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ศูนย์ต้นทุน
(Cost Center)

ศูนย์รายได้ 
(Revenue Center)

ศูนย์ก าไร
(Profit Center)

ศูนย์ลงทุน 
(Investment Center)

232 การบัญชีตามความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting)
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งบก าไรขาดทุนแบบแสดงก าไรส่วนเกินแยกตามส่วนงาน

ต้นทุนคงที่ออกเป็น 2 รายการ คือ ต้นทุนคงที่ทางตรง และ ต้นทุนคงที่ทั่วไป

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของศูนย์ก าไร233
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ทัง้บริษัท เคร่ืองเสียง เคร่ืองไฟฟ้า

ค่าขาย 130,000 50,000 80,000

ต้นทุนผันแปร 60,000 14,000 46,000

ก าไรส่วนเกิน 70,000 36,000 34,000

ต้นทุนคงที่ทางตรงของส่วนงาน 44,000 16,000 28,000

ก าไรทางตรงแยกตามส่วนงาน 26,000 20,000 6,000

ต้นทุนคงที่ทั่วไปยังไม่จัดสรร 13,000

ก าไรจากการด าเนินงาน 13,000

รายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report)235

ระดับที่หน่ึง
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ทัง้บริษัท เคร่ืองเสียง เคร่ืองไฟฟ้า

ค่าขาย 130,000 50,000 80,000

ต้นทุนผันแปร 60,000 14,000 46,000

ก าไรส่วนเกิน 70,000 36,000 34,000

ต้นทุนคงที่ทางตรงของส่วนงาน 44,000 16,000 28,000

ก าไรทางตรงแยกตามส่วนงาน 26,000 20,000 6,000

ต้นทุนคงที่ทั่วไปยังไม่จัดสรร 13,000

ก าไรจากการด าเนินงาน 13,000

รายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report)235

แยกออกเป็นของสินค้าแต่ละชนิด

ระดับที่หน่ึง

ระดับที่สอง
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ทัง้บริษัท เคร่ืองเสียง เคร่ืองไฟฟ้า

ค่าขาย 130,000 50,000 80,000

ต้นทุนผันแปร 60,000 14,000 46,000

ก าไรส่วนเกิน 70,000 36,000 34,000

ต้นทุนคงที่ทางตรงของส่วนงาน 44,000 16,000 28,000

ก าไรทางตรงแยกตามส่วนงาน 26,000 20,000 6,000

ต้นทุนคงที่ทั่วไปยังไม่จัดสรร 13,000

ก าไรจากการด าเนินงาน 13,000

รายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report)235

ระดับที่หน่ึง

ระดับที่สอง
แยกออกเป็นของสินค้าแต่ละชนิด:

พัดลม และ Air Con. (เคร่ืองปรับอากาศ)
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เคร่ืองไฟฟ้า พัดลม Air Con. 

ค่าขาย 80,000 60,000 20,000

ต้นทุนผันแปร 46,000 36,000 10,000

ก าไรส่วนเกิน 34,000 24,000 10,000

ต้นทุนคงที่ทางตรงของส่วนงาน 20,000 9,000 11,000

ก าไรทางตรงแยกตามส่วนงาน 14,000 15,000 (1,000)

ต้นทุนคงที่ทั่วไปยังไม่จัดสรร 8,000

ก าไรจากการด าเนินงาน 6,000

ระดับที่สอง

235 รายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report)
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เคร่ืองไฟฟ้า พัดลม Air Con. 

ค่าขาย 80,000 60,000 20,000

ต้นทุนผันแปร 46,000 36,000 10,000

ก าไรส่วนเกิน 34,000 24,000 10,000

ต้นทุนคงที่ทางตรงของส่วนงาน 20,000 9,000 11,000

ก าไรทางตรงแยกตามส่วนงาน 14,000 15,000 (1,000)

ต้นทุนคงที่ทั่วไปยังไม่จัดสรร 8,000

ก าไรจากการด าเนินงาน 6,000

ระดับที่สอง

ในรายงานแยกตามส่วนงาน ระดับที่หน่ึง
ต้นทุนคงที่ทางตรงของแผนกเคร่ืองไฟฟ้าเท่ากับ 28,000 บาท 

235 รายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report)
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เคร่ืองไฟฟ้า พัดลม Air Con. 

