไดโ้ดยนํากาํไรสุทธทิีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญั หารดว้ยหุน้สามญั
ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั ณ วนัสิน้ปี 

• กาํไรต่อหุน้ปรบัลดสามารถคาํนวณไดโ้ดยนํากําไรสุทธทิีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัปรบัปรงุดว้ยผลกระทบ
จากการใชส้ทิธขิองผูถ้อืตราสารเทยีบเทา่หุน้สามญั หารดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีป่รบัปรงุดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัเทยีบเท่าแลว้  

 
ประเดน็สาํคญัของโจทยข์อ้น้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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1 กจิการตอ้งหกัเงนิปนัผลของหุน้บุรมิสทิธอิอกจากกาํไรสทุธ ิ ดว้ยจาํนวนเงนิปนัผลสทุธจิากภาษสีาํหรบังวด
ของหุน้บุรมิสทิธชินิดสะสม ไม่วา่จะมกีารประกาศจา่ยหรอืไม่กต็าม (แต่ตอ้งไม่รวมจาํนวนเงนิปนัผลใดๆของ
หุน้บุรมิสทิธชินิดสะสมสาํหรบังวดก่อนๆทีไ่ดจ้่ายหรอืประกาศจา่ยในงวดปจัจุบนั)  

2 ตอ้งนําธุรกรรมการแปลงสภาพหุน้กูใ้นวนัที ่ 1 กค. และ การซือ้หุน้สามญัคนืในวนัที ่ 1 สค. มาคาํนวณหุน้
สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

3 การแตกหุน้ 1:2 หลงัจากวนัทีใ่นงบดุล แต่ก่อนการเผยแพรง่บการเงนินัน้ สง่ผลใหก้จิการตอ้งใชจ้าํนวนหุน้
ใหมค่าํนวณหากําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกดิขึน้ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล แต่
ก่อนทีก่จิการจะอนุมตัใิหอ้อกงบการเงนิ  

 
ดงันัน้กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานจงึเป็นดงัน้ี 
 
คาํนวณตวัตัง้ 
กาํไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี  1,700,000  
หกั เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิ
 (10,000 หุน้ x 100 บาท x 6%) 60,000  
กาํไรสุทธขิองผูถ้อืหุน้สามญั  1,640,000  

คาํนวณตวัหาร  จาํนวนหุน้  
 จาํนวนเดอืน 
นับถงึสิน้ปี  

ถวัเฉลีย่ถ่วง
น้ําหนกั 

หุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอก ณ 1/1/25x2 290,000  12  290,000  
หุน้สามญัทีอ่อกเพิม่ในการแปลงสภาพหุน้กู ้ 60,000  6  30,000  
หุน้สามญัซือ้คนื - 50,000  5  - 20,833  
หุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอก ณ 31/12/25x2 300,000  299,167  
แตกหุน้ 1: 2 ณ วนัที ่20/2/25x3 600,000  598,333  

ดงันัน้จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีนํ่ามา 
คาํนวณกาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานปี 25x2 598,333  

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานของปี 25x2 เท่ากบั (บาท)  2.74  

ข้อ 1 ข การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรบัลด 
บรษิทัแหง่หน่ึงมหีุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอก ณ วนัที ่1มค 25x6 จาํนวน 500,000 หุน้ กําไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผู้
ถอืหุน้สามญั 1,290,000 บาท และมหีุน้สามญัเทยีบเทา่อื่นดงัน้ี  

1. หุน้กูแ้ปลงสภาพ 10 % ออกจาํหน่ายในปี 25x5  ครบกาํหนดไถ่ถอน 1 กค 25x6 โดยระหวา่งปีไมม่ผีูใ้ดนํามา

แปลงสภาพ 

2. หุน้บุรมิสทิธ ิ5.5% จาํนวน 10,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 200 บาทแปลงสภาพได ้5 หุน้ ออกหุน้ 25x4 ไมม่ผีูใ้ด

