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1. ก.กาํไรต่อหุ้น 

ข้อมลูตอ่ไปนีเ้ป็นงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X5 

สนิทรัพย์ xx 

หนีส้นิ xx 

สว่นของเจ้าของ 

หุ้นบริุมสทิธิชนิดสะสมปันผล 8%  จํานวน 5,000 หุ้น 5,000,000  

หุ้นสามญัจดทะเบียน 190,000 หุ้นราคาท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

หุ้นสามญัจดทะเบียนและชําระแล้ว 190,000 หุ้น 19,000,000  

หกั  หุ้นซือ้คืน 30,000 หุ้น (4,500,000) 

สว่นของเจ้าของรวม xx 

กิจการได้ออกหุ้นเพิ่มทนุจํานวน 50,000 หุ้น ในวนัท่ี 1 เมษายน 25X5 ในวนัท่ี 30 กนัยายน 25X5 กิจการซือ้หุ้น

คืนด้วยราคาทนุ จํานวน 30,000 หุ้น ในปี 25X5 กิจการไมป่ระกาศจ่ายหุ้นปันผล 

กิจการได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิการซือ้หุ้นสามญัตัง้แตปี่ 25x5 จํานวน 100,000 สทิธิท่ีสามารถซือ้หุ้นได้ใน

ราคา 120 บาท โดยท่ีมลูคา่ยติุธรรมของราคาหุ้นถวัเฉล่ียของปี 25X5 เทา่กบั 150 บาท  

กําไรสทุธิสําหรับปี 25x5 เทา่กบั 3,200,000 บาท  

ให้ทาํ 

คํานวณกําไรตอ่หุ้นพืน้ฐานและปรับลด สําหรับปี 25X5 

ตอบ 

คาํนวณกาํไรสุทธิทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นสามัญ 

กําไรสทุธิสําหรับปี 25x5 3,200,000  

หกั เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ (5m x 8%) (400,000) 

กําไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั 2,800,000  
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คาํนวณจํานวนหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีใ่ช้คาํนวณกาํไรต่อหุ้นพืน้ฐาน 

วนัท่ี รายการ จํานวนหุ้น สดัสว่นของปี 

จํานวนหุ้นถวั 

เฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 

1/1/25x5  ยอดคงเหลือต้นปี   140,000  12/12 140,000  

1/4/25x5  หุ้นท่ีออกใหมโ่ดยจ่ายชําระเป็นเงินสด 50,000  9/12 37,500  

30/9/25x5  ซือ้หุ้นกลบัคืนโดยจ่ายชําระเป็นเงินสด (30,000) 3/12 (7,500) 

31/12/25x5  ยอดคงเหลือสิน้ปี   160,000  12/12 170,000  

การคํานวณกาํไรต่อหุ้นพืน้ฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 กําไรสทุธิ   จํานวนหุ้น   กําไรตอ่หุ้น  

 จํานวนตามรายงาน   2,800,000   170,000   16.47  พืน้ฐาน 

 ผลกระทบจากใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น  

(100,000 หุ้น x (150 - 120) / 150)  -   20,000  

 รวม   2,800,000   190,000   14.74  ปรับลด 
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1.ข. สัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25X3  บริษัทได้ทําสญัญาให้เช่าเคร่ืองจกัร มลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองจกัร 486,000 บาท โดย

จ่ายคา่เช่า 180,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ทกุวนัท่ี 30 ธนัวาคม เร่ิมตัง้แต่ 30 ธนัวาคม 25x3 โดยผู้ เช่าจะประกนัมลูคา่

คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X5 จํานวน 36,000 บาท นอกจากนีผู้้ เช่ายงัต้องจ่ายคา่ภาษีอีกจํานวน 9,000 บาท 

เคร่ืองจกัรมีมลูคา่คงเหลือท่ีไมไ่ด้รับการประกนั 3,600 อตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า เทา่กบั 10%  

บริษัทเป็นผู้แทนจําหน่ายเคร่ืองจกัร โดยเคร่ืองจกัรดงักลา่วมีราคาทนุ 400,000 บาท   

เม่ือสิน้สดุสญัญาเช่า ผู้ เช่าได้คืนเคร่ืองจกัรดงักลา่วให้กบับริษัท โดยมลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองจกัรท่ีรับคืนมา

เทา่กบั 30,000 บาท 

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินท่ีจ่ายเป็นงวด เป็นเวลาสามปี                              2.4869 

มลูคา่ปัจจบุนัของเงินท่ีจ่ายเป็น ณ สิน้ปีท่ี 3                                          0.7513 

