หน่วยที
ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้
หัวข้อเรือง
1.
2.
3.
4.

ความหมายและลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้และต้นทุนร่ วม
การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมและการจัดทํางบการเงิน
วิธีการบัญชีเกี/ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม
การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้

สาระสําคัญ
ในการผลิ ตสิ นค้าบางประเภทอาจได้สิ นค้ามากกว่าหนึ/ งชนิ ด ทั3งนี3 เนื/ องมาจากลักษณะของ
วัตถุดิบที/ใช้และกรรมวิธีการผลิตที/ทาํ ให้เกิ ดผลผลิตหลายชนิ ดร่ วมกัน ผลิตภัณฑ์ร่วม(Joint Products)
เป็ นผลิตภัณฑ์ที/ได้จากกระบวนการผลิตเดียวกันมากกว่าหนึ/ งชนิ ดและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product)
คือผลิ ตภัณฑ์ที/เกิ ดขึ3 นโดยบังเอิญอันนื/ องมาจากกระบวนการผลิ ตของผลิ ตภัณฑ์หลัก โดยผลิ ตภัณฑ์
พลอยได้มีปริ มาณและมูลค่าตํ/ากว่าผลิตภัณฑ์หลัก ส่ วนต้นทุนทั3งหมดที/เกิ ดขึ3นในกระบวนการผลิ ต
เรี ยกว่า ต้นทุนร่ วม (Joint Costs) คือต้นทุนการผลิตตั3งแต่เริ/ มต้นจนถึงจุดแยกออก (Spint-off Point)
การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์ร่วม มีวธิ ี การปั นส่ วนต้นทุนได้ 4 วิธี คือ วิธีหน่วยของ
ผลิตภัณฑ์ วิธีถวั เฉลี/ยถ่วงนํ3าหนัก วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์และวิธีอตั รากําไรขั3นต้น การคํานวณต้นทุนให้
ผลิ ตภัณฑ์ร่วมโดยที/ ผลิ ตภัณฑ์ร่วมอาจนําออกขายทันที ณ จุ ดแยกออก หรื อการนําผลิ ตภัณฑ์ร่วม
มาทําการผลิตต่อหลังจุดแยกออกแล้วจึงจําหน่าย
ส่ วนผลิตภัณฑ์พลอยที/เกิดขึ3นโดยบังเอิญอันเนื/องมาจากกระบวนการผลิตจะมีปริ มาณ และ
มูลค่าตํ/ากว่าผลิตภัณฑ์หลักมาก การบัญชี ของผลิตภัณฑ์พลอยได้แบ่งเป็ น 2 วิธี คือ ปั นส่ วนต้นทุนร่ วม
ให้เป็ นต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้หรื อไม่ปันส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์พลอยได้
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จุดประสงค์การเรียนร ้ ู
อธิ บายความหมายและลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วมได้
อธิ บายความหมายและลักษณะของผลิตภัณฑ์พลอยได้ได้
อธิ บายความหมายของต้นทุนร่ วมได้
ปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้ผลิตภัณฑ์ร่วมกรณี ขายทันที ณ จุดแยกออกได้
ปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้ผลิตภัณฑ์ร่วมกรณี นาํ ไปผลิตต่อหลังจุดแยกออกได้
การจัดทํางบกําไรขาดทุนผลิตภัณฑ์ร่วมกรณี ขายทันที ณ จุดแยกออกได้
การจัดทํางบกําไรขาดทุนผลิตภัณฑ์ร่วมกรณี นาํ ไปผลิตต่อหลังจุดแยกออกได้
บันทึกบัญชีเกี/ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมได้
อธิ บายการตีราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ได้
บันทึกบัญชีเกี/ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ได้
เตรี ยมความพร้ อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการเรี ยนให้สอดคล้องกับแบบฝึ กปฏิ บตั ิและ
ใบมอบหมายกิจกรรมอย่างประหยัด คุม้ ค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. มีคุณธรรม จริ ยธรรม เกิ ดค่านิ ยม และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างมี เหตุผลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. มีเจตคติ ที/ดีและเห็ นคุ ณค่าของวัตถุ ประสงค์และแนวคิ ดเกี/ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ร่วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กิจกรรมการเรียนร ้ ู
เรียนรก้ ู าร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูส้ อนแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้หน่วยที/ 6 ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ผูเ้ รี ยนทําแบบประเมินผลก่อนเรี ยน
ผูเ้ รี ยนศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะการปฏิบตั ิตามกิจกรรมตามขั3นตอนที/กาํ หนด
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื3อหาสาระสําคัญในหน่วยการเรี ยนรู ้
ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถามข้อสงสัย
ผูเ้ รี ยนทําแบบประเมินผลหลังเรี ยน
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สือการเรียนร ้ ู
สื อสิ งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 (3201-2004) เรี ยบเรี ยงโดย
อังสนา เปศะนันท์
2. หนังสื อการบัญชีตน้ ทุน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 .
(ปรับปรุ ง 2557) เรือง สิ นค้ าคงเหลือ. กรุ งเทพมหานคร : 2557.
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุ ดวิชาการบัญชี ต้นทุน 1
และ การบัญชี ต้นทุน 2. พิมพ์ครั3งที/ 3. นนทบุรี : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมมาธิ ราช, 2557.
สมนึก เอื3อจิระพงษ์พนั ธ์. การบัญชี ต้นทุน Cost Accounting. กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล, 2552.
ดวงมณี โกมารทัต . การบั ญ ชี ต้ น ทุ น . กรุ งเทพมหานคร : สํ า นัก พิ ม พ์แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เยาวภา ณ นคร. การบัญชี ต้นทุน 2. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน/ ,
2545.
สื อโสตทัศน์
1. เครื/ องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
2. เครื/ องคอมพิวเตอร์
3. สื/ อการนําเสนอ PowerPoint เรื/ อง ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
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แหล่งการเรียนร ้ ู
1.
2.
3.
4.