นํามาแปลงสภาพ 

3. สทิธซิื้อหุน้สามญั 2,000 สทิธ ิ ราคาใชส้ทิธเิทา่กบั 20 บาทต่อหุน้ 

โดยราคาถวัเฉลีย่ของหุน้สามญัในปี 25x6 เทา่กบัหุน้ละ 25 บาท ในขณะทีร่าคาหุน้สามญั ณ 31 ธค 25x6 เทา่กบัหุน้
ละ 30 บาท และบรษิทัเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 30 
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ใหค้าํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลดปี 25x6 

ตอบ 

ประเดน็สาํคญัในการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลดสาํหรบัโจทยข์อ้น้ีสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
1 หุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้มดอายไุปแลว้ตัง้แต่วนัที ่1 กค. 25x6 ดงันัน้จงึไมม่ผีลต่อการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบั

ลดแต่อยา่งใด 
2 หุน้สามญัเทยีบเทา่จงึเหลอืเพยีง 2 ชนิด คอื สทิธซิือ้หุน้ (warrant) และหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพเทา่นัน้ 
3 ในการคาํนวณตอ้งคาํนวณผลกระทบทีม่ต่ีอกาํไรต่อหุน้ของหุน้สามญัเทยีบเทา่แต่ละตวั โดยตอ้งเรยีงลาํดบั

ตราสารทีม่ผีลต่อกาํไรต่อหุน้จากน้อยทีส่ดุไปหามากทีส่ดุ ตามตารางคาํนวณต่อไปน้ี 

ตราสารเทยีบเทา่หุน้สามญั  ผลกระทบต่อกาํไรสุทธ ิ  จาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้  
ผลกระทบ 

ต่อหุน้ 

สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้สามญั -  /  400  0 

หุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพ 5.5% 110,000  50,000  2.2 

รวม 110,000    50,400    

 
4 การคาํนวณผลกระทบของการใชส้ทิธซิือ้หุน้นัน้ จาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จะเกดิจากการคาํนวณผลต่างของราคา

ตลาดเฉลีย่ของหุน้สามญั กบัราคาตามสทิธ ิไม่ใช่ราคาปิดของหุน้สามญัแต่อยา่งใด 

การคาํนวณกาํไรตอ่หุน้ปรบัลด 

รายการ 
กาํไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อื

หุน้ 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง

น้ําหนกั  กาํไรต่อหุน้  

(บาท) (หุน้)  (บาท)  

กาํไรสุทธขิองผูถ้อืหุน้สามญั 1,290,000 / 500,000 = 2.58 

(500,000 - เงนิปนัผลหุน้บุรมิสทิธ ิ40,000 บาท) 

สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้สามญั - 400 1 

รวม 1,290,000 / 500,400 = 2.58 ปรบัลด 

หุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพ 5.5% 110,000 2 50,000 3 

รวม 1,400,000 / 550,400 = 2.54 ปรบัลด 

 
1. เปรยีบเสมอืนจาํนวนหุน้สามญัทีต่อ้งออกใหเ้พิม่แก่ผูถ้อืหุน้สามญัเทยีบเท่าโดยมไิดร้บัสิง่ตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ (โปรดอ่าน ม.บช. 38.30 

ประกอบ) คาํนวณโดย (25 บาท - 20 บาท) x 2,000 หุน้ / 25 บาท = 400 หุน้ 
2. คอืจาํนวนเงนิปนัผลจา่ยทีก่จิการจะประหยดัไดก้รณทีีผู่ถ้อืหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพใชส้ทิธแิปลงสภาพตัง้แต่วนัทีม่สีทิธแิปลง ฯ(โปรดอ่าน 

