
การวิเคราะหตนทุนการวิเคราะหตนทุน  
ปรมิาณปรมิาณ  และกําไรและกําไร

(Cost-Volume-Profit Analysis)

บทที่ 4 จุดประสงคการเรยีนรู

1. อธิบายไดถึงการเปลีย่นแปลงในระดับกิจกรรมวามีผลกระทบตอกําไรสวนเกินและ
กําไรขาดทุนสุทธิอยางไร

2. คํานวณอัตรากําไรสวนเกินและใชอัตรากําไรสวนเกินคํานวณหาการเปลี่ยนแปลง
ในกําไรสวนเกินและกําไรสุทธิได

3. อธิบายถึงผลกระทบที่มีตอกําไรสวนเกินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตนทุนผันแปร 
ตนทุนคงที่ราคาขาย และปริมาณขายได

4. คํานวณหาจุดคุมทุนโดยการใชสมการและวิธีกําไรสวนเกินได นําแนวคิดเกี่ยวกบั
กําไรสวนเกินมาประยุกตใชในการวางแผนเพื่อใหไดรับกาํไรตามที่ตองการได

ความหมาย

Cost : ตนทุน
Volume : ปริมาณ
Profit : กําไร
การวิเคราะห CVP : การวิเคราะหปริมาณ ตนทุน กาํไร

ดังนั้นการวิเคราะหความสัมพันธของ CVP เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตนทุน ปริมาณ และกําไร ซึ่งเปนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอกาํไร 

ปจจยัตางๆ ที่มีผลกระทบ CVP

1. ราคาขาย
2. ปริมาณหรือ ระดับของกิจกรรม
3. ตนทุนผันแปรตอหนวย
4. ตนทุนคงที่รวม
5. สวนผสมของผลิตภัณฑที่ขาย



ขอสมมติฐานในการวเิคราะห CVP

1. ตนทุนทั้งหมดตองแยกออกเปนตนทุนผันแปร และตนทุนคงที่
2. รายไดและตนทุนทั้งหมดมีพฤติกรรมที่เปนเสนตรง
3. ปริมาณเปนเพียงปจจัยเดียวที่จะมีผลกระทบตอตนทุน
4. กรณีขายสินคาหลายชนิด สวนผสมของการขายจะคงที่ในทุกๆระดับของ

การขาย
5. ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของสินคาคงเหลือตนงวดและปลายงวด
6. ชวงระยะเวลาของการวิเคราะห จะไมมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงิน

กําไรสวนเกิน (Contibution Margin : CM)

กําไรสวนเกิน  คอื รายไดสวนที่เหลือหลังจากหักตนทุนผันแปร 
สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

กําไรสวนเกินดังกลาว เปนสิ่งที่นําไปชดเชยตนทุนคงที ่

กําไรสวนเกิน (CM) = ขาย - ตนทนุผันแปร 

ถากําไรสวนเกิน > ตนทุนคงที่ แสดงวา กิจการมีกําไรจากการดําเนินงาน

ถากําไรสวนเกิน < ตนทุนคงที่ แสดงวา กิจการมีผลขาดทนุจากการดําเนินงาน 

กําไรสวนเกิน (Contibution Margin : CM)

กําไรสวนเกินรวม
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหเกีย่วกบัปริมาณยอดขายและการมองในลักษณะ
ภาพรวมของการวางแผนและการควบคมุตนทุน

กําไรสวนเกินตอหนวย
เปนการวิเคราะหเพื่อพิจารณาวาในการขายสินคา 1 หนวย เมื่อหักตนทุนผันแปรตอ
หนวยแลวจะมีกําไรสวนเกินไปชดเชยตนทุนคงที่ไดเทาไหร

ตัวอยางการคํานวณ

30,000(5,000)กําไรสุทธิ
70,00070,000หัก ตนทนุคงที่

100,00065,000100กําไรสวนเกิน
150,00097,500150หัก ตนทนุผนัแปร
250,000162,500250ยอดขาย

1000650

หนวยผลิตและขายราคา
ตอ

หนวย

ถากําไรสวนเกิน > ตนทุนคงที่ แสดงวา กิจการมีกําไรจากการดําเนินงาน
ถากําไรสวนเกิน < ตนทุนคงที่ แสดงวา กิจการมีผลขาดทนุจากการดําเนินงาน 



อัตรากําไรสวนเกิน (CM Ratio)