ผูส้ อน
ห้องปฏิบตั ิการทางบัญชี
ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อินเตอร์ เน็ต

ประเมินผลการเรียนร ้ ู
1. ตรวจแบบฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม/ใบมอบหมายกิจกรรม
2. ประเมินผลจากแบบประเมินผลก่อนเรี ยนและแบบประเมินผลหลังเรี ยน
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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แบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที 6 ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้
คําชี6แจง จงทําเครืองหมาย ( ) ลงหน้าข้อทีถ ูกต้องทีส ุด
1. ผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั 2 ชนิดขึนไป ทีเกิดจากกระบวนการผลิตเดียวกันและขายได้ในมูลค่าทีใกล้เคียง
กันคืออะไร
ก. ผลิตภัณฑ์ร่วม
ข. ผลิตภัณฑ์รวม
ค. ผลิตภัณฑ์หลัก
ง. ผลิตภัณฑ์ต่อเนื อง
จ. ผลิตภัณฑ์พลอยได้
2. ในกระบวนการผลิตที/ใช้ปัจจัยในการผลิตร่ วมกันประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย
ในการผลิ ต จนถึ งจุ ดแยกออกเป็ นผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ด ต้นทุ นที/ใช้ในการผลิ ตร่ วมกันจนได้
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนี3คือข้อใด
ก. ผลผลิตร่ วม
ข. จุดแยกออก
ค. ต้นทุนร่ วม
ง. ต้นทุนการผลิต
จ. ผลิตภัณฑ์ร่วม
3. ข้อใดต่อไปนี3กล่าวถึงต้นทุนร่ วมได้อย่างถูกต้อง
ก. เพื/อลดต้นทุนขาย
ข. เพื/อการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ค. เพื/อวางแผนการผลิตหลังจุดแยกออก
ง. เพื/อตีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมที/ได้จากกระบวนการผลิต
จ. เพื/อใช้ตดั สิ นใจว่าจะขาย ณ จุดแยกออกหรื อจะนําไปผลิตต่อ
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4. ในกระบวนการผลิตสิ นค้าหนึ/ ง ๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้แตกต่างกับเศษซากหรื อเศษวัตถุดิบใน
เรื/ องใดเป็ นสําคัญ
ก. ผลิตภัณฑ์พลอยได้ผา่ นกระบวนการผลิตแล้ว เศษซากยังไม่ผา่ นกระบวนการผลิต
ข. ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นผลิตภัณฑ์ที/ยงั ไม่สมบูรณ์จึงต้องทําการผลิตต่อ
ค. ผลิตภัณฑ์พลอยได้มีปริ มาณมากกว่าเศษซากซึ/ งมีปริ มาณน้อยกว่า
ง. ผลิตภัณฑ์พลอยได้มีราคาสู งกว่าเศษซากซึ/ งมีราคาตํ/า
จ. ผลิตภัณฑ์พลอยได้นาํ ไปผลิตต่อ เศษซากไม่ผลิตต่อ
5. ถ้ากิจการใช้วธิ ี ถวั เฉลี/ยในการปั นส่ วนผลิตภัณฑ์ร่วมจะมีผลตามข้อใด
ก. ต้นทุนก่อนจุดแยกออกต่อหน่วยของสิ นค้าแต่ละชนิ ดเท่ากัน
ข. ต้นทุนหลังจุดแยกออกต่อหน่วยของสิ นค้าแต่ละชนิ ดเท่ากัน