ม.บช. 38.24)  คาํนวณโดย 10,000 หุน้ x 200 บาท x 5.5%= 110,000 บาท 
3. คอืจาํนวนหุน้สามญัทีเ่พิม่ขึน้ ถา้ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธแิปลงสภาพใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั คาํนวณโดย 10,000 หุน้ x 5 = 50,000 หุน้ 

ข้อ  2. การคาํนวณต้นทนุงานสัง่ทาํ 

บรษิทั ศาลพระภมู ิจาํกดั ผลติและจาํหน่ายศาลพระภมู ิซึง่มสีนิคา้และขัน้ตอนการผลติ ดงัน้ี  การหลอ่ฐาน  
การหล่อเสา การทาํศาล และการตกแต่ง ซึง่ในแต่ละสว่นบรษิทัมกีารผลติและขายแยกสว่นแลว้แต่ลกูคา้สัง่  คา่ใชจ้า่ย
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ในการผลติปนัสว่นตามชัว่โมงแรงงานทางตรง  ในเดอืนตุลาคม บรษิทัจ่าคา่แรงงานทางตรงชัว่โมงละ 40 บาท สว่น
คา่ใชจ้า่ยในการผลติรวม  79,200 บาท และมคี่าใชจ่่ายดงัน้ี 

 
กจิกรรม  จาํนวน   คา่วตัถุดบิ   ชัว่โมงแรงงานทางตรงรวม  
การหล่อฐาน  180   30,000  480  
การหล่อเสา  200   20,000  480  
การทาํศาล  200   50,000  720  
การตกแต่ง     960  

 
ในเดอืนพฤศจกิายน บรษิทัไดร้บัคาํสัง่ซื้อจากลกูคา้ใหท้าํศาล 5 ศาล โดยลกูคา้ไดท้าํการหล่อฐานเองไวแ้ลว้  และใน
การรบัคาํสัง่ดงักลา่วมคีา่ใชจ้า่ยในการตกแต่งเกดิคอืคอื คา่วตัถุดบิ 4,000 บาท และใชช้ัว่โมงแรงงานทางตรงไป 20 
ชัว่โมง 
 
ใหท้า่นคาํนวณหาตน้ทุนในการทาํศาล 5  ศาล                (  20 คะแนน ) 

ตอบ  

ตน้ทุนการทาํศาล 5 ศาล เทา่กบั 9,250 บาท ตามการคาํนวณต่อไปน้ี 
 
ขัน้แรก คาํนวณตน้ทุนวตัถุดบิต่อการทาํศาล 1 ศาล (บาท) 
กจิกรรม   จาํนวน   คา่วตัถุดบิ   คา่วตัถุดบิต่อศาล  
 การหลอ่ฐาน   180   30,000  166.67  
 การหลอ่เสา   200   20,000  100.00  
 การทาํศาล   200   50,000  250.00  

 
ขัน้ทีส่อง คาํนวณหาชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อการทาํศาล 1 ศาล 
กจิกรรม   จาํนวน   จาํนวนชัว่โมงแรงงานทางตรง   ชัว่โมงแรงงานทางตรงต่อศาล  
 การหลอ่ฐาน   180   480  2.67  
 การหลอ่เสา   200   480  2.40  
 การทาํศาล   200   720  3.60  
 การตกแต่ง     960    
 รวม     2,640    
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ขัน้ทีส่าม คาํนวณหาตน้ทุนของการทาํศาลตามงานสัง่ทาํจาํนวน 5 ศาล ทีไ่ดห้ลอ่ฐานมาเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
กจิกรรม  จาํนวน 

งานสัง่ทาํ  
จาํนวนหน่วยใชต้่อ 1 ศาล ราคาต่อหน่วย (บาท) ตน้ทุนรวม (บาท) 