ค่าขาย 80,000 60,000 20,000

ต้นทุนผันแปร 46,000 36,000 10,000

ก าไรส่วนเกิน 34,000 24,000 10,000

ต้นทุนคงที่ทางตรงของส่วนงาน 20,000 9,000 11,000

ก าไรทางตรงแยกตามส่วนงาน 14,000 15,000 (1,000)

ต้นทุนคงที่ทั่วไปยังไม่จัดสรร 8,000

ก าไรจากการด าเนินงาน 6,000

ระดับที่สอง

แยกออกเป็นของแต่ละแบบระดับที่สาม

235 รายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report)
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เคร่ืองไฟฟ้า พัดลม Air Con. 

ค่าขาย 80,000 60,000 20,000

ต้นทุนผันแปร 46,000 36,000 10,000

ก าไรส่วนเกิน 34,000 24,000 10,000

ต้นทุนคงที่ทางตรงของส่วนงาน 20,000 9,000 11,000

ก าไรทางตรงแยกตามส่วนงาน 14,000 15,000 (1,000)

ต้นทุนคงที่ทั่วไปยังไม่จัดสรร 8,000

ก าไรจากการด าเนินงาน 6,000

ระดับที่สอง

ระดับที่สาม แยกออกเป็นของแต่ละแบบ

235 รายงานแยกตามส่วนงาน (Segment Report)



12thailandaccount.com accthai.wordpress.com

ยอดขาย
แต่ละจังหวัด
ยอดขาย

แต่ละประเทศ

ยอดขาย
ในประเทศ
ยอดขาย

ต่างประเทศ

ยอดขาย
TV, Air Con., ..

ยอดขาย  
TV, Air Con., ..

ยอดขาย
TV

ยอดขาย
Air Con.

ยอดขาย
แต่ละแบบ
ยอดขาย
แต่ละแบบ

ในประเทศ 
ต่างประเทศ
ในประเทศ 
ต่างประเทศ

ยอดขาย
ทัง้บริษัท

ยอดขาย
ทัง้บริษัท

ตัวอย่างการแยกยอดขายออกตามส่วนงานย่อย237
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238 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของศูนย์ลงทุน

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Rate of Return on Investment : ROI)

= ก าไรจากการด าเนินงาน / เงนิลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ด าเนินงาน

ก าไรส่วนที่เหลือ (Residual Income : RI)
= ก าไรจากการด าเนินงาน –

(อัตราผลตอบแทนขัน้ต ่าที่ต้องการ × เงนิลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ด าเนินงาน)
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Ex ข้อมูลการเงนิของศูนย์ลงทุนแห่งหน่ึง :

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ด าเนินงาน 200,000 บาท

ยอดขาย 1,000,000 บาท

ก าไรจากการด าเนินงาน 34,000 บาท

ROI = ?

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)238
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ROI = 34,000 / 200,000 = 17%

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)238

Ex ข้อมูลการเงนิของศูนย์ลงทุนแห่งหน่ึง :

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ด าเนินงาน 200,000 บาท

ยอดขาย 1,000,000 บาท

ก าไรจากการด าเนินงาน 34,000 บาท

ROI = ?
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ก าไรส่วนที่เหลือ (RI: Residual Income)238

Ex ข้อมูลการเงนิของศูนย์ลงทุนแห่งหน่ึง :

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ด าเนินงาน 200,000 บาท

ยอดขาย 1,000,000 บาท

ก าไรจากการด าเนินงาน 34,000 บาท

อัตราผลตอบแทนขัน้ต ่า 12%

RI = ?
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RI = 34,000 – (200,000 × 12%) = 10,000 บาท