ค. ต้นทุนรวมต่อหน่วยของสิ นค้าแต่ละชนิดเท่ากัน
ง. อัตรากําไรขั3นต้นต่อยอดขายของสิ นค้าแต่ละชนิ ดเท่ากัน
จ. อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อยอดขายของสิ นค้าแต่ละชนิดเท่ากัน
6. การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามอัตราส่ วนของมูลค่าขายหรื อราคา
ตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดคือการปั นส่ วนต้นทุนร่ วมวิธีใด
ก. วิธีถวั เฉลี/ย
ข. วิธีจาํ นวนหน่วย
ค. วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
ง. วิธีอตั รากําไรคงที/
จ. วิธีถวั เฉลี/ยถ่วงนํ3าหนัก
7. การคิดต้นทุนปั นส่ วนให้แก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้วธิ ี การใดถูกต้อง
ก. ราคาขาย – ต้นทุนจ่ายเพิ/ม – กําไรที/ตอ้ งการ
ข. ราคาขาย – ต้นทุนจ่ายเพิ/ม – ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค. ราคาขาย + ต้นทุนจ่ายเพิ/ม + ค่าใช้จ่ายในการขาย
ง. ต้นทุนจ่ายเพิ/ม – ค่าใช้จ่ายในการขาย – กําไรที/ตอ้ งการ
จ. ต้นทุนจ่ายเพิ/ม + ค่าใช้จ่ายในการขาย – กําไรที/ตอ้ งการ
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8. ข้อใดต่อไปนี3เป็ นผลิตภัณฑ์ร่วมในการผลิตสิ นค้า
ก. โรงสี : ข้าวสาร , รําข้าว
ข. โรงเลื/อย : ไม้แปรรู ป , เศษไม้
ค. โรงงานนํ3าตาล : นํ3าตาล , ชานอ้อย
ง. อุตสาหกรรมกลัน/ นํ3ามัน : นํ3ามันเบนซิ น , นํ3ามันดีเซล
จ. อุตสาหกรรมกลัน/ นํ3ามัน : นํ3ามันเบนซิ น , ยางมะตอย
9. ผลิตภัณฑ์พลอยได้หมายถึงข้อใด
ก. ผลิตภัณฑ์ที/กิจการไม่ได้ต3 งั ใจผลิต
ข. ผลิตภัณฑ์ที/ได้จากเศษวัตถุดิบที/เหลือจากกระบวนการผลิต
ค. ผลิตภัณฑ์ที/ได้จากกระบวนการผลิตร่ วมและมีราคาใกล้เคียงกัน
ง. ผลิตภัณฑ์ที/ได้จากกระบวนการผลิตร่ วมและมีราคาสู งกว่าผลิตภัณฑ์หลัก
จ. ผลิตภัณฑ์ที/ได้จากกระบวนการผลิตร่ วมและมีราคาน้อยกว่าผลิตภัณฑ์หลัก
10. กิจการต้องการคํานวณต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์พลอยได้จะใช้การคํานวณวิธีใด
ก. วิธีตน้ ทุนหลังจุดแยกออก
ข. วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
ค. วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ
ง. วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
จ. วิธีถวั เฉลีย
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ผังมโนภาพ
6.1 ความหมายและลักษณะของผลิตภัณฑ์รว่ มและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้และต้นท ุนร่วม
6.1.1 ความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วม
6.1.2 ความหมายของผลิตภัณฑ์พลอยได้
6.1.3 ความหมายของต้นทุนร่วม

