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ภาควิชาการเงิน 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ลักษณะวิชากง. 201การเงินธุรกิจ (1/2561) 

แบบฝกฝนชุดท่ี 12 การวิเคราะหตนทุน ปริมาณขาย และกําไร - เฉลย 
(ทุกกลุม) 

 

((((7777    ขอ ขอ ขอ ขอ รวม รวม รวม รวม 60606060    คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน))))    
1.   

ก.  
รายการ ประเภทคาใชจาย (คงท่ี/ ผันแปร/

ไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ) 
สวนแบงรายไดใหแกเจาของสถานที่  ผันแปร 
คาบํารุงรักษา ผันแปร 
ตนทุนของคากระดาษและคาหมึกพมิพ ผันแปร 
ตนทุนเสียโอกาสของเครือ่งถายเอกสาร คงท่ี 

 
ข.  

  
กําไรสวนเกิน (contribution margin) =8-1.5-1.2-6000/20000 

    
5.00 บาทตอ่แผน่ 

2.   
  

ก.  
จดุคุมทุนในการดําเนินงาน =120000/20 

 
6,000 คู ่

 
ข.  

ยอดขาย 10,000 หน่วย 
ยอดขายรวม 500,000  บาท 
ตน้ทนุผันแปรรวม 300,000  บาท 
กําไรจากการดําเนนิงาน 80,000  บาท 

ค.  
กําไรจากการดําเนนิงาน 80,000  บาท 
ตน้ทนุคงที,ในการดําเนนิงาน 120,000  บาท 
DOL=(EBIT+FC)/EBIT =(80000+120000)/80000 

 
2.5 
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3.  
ก.  

 
ยอดขาย (กลอ่ง)        125,000   บาท 

ยอดขายรวม 
     

1,875,000   บาท 

ตน้ทนุผันแปรรวม 
     

1,250,000   บาท 
กําไรสว่นเกนิ (contribution margin)รวม        625,000   บาท 
ตน้ทนุคงที,ในการดําเนนิงาน        700,000   บาท 

กําไรจากการดําเนนิงาน 
        

(75,000)  บาท 

 
ข.  

 
ยอดขาย (กลอ่ง)      175,000   บาท 

ยอดขายรวม 
   

2,625,000   บาท 

ตน้ทนุผันแปรรวม 
   

1,750,000   บาท 
กําไรสว่นเกนิ (contribution margin)รวม      875,000   บาท 
ตน้ทนุคงที,ในการดําเนนิงาน      700,000   บาท 
กําไรจากการดําเนนิงาน      175,000   บาท 

 
ค.  
 

ยอดขาย (กลอ่ง) 
       

125,000  
    

150,000  
     

175,000  

ตน้ทนุคงที,ในการดําเนนิงาน 
       

700,000  
    

700,000  
     

700,000   บาท 

กําไรจากการดําเนนิงาน 
        

(75,000) 
     

50,000  
     

175,000   บาท 

DOLQ=(EBIT+FCO)/EBIT 
           

(8.33) 
       

15.00  
          

5.00  
  

 
ง.  

√√√√    ถายอดขายสูงกวาจุดคุมทุน คา DOL จะเปนบวกเสมอ  

XXXX    ณ จุดคุมทุน คา DOL จะเทากับ 1 

√√√√    เหนือจุดคุมทุนเปนตนไป ถายอดขายเพิม่ข้ึน คา DOL จะลดลง 
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4.  
ก.  

TCก= FCก+VQ 
 

 

=30*200000-
15*200000+15Q 

TCข= FCข+VQ 
 

 

=30*180000-
20*180000+20Q 

TCก= TCข 
 

30*200000-15*200000+15Q 
=30*180000-
20*180000+20Q 

3,000,000+15Q =1,800,000+20Q 
Q =1,200,000/5 

 ระดับยอดขายที,ทําใหต้น้ทนุรวมของทัLงสองวธิื
เทา่กนั (Point of Indifference)        240,000  หน่วย 

ข.   
ควรเล ือก ว ิธี ก. เน ่ืองจากจะไดกําไรจากการด ําเน ินงานสูงกวา  

 
วธิ ีก วธิ ีข 

ราคาขายตอ่หน่วย(บาท)   30 30 
ตน้ทนุขายผันแปรตอ่หน่วย (บาท)   15 20 
กําไรสว่นเกนิตอ่หน่วย (บาท)   15 10 
จดุคุม้ทนุในการดําเนนิงาน (หน่วย)        200,000       180,000  

   ยอดขาย (หน่วย)        300,000       300,000  

ยอดขายรวม 
     

9,000,000  
   

9,000,000  

ตน้ทนุผันแปรรวม 
     

4,500,000  
   

6,000,000  

กําไรสว่นเกนิ (contribution margin)รวม 
     

4,500,000  
   

3,000,000  

ตน้ทนุคงที,ในการดําเนนิงาน 
     

3,000,000  
   

1,800,000  

กําไรจากการดําเนนิงาน 
     

1,500,000  
   

1,200,000  

5.  