ก าไรส่วนที่เหลือ (RI: Residual Income)238

Ex ข้อมูลการเงนิของศูนย์ลงทุนแห่งหน่ึง :

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ด าเนินงาน 200,000 บาท

ยอดขาย 1,000,000 บาท

ก าไรจากการด าเนินงาน 34,000 บาท

อัตราผลตอบแทนขัน้ต ่า 12%

RI = ?
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ราคาต้นทุน

ราคาตลาด

ราคาต้นทุนผันแปร

ราคาที่ต่อรอง

การก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing)240
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ราคาต้นทุน

ราคาตลาด

ราคาต้นทุนผันแปร

ราคาที่ต่อรอง

สมการที่ใช้ก าหนดราคาขัน้ต ่าที่ผู้ขาย (ผู้โอน) ยอมรับได้

การก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing)

ราคาโอนขัน้ต ่า = ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึน้ต่อหน่วย +   ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่อหน่วย

240
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ตัวอย่างการค านวณหาราคาขัน้ต ่า

ราคาโอนขัน้ต ่าเป็นเท่าใด?
มีการโอนเกิดขึน้หรือไม่?

ในแต่ละเดือน Pulp Mill ขายเยื่อ
กระดาษได้ 200 ตัน

Pulp Mill  
ก าลังการผลิต 200 ตันต่อเดือน

ราคาขายเยื่อฯ 29,000 บาทต่อตัน 
ต้นทุนผันแปร 12,000 บาทต่อตัน 

(ก าไรส่วนเกิน 17,000 บาทต่อหน่วย) 
ต้นทุนคงที่ 2,600,000 บาทต่อเดือน

Paper Mill  
ซือ้เยื่อจากภายนอก 40 ตันต่อเดือน  

ราคาที่ซือ้ 28,000 บาทต่อตัน

245
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ตัวอย่างการค านวณหาราคาขัน้ต ่า

ราคาโอนขัน้ต ่า = 12,000 + 17,000
= 29,000 บาทต่อตัน

ไม่มีการโอนเกิดขึน้

ราคาตลาด

ในแต่ละเดือน Pulp Mill ขายเยื่อ
กระดาษได้ 200 ตัน

Pulp Mill  
ก าลังการผลิต 200 ตันต่อเดือน

ราคาขายเยื่อฯ 29,000 บาทต่อตัน 
ต้นทุนผันแปร 12,000 บาทต่อตัน 

(ก าไรส่วนเกิน 17,000 บาทต่อหน่วย) 
ต้นทุนคงที่ 2,600,000 บาทต่อเดือน

Paper Mill  
ซือ้เยื่อจากภายนอก 40 ตันต่อเดือน  

ราคาที่ซือ้ 28,000 บาทต่อตัน

245
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Pulp Mill  
ก าลังการผลิต 200 ตันต่อเดือน

ราคาขายเยื่อฯ 29,000 บาทต่อตัน 
ต้นทุนผันแปร 12,000 บาทต่อตัน 

(ก าไรส่วนเกิน 17,000 บาทต่อหน่วย) 
ต้นทุนคงที่ 2,600,000 บาทต่อเดือน

Paper Mill  
ซือ้เยื่อจากภายนอก 40 ตันต่อเดือน  

ราคาที่ซือ้ 28,000 บาทต่อตัน

ในแต่ละเดือน Pulp Mill ขายเยื่อ
กระดาษได้ 200 ตัน และการโอนภายใน

ประหยัดต้นทุนได้ 200 บาทต่อตัน

ราคาโอนขัน้ต ่าเป็นเท่าใด?
มีการโอนเกิดขึน้หรือไม่?