 DM (หน่วย)   DL (ชม.)   OH (ชม.)   DM   DL   OH   DM   DL   OH  รวม 
การหล่อฐาน (ลกูคา้ทาํมาแลว้)  -  1         2.67         2.67  167  40   30   -  -  -   -  
การหล่อเสา 5  1         2.40         2.40  100  40   30   500  480  360  1,340  
การทาํศาล 5  1         3.60         3.60  250  40   30  1,250  720  540  2,510  
การตกแต่ง 5  1         4.00         4.00  800  40   30  4,000  800  600  5,400  
รวม                     9,250  
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ข้อ 3 ก. การรบัรู้รายได้จากการขายและงานติดตัง้ 

บรษิทัไดป้ระมลูงานตดิตัง้โทรทศัน์ ในสนามบนิสวุรรณภมู ิ20 เครือ่ง มลูค่างาน 1,000,000 บาท ใบเสนอราคามคี่า
โทรทศัน์จาํนวน 840,000 บาท (ยงัไม่รวมราคาตดิตัง้) โดยมเีงือ่นไขวา่ หากบรษิทัไมส่ามารถตดิตัง้โทรทศัน์ไดท้นั
กาํหนด ลกูคา้จะหกัเงนิ 200,000 บาท ซึง่เป็นราคาเดยีวกบัทีผู่ร้บัเหมารายอื่นเสนอเป็นราคาคา่ตดิตัง้ ณ วนัทีใ่นงบ
ดุล 31 ธค. 25x1 บรษิทัไดส้ง่มอบโทรทศัน์ใหส้นามบนิจาํนวณ 20 เครือ่งในวนัที ่29 ธนัวาคม 2551 และตดิตัง้เสรจ็ใน
วนัที ่31 มกราคม 2552 

 
ใหท้าํ อธบิาย แสดงการคาํนวณ การรบัรูร้ายไดค้า่ขาย และ/หรอืคา่ตดิตัง้วา่เป็นอยา่งไร  

ตอบ 

ประเดน็ของโจทยข์อ้น้ีคอื จะรบัรูร้ายไดเ้มื่อใด ระหวา่งปี 2551 หรอื 2552 ซึง่แนวทางการตคีวามทีเ่ป็นไปได้
นัน้ม ี3 แนวทางคอื  

1 หากตคีวามวา่กจิการไดโ้อนประโยชน์และความเสีย่งในตวัสนิคา้ไปแลว้ ณ ปี 2551 และค่าตดิตัง้
ไมใ่ชส่ว่นสาํคญัของการขายกจิการกจ็ะสามารถรบัรูร้ายไดไ้ดท้ ัง้จาํนวน ทัง้คา่ขาย 
และค่าตดิตัง้ไดใ้นปี 2551 หรอื 

2 หากตคีวามวา่กจิการไดโ้อนประโยชน์และความเสีย่งในตวัสนิคา้ไปแลว้ ณ ปี 2551 แต่คา่ตดิตัง้ถอื
เป็นสว่นสาํคญัของการขายครัง้น้ี กจิการกค็วรจะรบัรูร้ายไดจ้ากการขายในปี 2551 สว่นรายได้
คา่ตดิตัง้นัน้ ถอืเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ซึง่กจิการจะสามารถรบัรูไ้ดต้ามวธิอีตัราสว่นงาน
ทีท่าํเสรจ็ หรอื 

3 หากตคีวามวา่การตดิตัง้นัน้เป็นสว่นสาํคญัมาก และถอืวา่การโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในตวั
สนิคา้ทีข่ายจะเสรจ็สิน้เมื่อการตดิตัง้เสรจ็สิน้ลง กจิการจะตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการขายและการ
ตดิตัง้ตามอตัราสว่นงานทีท่าํเสรจ็ 