6.2 การปันส่วนต้นท ุนร่วมและการจัดทํางบการเงิน
6.2.1 การปั นส่วนต้นทุนร่วมกรณีขายทันที ณ จุดแยกออก
และการจัดทํารายงานงบการเงิน
6.2.2 การปั นส่วนต้นทุนร่วมกรณีผลิตภัณฑ์ร่วมนําไปผลิตต่อ
หลังจุดแยกออกและการจัดทํารายงานงบการเงิน

หน่วยที 6
ผลิตภัณฑ์รว่ มและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
6.3 วิธีการบัญชีเกียวกับผลิตภัณฑ์รว่ ม

6 .4 การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้
6.4.1 การกําหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้
6.4.2 การบัญชีและการแสดงผลิตภัณฑ์พลอยได้ในงบการเงิน
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หน่วยที
ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ในการผลิตสิ นค้าบางประเภทอาจได้สินค้ามากกว่าหนึ/ งชนิ ดจากกระบวนการผลิตเดียวกัน
อันเนื/ องมาจากลักษณะของวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต เรี ยกว่า ผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint Products)
แต่ถ้ากิ จการตั3งใจทําการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ใดเป็ นผลิ ตภัณฑ์หลักและมี ผลิ ตภัณฑ์อื/น ๆ เกิ ดขึ3 นโดย
บังเอิ ญซึ/ งอาจมี มูลค่าขายเพียงเล็กน้อยเมื/ อเที ยบกับผลิ ตภัณฑ์หลัก กรณี น3 ี จะเรี ยกว่า ผลิ ตภัณฑ์หลัก
(Main Products) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Products)