ให้ทาํ 

บนัทกึบญัชีสําหรับปี 25X3 และ 25X5 และแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X3 

ตอบ 

การจัดประเภทสัญญาเช่า  

ผู้ให้เช่าจะจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินเน่ืองจากมลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าขัน้ต่ําเทา่กบัร้อยละ 

98 ของมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์ท่ีเช่า ตามการคํานวณตอ่ไปนี ้  

คาํนวณมูลค่าปัจจบุันของค่าเช่าขั้นต่ํา 

ประเภทของกระแสเงินสด ชนิดของกระแสเงินสด 

กระแส 

เงินสด 

PV Factor 

10% 3 ปี มลูคา่ปัจจบุนั 

เงินงวด  คา่เช่า   180,000   2.4869   447,642  

เงินก้อน  มลูคา่คงเหลือท่ีได้รับการประกนั   36,000   0.7513   27,047  

รวม  474,689  

คิดเป็นร้อยละของมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์  98% 
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การคํานวณเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า  

ประเภทของกระแสเงินสด ชนิดของกระแสเงินสด กระแสเงินสด จํานวนงวด 

รวมเงินลงทนุขัน้ต้น 

ตามสญัญาเช่า 

เงินงวด  คา่เช่า   180,000  3  540,000  

เงินก้อน  มลูคา่คงเหลือท่ีได้รับการประกนั   36,000  1  36,000  

เงินก้อน  มลูคา่คงเหลือท่ีไมไ่ด้รับการประกนั  3,600 1 3,600  

 579,600  

การคํานวณเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

ประเภทของ 

กระแสเงินสด ชนิดของกระแสเงินสด กระแสเงินสด 

PV Factor 

10% 3 ปี มลูคา่ปัจจบุนั 

เงินงวด  คา่เช่า   180,000   2.4869   447,642  

เงินก้อน  มลูคา่คงเหลือท่ีได้รับการประกนั   36,000   0.7513   27,047  

เงินก้อน  มลูคา่คงเหลือท่ีไมไ่ด้รับการประกนั  3,600  0.7513  2,705  

รวม  477,393  

รายได้ดอกเบี้ยรอการรับรู้ 

เงินลงทนุขัน้ต้นตามสญัญาเช่า  579,600  

เงินลงทนุสทุธิตามสญัญาเช่า  477,393  

รายได้ดอกเบีย้รอรับรู้  102,207  

การบันทกึบัญชี ณ วันทาํสัญญาเช่า 

1/1/x3 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 579,600  

 ต้นทนุขาย (400,000 – 2,705) 397,295  

  ขาย  474,689  

  สนิค้าคงเหลือ  400,000 

  รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้  102,207 

 บนัทกึการให้เช่าเคร่ืองจกัร   

การแยกค่าเช่ารับออกเป็นดอกเบี้ยรับและส่วนที่นําไปลดยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  

ตารางแสดงการคํานวณดอกเบีย้รับและยอดคงเหลือสทุธิของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 
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วนัท่ี  
คา่เช่ารายปี / มูลค่า

คงเหลือ (1) 

ดอกเบีย้จ่าย (2) = 

(4)x10% 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ี

ลดลง (3) = (1) - (2) 

ยอดคงเหลือของ

หนีส้นิคงค้าง (4) 

มลูคา่เร่ิมต้น        477,393 

1 ม.ค. 25x3 180,000 47,739 132,261 345,133 

31 ธ.ค. 25X3  180,000 34,513 145,487 199,646 

31 ธ.ค. 25X4 180,000 19,965 160,035 39,611 

31 ธ.ค. 25X5* 39,600 0 39,611 0 

รวม  328,400 58,370 270,030   

ปัดเศษ 11 บาท 

การบันทกึบัญชีรับค่าเช่าและรับรู้ดอกเบี้ยรับในปี 25x3 และ 25x5 

31/12/x3 เงินสด  180,000 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน  180,000 

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้  47,739 

ดอกเบีย้รับ  47,739 

บนัทกึการรับคา่เช่าและรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 

31 ธ.ค. 25x5 เงินสด 180,000 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 180,000 

รายได้ดอกเบีย้รอการรับรู้ 19,965 

ดอกเบีย้รับ 19,965 

บนัทกึการรับคา่เช่าและรับรู้รายได้ดอกเบีย้ 

รายการบัญชี ณ วันส้ินสุดสัญญาเช่า  

ผู้ให้เช่ารับคืนเคร่ืองจกัรและบนัทกึขาดทนุจากการให้เช่าเคร่ืองจกัร เน่ืองจากมลูคา่ยติุธรรมของมลูคา่คงเหลือ