ทัง้น้ีขา้พเจา้เหน็วา่น่าจะตคีวามเป็นแบบที ่2  เน่ืองจากโจทยร์ะบุวา่ “หากบรษิทัไมส่ามารถตดิตัง้โทรทศัน์ได้
ทนักาํหนด ลกูคา้จะหกัเงนิ 200,000 บาท ซึง่เป็นราคาเดยีวกบัทีผู่ร้บัเหมารายอื่นเสนอเป็นราคาคา่ตดิตัง้” แสดงวา่
ลกูคา้ยอมรบัโทรทศัน์ตัง้แต่วนัสง่มอบแลว้ กจิการจงึสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายไดใ้นทนัทใีนปี 2551 สว่น
คา่บรกิารซึง่มมีลูคา่เทา่กบั 16% ของมลูคา่สญัญารวม (160,000 บาท จาก 1 ลา้นบาท) จงึถอืวา่มมีลูค่า 
ทีค่อ่นขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัมลูคา่สญัญา กจิการจงึควรรบัรูต้ามขัน้ความสาํเรจ็ของการใหบ้รกิาร ซึง่น่าจะเริม่และเสรจ็สิน้
ในเดอืนมกราคม 2552 ดงันัน้ กจิการจงึควรรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปี 2552 ทัง้น้ี แมใ้นสญัญาจะระบุว่าหาก
กจิการไม่สามารถตดิตัง้ไดท้นัเวลา กจิการจะตอ้งถกูปรบัเทา่กบั 200,000 บาท ซึง่สงูกวา่คา่ตดิตัง้ (160,000 บาท) ที่
ระบุไวใ้นสญัญา แต่จาํนวน 200,000 บาท ดงักลา่วน่าจะมองไดว้า่เป็นคา่ปรบัทีร่ะบุไว ้ เพือ่เรง่รดั
ใหก้จิการปฏบิตัติามสญัญาเทา่นัน้ โดยโอกาสทีบ่รษิทัจะผดิสญัญานัน้น่าจะไมม่ากนกั เน่ืองจากการตดิตัง้โทรทศัน์เป็น
เรือ่งทีไ่ม่ยาก ดงันัน้สาํหรบัโจทยข์อ้น้ี ขา้พเจา้จงึสรปุวา่ 

• ปี 2551 ใหร้บัรูร้ายไดค้่าขายโทรทศัน์ 840,000 บาท  

• ปี 2552 ใหร้บัรูร้ายไดค้่าบรกิารตดิตัง้ 160,000 บาท  
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ข้อ 3 ข. การรบัรู้รายได้ตามเงื่อนไขการส่งมอบแบบต่างๆ 

บรษิทัสง่สนิคา้ไปยงั Dubai จาํนวนเงนิ 5,000,000 บาท สง่ออกเมือ่วนัที ่29/12/25x1 และถงึทา่เรอื Dubai เมือ่วนัที ่
15/1/25x2 ณ วนัที ่31 ธค. 25X1 

1 บรษิทัจะรบัรูร้ายไดก้ารขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข FOB Bangkok (2 คะแนน) 
2 บรษิทัจะรบัรูร้ายไดก้ารขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข FOB Dubai (2 คะแนน) 
3 บรษิทัจะรบัรูร้ายไดก้ารขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข CIF Dubai (2 คะแนน) 
4 บรษิทัจะรบัรูร้ายไดก้ารขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข DDU (2 คะแนน) 
5 บรษิทัจะรบัรูร้ายไดก้ารขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข ex works (2 คะแนน)  