245 ตัวอย่างการค านวณหาราคาขัน้ต ่า
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Pulp Mill  
ก าลังการผลิต 200 ตันต่อเดือน

ราคาขายเยื่อฯ 29,000 บาทต่อตัน 
ต้นทุนผันแปร 12,000 บาทต่อตัน 

(ก าไรส่วนเกิน 17,000 บาทต่อหน่วย) 
ต้นทุนคงที่ 2,600,000 บาทต่อเดือน

Paper Mill  
ซือ้เยื่อจากภายนอก 40 ตันต่อเดือน  

ราคาที่ซือ้ 28,000 บาทต่อตัน

ราคาโอนขัน้ต ่า = (12,000 – 200) + 17,000 
= 28,800 บาทต่อตัน

ไม่มีการโอนเกิดขึน้

หรือ ราคาตลาด (29,000) – 200 

245 ตัวอย่างการค านวณหาราคาขัน้ต ่า

ในแต่ละเดือน Pulp Mill ขายเยื่อ
กระดาษได้ 200 ตัน และการโอนภายใน

ประหยัดต้นทุนได้ 200 บาทต่อตัน
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ในแต่ละเดือน Pulp Mill ขายเยื่อ
กระดาษได้ 150 ตัน

Pulp Mill  
ก าลังการผลิต 200 ตันต่อเดือน

ราคาขายเยื่อฯ 29,000 บาทต่อตัน 
ต้นทุนผันแปร 12,000 บาทต่อตัน 

(ก าไรส่วนเกิน 17,000 บาทต่อหน่วย) 
ต้นทุนคงที่ 2,600,000 บาทต่อเดือน

Paper Mill  
ซือ้เยื่อจากภายนอก 40 ตันต่อเดือน  

ราคาที่ซือ้ 28,000 บาทต่อตัน

245 ตัวอย่างการค านวณหาราคาขัน้ต ่า

ราคาโอนขัน้ต ่าเป็นเท่าใด?
มีการโอนเกิดขึน้หรือไม่?



25thailandaccount.com accthai.wordpress.com

ราคาโอนขัน้ต ่า = 12,000 + 0
= 12,000 บาทต่อตัน

ควรมีการโอนเกิดขึน้  
ราคาโอนจะอยู่ในช่วงระหว่าง 
12,000 บาท ถงึ 28,000 บาท

ในแต่ละเดือน Pulp Mill ขายเยื่อ
กระดาษได้ 150 ตัน

Pulp Mill  
ก าลังการผลิต 200 ตันต่อเดือน

ราคาขายเยื่อฯ 29,000 บาทต่อตัน 
ต้นทุนผันแปร 12,000 บาทต่อตัน 

(ก าไรส่วนเกิน 17,000 บาทต่อหน่วย) 
ต้นทุนคงที่ 2,600,000 บาทต่อเดือน

Paper Mill  
ซือ้เยื่อจากภายนอก 40 ตันต่อเดือน  

ราคาที่ซือ้ 28,000 บาทต่อตัน

245 ตัวอย่างการค านวณหาราคาขัน้ต ่า
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ประเทศกัมพชูา
(อัตราภาษีเงนิได้ 15%)

ประเทศไทย 
(อัตราภาษีเงนิได้ 30%)

หน่วยงาน A
ผลิตชิน้ส่วน

หน่วยงาน B น าชิน้ส่วนมา
ประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูป

ผลกระทบของภาษี (ของทัง้บริษัท) เม่ือโอนด้วยราคาที่สูงขึน้ :

• ภาษีเงนิได้ในประเทศกัมพชูาที่ต้องจ่ายเพิ่มขึน้ = ราคาที่สูงขึน้ × 15%

• ภาษีเงนิได้ในประเทศไทยจะประหยัดได้ = ราคาที่สูงขึน้ × 30%

• ภาษีขาเข้าที่ต้องจ่ายในประเทศไทยเพิ่มขึน้ = ราคาที่สูงขึน้ × อัตราภาษีขาเข้า

246 การโอนสินค้าระหว่างประเทศ
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ตัวเลขที่มุมบนด้านซ้ายของสไลด์ หมายถงึ 

เนือ้หาในสไลด์นัน้จะตรงกับเนือ้หาในหนังสือการบัญชีบริหาร หน้าที่เท่านัน้

End of Chapter 9