ของเคร่ืองจกัรสว่นท่ีไมไ่ด้รับการประกนัจากผู้ เช่า ณ วนัสิน้สดุสญัญาเช่าต่ํากวา่ มลูคา่คงเหลือท่ีประมาณการไว้ ณ วนั

เร่ิมต้นสญัญาเช่า  

31 ธ.ค. 25x5   เงินสด   6,000  

 เคร่ืองจกัร  30,000  

 ขาดทนุจากการให้เช่าเคร่ืองจกัร 3,600  

 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน  39,600  

 บนัทกึรับคืนเคร่ืองจกัรตามสญัญาเช่า  
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2. สัญญาก่อสร้าง 

บริษัทบีก่อสร้าง จํากดั ทําสญัญาก่อสร้างกบัหน่วยงานของราชการแหง่หนึง่ โดยมีระยะเวลา 3 ปี ผู้วา่จ้างได้

จ่ายเงินคา่ก่อสร้างลว่งหน้าจํานวน 1,000,000 บาทในปี 25x1 

มีประมาณการต้นทนุการก่อสร้างทัง้หมด 8,000,000 บาท โดยรายได้คา่ก่อสร้างตามสญัญา 10,000,000 บาท 

• ในปี 25X2 มีวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างปี 25X3 รวมเป็นต้นทนุในปี 25X2 จํานวน 200,000 บาท 

• ปี 25X2 ผู้วา่จ้างมีการดดัแปลงงาน โดยทําให้เกิดต้นทนุขึน้อีก 500,000 บาท และได้เพิ่มเงินตามสญัญาอีก 1 

ล้านบาท 

• ในการจ่ายเงินแตล่ะครัง้ ผู้วา่จ้างได้หกัเงินประกนัผลงานออกร้อยละ 5 

• กิจการใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามต้นทนุท่ีเกิดขึน้สะสม 

 25X1 25X2 25X3 

เงินงวดท่ีเรียกเก็บผู้วา่จ้าง 2,200,000 3,300,000 5,500,000 

เงินท่ีผู้วา่จ้างจ่ายชําระ 

(สทุธิจากเงินคา่ก่อสร้างลว่งหน้าและเงินประกนัผลงาน) 

1,900,000 2,375,000  5,225,000  

คา่ก่อสร้างท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี 1,600,000 3,800,000 3,400,000 

คา่ก่อสร้างท่ีคาดวา่จะต้องจ่ายเพ่ิม  6,400,000 3,300,000 0 

ให้ทาํ 

1. ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ท่ีแบง่

สญัญาก่อสร้างออกเป็นประเภท จงอธิบายวิธีการ และการรับรู้รายได้ของแตล่ะประเภท 

2. คํานวณอตัราสว่นงานท่ีทําเสร็จ และคํานวณกําไรขาดทนุสําหรับปี 25X1 25X2 และ 25X3 

3. บนัทกึบญัชีสําหรับปี 25X1 และ 25X2 

4. จดัทํางบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสิน้ปี 25X1 และ 25X2 ท่ีแสดงรายการสินทรัพย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องกบั

สญัญาก่อสร้างนัน้ 

5. บนัทกึบญัชีในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X3 หลงัจากท่ีกิจการได้สร้างเสร็จตามสญัญาและมีการสง่มอบให้ผู้วา่จ้าง

เรียบร้อยแล้ว โดยไมต้่องปิดบญัชี  
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ตอบ 

ประเภทของสัญญาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 และการรับรู้

รายได้ของแต่ละประเภท  

จากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์นัน้ แบง่

สญัญาก่อสร้างออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การรับจ้างสร้างก่อสร้าง และ 2) การสร้างเพ่ือขาย  

ซึง่หากสญัญาการก่อสร้างถือเป็น “การรับจ้างสร้างบ้าน” จะถือวา่ อยูภ่ายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง ซึง่จะต้องรับรู้รายได้ “ตามอตัราสว่นงานท่ีทําเสร็จ”  หากสญัญาดงักลา่ว 

สามารถวดัผลสําเร็จของงานก่อสร้างได้อยา่งน่าเช่ือถือ มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และ 

สามารถวดัมลูค่าต้นทนุ ทัง้ในสว่นท่ีเสร็จแล้ว หรือท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้อยา่งน่าเช่ือถือ  