ตอบ 

ความหมายของเงือ่นไขในการขนสง่สนิคา้  (gotoknow.org/blog/logistics-supplychain/174938) 
CIF (………….name Port of Destination)  
ยอ่มาจากคาํวา่ "Cost, Insurance And Freight" เงือ่นไขการสง่มอบน้ี ผูข้ายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสนิคา้ตาม
สญัญากต่็อเมือ่ ผูข้ายไดส้ง่มอบสนิคา้ขา้มกาบเรอืขึน้ไปบนเรอืสนิคา้ แต่ผูข้ายจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการทาํพธิกีาร
สง่ออก จ่ายค่าระวางเรอื และคา่ประกนัภยัขนสง่สนิคา้ เพือ่คุม้ครองความเสีย่งภยัในการขนสง่สนิคา้จนถงึมอืผูซ้ือ้
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ย  
DDU ( .... ระบุสถานทีป่ลายทาง)  
ผูข้ายจะตอ้งขนสง่สนิคา้ไปจนถงึสถานทีท่ีผู่ซ้ือ้กาํหนดในประเทศปลายทาง เชน่ใหส้ง่ทีค่ลงัสนิคา้ของผูซ้ือ้ไมว่า่จะ
ตัง้อยูท่ีไ่หน ในประเทศปลายทางดงักล่าว  
FOB ( .... ระบุทา่ตน้ทาง)  
ผูข้ายสง่สนิคา้ใหถ้งึบนเรอื และความเสีย่งจะเปลีย่นขา้งจากผูข้ายไปตกอยูก่บัผูซ้ือ้ตัง้แต่วนิาททีี ่สนิคา้ถูกยกขา้มพน้
กราบเรอื (ship's rail) ไปเหนือลาํเรอืแลว้ ภาระในการสง่ออก (เชน่ การขอใบอนุญาต การชาํระคา่อากรขาออก ฯลฯ) 
เป็นของผูข้ายทีจ่ะตอ้งจดัการใหเ้สรจ็สิน้  
EXW ( .... ระบุสถานที)่  
ผูข้ายไมต่อ้งทาํอะไรเลย เป็นหน้าทีข่องผูซ้ือ้ทีจ่ะตอ้งจดัการขนสง่สนิคา้เองตัง้แต่ออกจากคลงั สนิคา้ของผูข้าย 
คา่ใชจ้า่ยและความเสีย่งตกอยูก่บัผูซ้ือ้ทัง้ส ิน้ ตัง้แต่คา่ใชจ้า่ยในการผา่นดา่นศุลกากรขาออก กระทัง่คา่ใชจ้า่ยในการขน
ของขึน้รถทีม่ารบั ณ คลงัสนิคา้ของผูข้าย  

ทัง้น้ี จากการทีก่จิการตอ้งรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ เมื่อความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระสาํคญัของความเป็น
เจา้ของสนิคา้ไดโ้อนไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ จงึสามารถสรปุคาํตอบไดด้งัน้ี  

บริษทัจะรบัรูร้ายได้การขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข FOB Bangkok 

ตามเงือ่นไขขา้งตน้ ผูข้ายสง่สนิคา้ใหถ้งึบนเรอื ณ ทา่เรอืกรงุเทพฯ ซึง่ความเสีย่งจะเปลีย่นขา้งจากผูข้ายไปตกอยูก่บัผู้
ซือ้ตัง้แต่วนิาททีี ่ สนิคา้ถูกยกขา้มพน้กราบเรอื (ship's rail) ไปเหนือลาํเรอืแลว้ ภาระในการสง่ออก (เช่น การขอ
ใบอนุญาต การชาํระค่าอากรขาออก ฯลฯ) เป็นของผูข้ายทีจ่ะตอ้งจดัการใหเ้สรจ็สิน้ ดงันัน้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายได ้ 5 
ลา้นบาท  ณ ปี 25x1 ทีก่จิการสง่สนิคา้ถงึทา่เรอืกรุงเทพ 

บริษทัจะรบัรูร้ายได้การขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข FOB Dubai 
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ตามเงือ่นไขขา้งตน้ ผูข้ายสง่สนิคา้ใหถ้งึบนเรอื ณ ทา่เรอื Dubai ซึง่ความเสีย่งจะเปลีย่นขา้งจากผูข้ายไปตกอยูก่บัผูซ้ือ้
ตัง้แต่วนิาททีี ่ สนิคา้ถูกยกขา้มพน้กราบเรอื (ship's rail) ไปเหนือลาํเรอืแลว้ ภาระในการสง่ออก (เชน่ การขอ
ใบอนุญาต การชาํระคา่อากรขาออก ฯลฯ) เป็นของผูข้ายทีจ่ะตอ้งจดัการใหเ้สรจ็สิน้ ดงันัน้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายได ้  5 
ลา้นบาท ณ ปี 25x2 ทีก่จิการสง่สนิคา้ถงึทา่เรอื Dubai 