ก.  

ยอดขาย (หน่วย) 
           

5,000  
       

12,000  
ยอดขายรวม        225,000       540,000  
ตน้ทนุผันแปรรวม        100,000       240,000  
กําไรสว่นเกนิ (contribution margin)รวม        125,000       300,000  
ตน้ทนุคงที,ในการดําเนนิงาน        175,000       175,000  

กําไรจากการดําเนนิงาน 
        

(50,000)      125,000  
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ข.  

เจาหน้ีไมควรเปนกังวลเน่ืองจากบริษัทยังมีกําไรจากการดําเนินงานอยู 
ราคาขายตอ่หน่วย(บาท)   45 
ตน้ทนุขายผันแปรตอ่หน่วย (บาท)   20 
กําไรสว่นเกนิตอ่หน่วย (บาท)   25 
ตน้ทนุคงที,ในการดําเนนิงาน        175,000  
คา่เสื,อมราคาประจําปี         100,000  
ตน้ทนุคงที,ในการดําเนนิงานหักคา่เสื,อมราคา
ประจําปี  

         
75,000  

จดุคุม้ทนุในการดําเนนิงานเงนิสด (หน่วย) 
           

3,000  

  6.  

ก.  จุดคุมทุนทางการเงิน = 2000 ลานบาท 

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี 2000 
ดอกเบ้ีย 2000 
กําไรกอนภาษี 0 
ภาษี 40% 0 
กําไรสุทธิ 0 

 

ข.  

  Degree of financial leverage (DFL4500) =  EBIT/ EBIT-FCF 

        = 4500/4500-2000 

        = 1.8 

 

ค. จุดคุมทุนทางการเงิน (Financial breakeven point) = FCF 

  FCF      = I + Dividend / (1-T) 

        = 2000 + 600/ (1-.4) 

        = 2000 + 1000 

        = 3000 ลานบาท 
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 Degree of financial leverage (DFL4500) =  EBIT/ EBIT-FCF 

       = 4500/ (4500-3000) 

       =  3.0  

ขอสงัเกต ขอสงัเกต ขอสงัเกต ขอสงัเกต     

ก. DFL จะมีคาสูงขึ้นเมือ่ คาใชจายทางการเงินสูงข้ึน 

ข. DFL ณ จุดคุมทุนทางการเงินจะเทากับ ∞ เสมอ 

7.  
      

ก.  
 
   DOLQ  = (EBIT+FCO)/EBIT 
     = (4320+6480)/4320 
     = 2.5 
   DFLEBIT =  EBIT/ (EBIT-FCF) 

     = 4320/ (4320-2880) 
     = 3.0 
   DCLQ  =  DOLQ * DFLEBIT 
     = 2.5 * 3.0 
     = 7.5   

ข.  
 DOLQ  = 2.5 
 ถารายไดลดลง 10% กําไรจากการดําเนินงานจะลดลง 25% (10%*2.5) 
 ฉะน้ันกําไรจากการดําเนินงานจะลดลงเปน 4320* (1-.25) = 3240 ลานบาท 

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี 3000 
ดอกเบ้ีย 2000 
กําไรกอนภาษี 1000 
ภาษี 40% 400 
กําไรสุทธิ 600 
จายเงินปนผลหุนบุริมสิทธิ 600 
กําไรสะสมสวนเพิม่ 0 
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 DFLEBIT = 3.0 
 ถากําไรจากการดําเนินงานลดลง 25% กําไรสุทธิ จะลดลง 75% (25%*3.0) 
 ฉะน้ันกําไรสุทธิจะลดลงเปน 864* (1-.75) = 216 ลานบาท หรือ 
 DCLQ  =  7.5   
 ถารายไดลดลง 10% กําไรสุทธิจะลดลง 75% (10%*7.5) 
 ฉะน้ันกําไรจากการดําเนินงานจะลดลงเปน 864* (1-.75) = 216 ลานบาท 

ค.  
 

 ลดความเส่ียงจากการดําเนินงาน ดวยการซ้ือสินคาสําเร็จรูปแทนท่ีจะผลิตเอง 
 ลดความเส่ียงทางการเงิน ดวยการระดมเงินทุน ในรูปหุนสามัญ แทนที่เงินกูหรือหุนกู 

 

 

 