อยา่งไรก็ตามหากสญัญาการก่อสร้างถือเป็น “การสร้างเพ่ือขาย” จะถือวา่ อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) ตวัอยา่งของสญัญาก่อสร้างท่ีเข้าข่าย “การสร้างเพ่ือขาย” ได้แก่ การขายพืน้ท่ีของ

อาคารชดุซึง่ผู้ ซือ้จะสามารถเข้าควบคมุพืน้ท่ีได้เม่ือก่อสร้างเสร็จ และโดยปกติจะต้องได้รับโอนกรรมสทิธ์ิก่อน โดยหาก

ก่อสร้างไมเ่สร็จ ผู้ ซือ้จะไมไ่ด้รับประโยชน์เฉกเช่นเดียวกบัท่ีเจ้าของพงึได้รับ ดงันัน้ กิจการเจ้าของโครงการอาคารชดุ

จะต้องรับรู้รายได้จากการขายเสมือนกบัการขายสนิค้าตามปกติ ซึง่ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการรับรู้รายได้ 5 ข้อดงันี ้ 

1. ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้าได้โอนไปให้กบัผู้ ซือ้แล้ว  

2. กิจการไมเ่ก่ียวข้องในการบริหารสนิค้าอยา่งตอ่เน่ืองในระดบัท่ีเจ้าของพงึกระทํา หรือไมไ่ด้ควบคมุสนิค้าท่ีขายไป

แล้วทัง้ ทางตรงและทางอ้อม  

3. มลูคา่ของจํานวนรายได้สามารถวดัได้อยา่งน่าเช่ือถือ  

4. มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนท่ีกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการบญัชีท่ีเกิดจากการขาย

สนิค้า  

5. ต้นทนุท่ีเกิดขึน้หรือท่ีจะเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากรายการขายสนิค้าสามารถวดัมลูค่าได้อยา่งน่าเช่ือถือ  

คาํนวณอัตราส่วนงานทีท่าํเสร็จ และคาํนวณกาํไรขาดทุนสําหรับปี 25X1 25X2 และ 25X3 

หน่วย:พนับาท 

25x1 25x2 25x3 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในปี 1,600  3,800  3,400  

ปรับปรุงด้วยต้นทนุวตัถดิุบของปีอ่ืน   (200) 200  

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ของแตล่ะปี 1,600  3,600  3,600  

ต้นทนุสะสมท่ีเกิดขึน้ถงึปัจจบุนั 1,600  5,200  8,800  

ต้นทนุท่ีคาดวา่จะเกิดเพิ่มจนกระทัง่งานเสร็จ 6,400  3,300  0  

ประมาณการต้นทนุทัง้สิน้ 8,000  8,500  8,800  

อัตราส่วนของงานที่ทาํเสร็จ 20.0% 61.2% 100.0% 
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รายได้ตามสญัญาก่อสร้าง  10,000   11,000   11,000  

 

ยอดสะสม ยอดสะสมถงึปีก่อน รับรู้ในปีปัจจุบัน 

25x1 

รายได้ (10,000 x 20%)  2,000  -   2,000  

ต้นทนุ  1,600  -   1,600  

กําไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น 400  -  400  

25x2 

รายได้ (11,000 x 61.2%)  6,732   2,000   4,732  

ต้นทนุ  5,200   1,600   3,600  

กําไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น  1,532  400   1,132  

25x3 

รายได้ (11,000 x 100%)  11,000   6,732   4,268  

ต้นทนุ   8,800   5,200   3,600  

กําไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น  2,200   1,532  668  

บนัทกึบญัชีสําหรับปี 25X1 และ 25X2 

ปี 25x1 เงินสด  1,000  

คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า  1,000  

บนัทกึรับเงินคา่ก่อสร้างลว่งหน้า 

งานระหวา่งก่อสร้าง  1,600  

เงินสด/เจ้าหนีก้ารค้า/คา่เส่ือมราคา/ฯลฯ  1,600  

บนัทกึการจ่ายต้นทนุการก่อสร้าง 

ลกูหนีก้ารค้า – สญัญาก่อสร้าง  2,200  

เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง  2,200  

บนัทกึการเรียกเก็บเงินตามสญัญาก่อสร้าง 

เงินสด  1,900  
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ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 100  