บริษทัจะรบัรูร้ายได้การขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข CIF Dubai 

เงือ่นไขการสง่มอบน้ี ผูข้ายจะสิน้สดุภาระการสง่มอบสนิคา้ตามสญัญากต่็อเมื่อ ผูข้ายไดส้ง่มอบสนิคา้ขา้มกาบเรอืขึน้
ไปบนเรอืสนิคา้ แต่ผูข้ายจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการทาํพธิกีารสง่ออก จา่ยคา่ระวางเรอื และคา่ประกนัภยัขนสง่สนิคา้ 
เพือ่คุม้ครองความเสีย่งภยัในการขนสง่สนิคา้จนถงึมอืผูซ้ือ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ดว้ย ดงันัน้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายได ้ 5 ลา้นบาท ณ 
ปี 25x1 ทีก่จิการสง่สนิคา้ถงึทา่เรอืกรุงเทพ 

บริษทัจะรบัรูร้ายได้การขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข DDU 

ผูข้ายจะตอ้งขนสง่สนิคา้ไปจนถงึสถานทีท่ีผู่ซ้ือ้กาํหนดในประเทศปลายทาง ดงันัน้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายได ้  5 ลา้นบาท 
ณ ปี 25x2 ทีก่จิการสง่สนิคา้ถงึคลงัสนิคา้ในเมอืง Dubai  

บริษทัจะรบัรูร้ายได้การขายอยา่งไร หากเป็นเงือ่นไข ex works 

ตามเงือ่นไขขา้งตน้ เป็นหน้าทีข่องผูซ้ือ้ทีจ่ะตอ้งจดัการขนสง่สนิคา้เองตัง้แต่ออกจากคลงั สนิคา้ของผูข้าย ค่าใชจ้า่ย
และความเสีย่งตกอยูก่บัผูซ้ือ้ท ัง้สิน้ ตัง้แต่คา่ใชจ้า่ยในการผา่นด่านศุลกากรขาออก กระทัง่ค่าใชจ่้ายในการขนของขึน้รถ
ทีม่ารบั ณ คลงัสนิคา้ของผูข้าย ดงันัน้ ดงันัน้ กจิการตอ้งรบัรูร้ายได ้5 ลา้นบาท ณ ปี 25x1 ทีก่จิการสง่สนิคา้ออกจาก
คลงัดงัการสรปุคาํตอบต่อไปนี้ 
 
เงือ่นไขการส่งมอบ
สนิคา้ 

จุดทีก่รรมสทิธแิละความเสีย่งถกูโอนใหซ้ื้อ วนัทีส่ง่ออก วนัทีถ่งึท่าเรอื 
Dubai 

ปีทีร่บัรู้
รายได ้

FOB Bangkok  ผูข้ายสง่สนิคา้ใหถ้งึบนเรอื ณ ทา่เรอืกรุงเทพฯ 29/12/25x1 15/1/25x2 25x1 

FOB Dubai  ผูข้ายสง่สนิคา้ใหถ้งึบนเรอื ณ ทา่เรอื Dubai 29/12/25x1 15/1/25x2 25x2 

CIF Dubai  ผูข้ายสง่สนิคา้ใหถ้งึบนเรอื ณ ทา่เรอืกรุงเทพฯ 29/12/25x1 15/1/25x2 25x1 

DDU  ผูข้ายสง่สนิคา้ถงึสถานทีท่ ีผู่ซ้ือ้กาํหนดใน
ประเทศปลายทาง  

29/12/25x1 15/1/25x2 25x2 

ex works  เมือ่สนิคา้ออกจากคลงัสนิคา้ของผูข้าย 29/12/25x1 15/1/25x2 25x1 

 
 