ตัวอยาง บริษัทดาวเดน จํากัด ทําการผลิตและขายรองเทา ในเดือนสิงหาคม
ที่ผานมามียอดการจําหนายรองเทาจํานวน 1,000 คู ราคาขายคูละ 300 บาทตนทุน
ผันแปรตอหนวยเทากับ 150 บาท ตนทุนคงที่เทากับ 100,000 บาท
จงหากําไรสวนเกินตอหนวย กําไรสวนเกินรวม และอัตรากําไรสวนเกิน

การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM

การเปลี่ยนแปลงในตนทุนคงที่และยอดขาย

การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM
การเปลี่ยนแปลงในตนทุนผันแปรและปรมิาณการขาย



การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM
การเปลี่ยนแปลงในตนทุนคงที ่ราคาขาย และปริมาณขาย

การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM

การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM

การเปลี่ยนแปลงในตนทุนผันแปร ตนทุนคงที ่และปริมาณขาย

การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM



การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM

การเปลี่ยนแปลงในราคาขายปกติ

การประยุกตใชโดยใชแนวคิดของ CM การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break –even Point Analysis)

จุดคุมทุน เปนจุดที่มีรายไดจากยอดขาย เทากับคาใชจาย  ทําใหกําไรเทากับศนูย 
หรือ จุดของการดําเนินงานที่มีกําไรสวนเกินรวมเทากับคาใชจายคงที่พอดี

คํานวณได 2 วิธี คอื
1. การใชสมการ (The Equation Method)
2. การใชสูตรกําไรสวนเกิน

ยอดขายรวม = คาใชจายรวม

ยอดขายรวม = ตนทนุผันแปร+ตนทนุคงที่

CM รวม = ตนทนุคงที่



การใชสมการ (The Equation Method)

SX = VX+FC
250x = 150x +70,000
250x – 150x = 70,000
100x = 70,000
X = 700 หนวย

X = VX+FC
x = 0.60x +70,000
x – 0.60x = 70,000
0.40x = 70,000
X = 175,000 บาท

การใชสูตรกําไรสวนเกิน

= 700 หนวย

= 175,000 บาท



การวเิคราะหเปาหมายของกําไรทีต่องการ(Target Profit Analysis)
พิจารณาได 2 ลักษณะคือ
1. ไมคํานึงถึงผลกระทบทางดานภาษี

 กรณีกาํหนดกําไรเปนจํานวนเงินที่แนนอน

ยอดขาย = ตนทุนผันแปร+ตนทุนคงที่+กําไรกอนภาษี

P = ราคาขายตอหนวย

X = หนวยขาย

EBT = กําไรกอนภาษี

กรณีกําหนดกําไรเปนเปอรเซ็นตของยอดขาย

ยอดขาย = ตนทุนผันแปร+ตนทุนคงที่+กําไรกอนภาษี

P = ราคาขายตอหนวย

X = หนวยขาย

PX = ยอดขายรวม

EBT = กําไรกอนภาษี



2. คํานึงถงึผลกระทบทางดานภาษี
กรณีกําหนดกําไรเปนจํานวนเงินที่แนนอน

กรณีกําหนดกําไรเปนเปอรเซ็นตของยอดขาย



สวนเกินที่ปลอดภัย (The Margin of Safety)

สวนเกินทีป่ลอดภัย (บาท) = ยอดขายตามงบประมาณหรือยอดขายจริง – ยอดขาย ณ จุดคุมทุน

สวนเกินทีป่ลอดภัย (หนวย) = ปริมาณขายตามงบประมาณหรือปริมาณขายจริง – ปริมาณขาย ณ จุดคุมทุน

สวนเกินที่ปลอดภัยจะแสดงผลตางระหวางยอดขายจริงกับยอดขายที่จุดคุมทุน หรือ
ผลตางระหวางยอดขายที่คาดไวตามงบประมาณกับยอดขายที่จุดคุมทุน 

สวนเกินที่ปลอดภัยจะแสดงจํานวนที่รายไดจากการขายสามารถลดลงไดกอนที่จะเริ่ม
ขาดทุน 

การวเิคราะหสวนผสมของยอดขายและจดุคุมทุน
(Sale Mix and Break-Even Point Analysis)

คํานวณหาจุดคุมทุนจากกําไรสวนเกินตอหนวย
คํานวณจุดคุมทุนจากอัตราสวนเกินรวม

การวางแผนกําไรในสวนผสมของยอดขาย
(Profit Planning of Sales Mix)

กรณไีมคํานึงถึงผลกระทบทางภาษี
กรณคีํานึงถึงผลกระทบทางภาษี