ลกูหนีก้ารค้า - สญัญาก่อสร้าง  2,000  

บนัทกึการรับชําระเงินคา่ก่อสร้าง 

งานระหวา่งก่อสร้าง 400  

ต้นทนุงานก่อสร้าง  1,600  

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง  2,000  

บนัทกึรับรู้รายได้จากสญัญาก่อสร้าง 

ปี 25x2 งานระหวา่งก่อสร้าง  3,600  

วสัดกุ่อสร้างคงคลงั 200  

เงินสด/เจ้าหนีก้ารค้า/คา่เส่ือมราคา/ฯลฯ  3,800  

บนัทกึการจ่ายต้นทนุการก่อสร้าง 

ลกูหนีก้ารค้า – สญัญาก่อสร้าง  3,300  

เงินเรียกเก็บตามสญัญาก่อสร้าง  3,300  

บนัทกึการเรียกเก็บเงินตามสญัญาก่อสร้าง 

เงินสด  2,375  

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 125  

ลกูหนีก้ารค้า - สญัญาก่อสร้าง  2,500  

บนัทกึการรับชําระเงินคา่ก่อสร้าง 

งานระหวา่งก่อสร้าง  1,132  

ต้นทนุงานก่อสร้าง  3,600  

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง  4,732  

บนัทกึรับรู้รายได้จากสญัญาก่อสร้าง 
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บริษัทบีก่อสร้าง จาํกัด 

งบแสดงฐานะการเงนิบางส่วน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย: พนับาท 

25x1 25x2 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 

ลกูหนีก้ารค้า (สทุธิจากเงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง) 2,000  

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 100  225  

งานระหวา่งก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง 6,932  

หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผู้วา่จ้างสทุธิ (5,500) 

งานระหวา่งก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้างสทุธิจากเงินเรียกเก็บฯ 1,432  

หนีส้นิหมนุเวียน 

เงินรับลว่งหน้าค่าก่อสร้าง (สทุธิจากลกูหนีก้ารค้า) 800  

เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผู้วา่จ้างสทุธิ 2,200  

หกั งานระหวา่งก่อสร้าง (2,000) 

เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผู้วา่จ้างสทุธิจากงานระหวา่งก่อสร้าง 200  

บันทกึบัญชีในวันที ่31 ธันวาคม 25X3 หลงัจากทีก่จิการได้สร้างเสร็จตามสัญญาและมีการส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อย

แล้ว โดยไม่ต้องปิดบัญชี 

ปี 25x3 งานระหวา่งก่อสร้าง 668  

ต้นทนุงานก่อสร้าง  3,600  

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง  4,268  

บนัทกึรับรู้รายได้จากสญัญาก่อสร้าง 

คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า  1,000  

ลกูหนีก้ารค้า – สญัญาก่อสร้าง  1,000  

บนัทกึตดับญัชีคา่ก่อสร้างรับลว่งหน้ากบัลกูหนีก้ารค้า – สญัญาก่อสร้าง 
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3 ต้นทุนช่วง 

บริษัทชอคโกแลต จํากดั เป็นผู้ผลติและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชอคโกแลต โดยบริษัทจะซือ้เมลด็โกโก้มาเพ่ือผลติ

เป็นผลิตภณัฑ์ร่วม 2 อยา่ง คือ โกโก้ผง และเนยโกโก้ ในการผลติทกุๆ 1,500 ปอนด์ของเมลด็โกโก้ จะได้โกโก้ผงจํานวน 

60 แกลลอน และได้รับเนยโกโก้ 90 แกลลอน  

บริษัทสามารถนําโกโก้ผงจํานวน 60 แกลลอนทําเป็นชอคโกแลตจํานวน 600 ปอนด์ ในขณะท่ีเนยโกโก้จํานวน 

90 แกลลอน จะสามารถทําเป็นชอคโกแลตนมได้ 1,020 ปอนด์ 

สําหรับเดือนสงิหาคม 25x2 บริษัทมีข้อมลูดําเนินงานดงัตอ่ไปนี ้ 

• ใช้เมลด็โกโก้ในกระบวนการผลิต 15,000 ปอนด์ 

• ต้นทนุร่วมในการผลิตเทา่กบั 300,000 บาท 

ผลผลติ(ปอนด์) ขาย (ปอนด์) ราคาขาย (บาทต่อปอนด์) ต้นทุนทาํต่อ 
ผงโกโก้ 6,000 6,000 40 127,500 

เนยโกโก้ 10,200 10,200 50 262,500 

ทัง้นี ้ บริษัทได้นําผลผลติท่ีได้ไปทําผลติภณัฑ์สําเร็จรูป อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทขายผลิตภณัฑ์โกโก้ไปทนัที 

บริษัทจะสามารถขายผงโกโก้ได้ในราคาแกลลอนละ 210 บาท และขายเนยโกโก้ได้ในราคาแกลลอนละ 260 บาท 

ให้ทาํ 

1) คํานวณปันสว่นต้นทนุร่วมมลูค่า 300,000 บาท ตามวิธีตอ่ไปนี ้ 

a) ปันสว่นตามราคาขาย ณ จดุแยกตวั 

b) ปันสว่นตามจํานวนหน่วย (แกลลอน) 

c) ปันสว่นตามมลูคา่สทุธิ (net realizable value) 

2) คํานวณหาอตัรากําไรขัน้ต้นของผลติภณัฑ์ทัง้สองเม่ือปันสว่นต้นทนุตามข้อ 1) 

3) บริษัทชอคโกแลตควรขายผลิตภณัฑ์ ณ จดุแยกตวัหรือควรเข้ากระบวนการผลติเป็นสนิค้าสําเร็จรูป ให้คํานวณ

ประกอบ 
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คําตอบ 

การคํานวณปันส่วนต้นทุนตามหน่วยผลิต และมูลค่าขาย ณ จดุแยกตัว 

สดัสว่น ปันส่วนต้นทุนร่วมตาม 

ผลติภณัฑ์ หน่วยผลิต  @ 

 มลูคา่ขาย ณ  

จดุแยกตวั  หน่วยผลิต 

มลูคา่ขาย ณ  

จดุแยกตวั หน่วยผลติ 
มูลค่าขาย ณ  
จุดแยกตัว 

ผงโกโก้ 600 210 126,000 40% 35% 120,000 105,000 
เนยโกโก้ 900 260 234,000 60% 65% 180,000 195,000 

รวม 1,500 360,000 100% 100% 300,000 300,000 

 

การคํานวณปันส่วนต้นทุนตามมูลค่าสุทธิ 

ผลติภณัฑ์ร่วม 

หน่วยผลิต 

ขัน้สดุท้าย (ปอนด์) @ 

มลูคา่ขาย 

สนิค้าขัน้สดุท้าย 

ต้นทนุ 

ทําตอ่ มลูคา่สทุธิ สดัสว่น 
ปันส่วน 

ต้นทุนร่วม 
ผงโกโก้ 6,000 40 240,000 127,500 112,500 31% 93,750 
เนยโกโก้ 10,200 50 510,000 262,500 247,500 69% 206,250 

รวม 16,200 750,000 390,000 360,000 100% 300,000 

 

การคํานวณหาอัตรากาํไรขั้นต้นของผลติภัณฑ์ทั้งสอง 

วธีิการปันส่วน หน่วยผลติ 
ผงโกโก้ เนยโกโก้ รวม 

ยอดขาย 126,000  234,000  360,000  

หกั ต้นทนุร่วม 120,000  180,000  300,000  

กาํไรขัน้ต้น  6,000   54,000   60,000  

วธีิการปันส่วน มูลค่าขาย ณ จุดแยกตัว 
ผงโกโก้ เนยโกโก้ รวม 

ยอดขาย 126,000  234,000  360,000  

หกั ต้นทนุร่วม 105,000  195,000  300,000  

กาํไรขัน้ต้น  21,000   39,000   60,000  
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วธีิการปันส่วน มูลค่าสุทธิ 
ผงโกโก้ เนยโกโก้ รวม 

ยอดขาย 240,000  510,000  750,000  

หกั ต้นทนุร่วม  93,750  206,250  300,000  

หกั ต้นทนุทําตอ่ 127,500  262,500  390,000  

กาํไรขัน้ต้น  18,750   41,250   60,000  

 

คาํนวณหากาํไรขาดทุนจากการผลติต่อ 

จากการคํานวณ พบวา่กิจการควรขายผงโกโก้ ณ จดุแยกตวั ในขณะท่ีควรนําเนยโกโก้ไปผลติเป็นชอคโกแลตนม

เน่ืองจากจะได้รับกําไรมากขึน้ 13,500 บาท 

ผลติภณัฑ์ร่วม ราคาขายสดุท้าย ราคาขาย ณ จดุแยกตวั รายได้สว่นเพิ่ม ต้นทนุทําตอ่ 
กาํไร (ขาดทุน) 

 ส่วนเพิ่ม 
ผงโกโก้ 240,000  126,000  114,000  127,500  (13,500) 
เนยโกโก้ 510,000  234,000  276,000  262,500  13,500  

รวม 750,000  360,000  390,000  390,000  0  
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