6.1 ความหมายและลักษณะของผลิตภัณฑ์ ร่วมและผลิตภัณฑ์ พลอยได้
6.1.1 ความหมายของผลิตภัณฑ์ ร่วม
ดวงมณี โกมารทัต (2555 : 357) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ร่วม (Joint Products) หมายถึ ง
ผลิตภัณฑ์ต3 งั แต่ 2 ชนิ ดขึ3นไป ซึ/ งได้จากวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเดียวกัน หากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ด
สามารถนําออกขายได้ในระดับราคาใกล้เคียงกันมักถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วม
สมนึ ก เอื3อจิระพงษ์พนั ธ์ (2552 : 472) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ ร่วม (Joint Products) เกิดจาก
ลักษณะของกระบวนการผลิตที/ทาํ ให้เกิดผลผลิตมากกว่า 1 ชนิด
เยาวภา ณ นคร (2545 : 104) กล่าวว่า ผลิตผลร่ วม หมายถึง ผลิตผลที/ได้จากกระบวนการ
ผลิตหนึ/งพร้อมกันตั3งแต่ 2 ชนิดขึ3นไป โดยมีราคาขายและความสําคัญพอ ๆกัน
สรุ ปว่ า ผลิตภัณฑ์ ร่วม (Joint Products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที/ผลิตได้จากกระบวนการ
ผลิตเดียวกันได้ผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ/งชนิด มีตน้ ทุนการผลิตร่ วมกันและมีมูลค่าใกล้เคียงกัน
6.1.2 ความหมายของผลิตภัณฑ์ พลอยได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที/ 2 เรื/ อง สิ นค้าคงเหลือ (2557 : 14-7) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะที/ไม่เป็ นสาระสําคัญ มักจะวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าสุ ทธิ ที/จะได้รับและนํา
มูลค่าดังกล่าว ไปหักจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2557 : 5-6) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หลักหรือผลิตภัณฑ์ พลอยได้
(Main Products and By Product) เป็ นผลิตภัณฑ์ร่วมที/มีปริ มาณและมูลค่าที/แตกต่างกันมาก กล่าวคือ
ผลิตภัณฑ์หลักหรื อผลิตภัณฑ์ที/เกิดจากการตั3งใจผลิตเพื/อจําหน่ายโดยเฉพาะ ซึ/ งจะผลิตได้เป็ นจํานวน
มากและมีมูลค่าสู ง ส่ วนผลิตภัณฑ์พลอยได้คือผลิตภัณฑ์ที/เกิดขึ3นโดยบังเอิญอันนื/องมาจากกระบวน
การผลิตของผลิตภัณฑ์หลัก โดยปกติปริ มาณและหรื อมูลค่าขายของผลิตภัณฑ์พลอยได้จะตํ/ากว่า
ผลิตภัณฑ์หลักมาก
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ดวงมณี โกมารทัต (2555 : 358) กล่ า วว่า ผลิต ภัณฑ์ เ อกและผลิต ภัณ ฑ์ พ ลอยได้
(Main Products and By Product) ปริ มาณที/แตกต่างกันผลิตภัณฑ์เอก คือผลิตภัณฑ์ที/กิจการตั3งใจผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์หลักโดยผลิตได้เป็ นจํานวนมากและมีมูลค่าสู ง ส่ วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือผลิตภัณฑ์
ที/เกิดขึ3นโดยบังเอิญอันเนื/องมาจากกระบวนการผลิตภัณฑ์หลัก
เยาวภา ณ นคร (2545 : 104) กล่ าวว่า ผลิตภัณฑ์ พลอยได้ หมายถึ ง ผลิ ตผลที/ ได้จาก
กระบวนการผลิ ตหนึ/ งพร้ อมกันตั3งแต่ 2 ชนิ ดขึ3นไป โดยมีราคาขายตํ/ากว่าผลิ ตผลอื/นๆ ที/ได้ออกมา
พร้อมกันอย่างมาก
สรุ ปว่ า ผลิตภัณฑ์ พลอยได้ (By Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที/เกิดขึ3นโดยบังเอิญอันนื/ อง
มาจากกระบวนการผลิ ตของผลิ ตภัณฑ์ หลัก โดยผลิ ตภัณฑ์พลอยได้มี ปริ มาณและมู ลค่ าตํ/ากว่า
ผลิตภัณฑ์หลัก
6.1.3 ความหมายของต้ นทุนร่ วม
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2557 : 5-7) กล่ าวว่า ต้ นทุนร่ วม (Joint Cost)
หมายถึง ต้นทุนทั3งหมดที/เกิ ดขึ3นในกระบวนการผลิ ตตั3งแต่เริ/ มต้นจนถึงจุดที/เกิ ดผลิ ตภัณฑ์หลายชนิ ด
ซึ/ งเรี ยกได้วา่ เป็ น จุดแยกตัวหรื อจุดแยกออก (Split – off point) ดังนั3นจุดแยกตัวจึงเป็ นจุดที/แยก
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนัน/ เอง
ดวงมณี โกมารทัต (2555 : 358) กล่าวว่า ต้ นทุนร่ วม (Joint Cost) คือ ต้นทุนทั3งหมด
ที/เกิ ดขึ3นในกระบวนการผลิ ตตั3งแต่เริ/ มต้นจนถึ งจุดที/ผลิ ตภัณฑ์หลายชนิ ดซึ/ งเรี ยกได้ว่าเป็ นจุดแยกตัว
หรื อจุดแยกออก (Split – off point) ดังนั3นจุดแยกตัวจึงเป็ นจุดที/แยกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั3นเอง
สรุ ปว่ า ต้ นทุนร่ วม (Joint Cost) คือ ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าใช้จ่ายในการผลิตตั3งแต่เริ/ มต้นจนถึงจุดแยกออก (Split – off point) ได้ผลิตภัณฑ์หลายชนิ ด
(ดังภาพที/ 6.1)
จุดแยกออก
Split-off point

ตนทุนรวม
วัตถุดบิ +คาแรงงาน+
คาใชจายในการผลิต

ผลิตภัณฑ ก
ผลิตภัณฑ ข
ผลิตภัณฑ ค

ภาพที 6.1 แสดงต้ นทุนร่ วมในกระบวนการผลิตจนถึงจุดแยกออกของผลิตภัณฑ์
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน , (.,/0-,//2)

242

หน่วยที 6 ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้

6.2 การปันส่ วนต้ นทุนร่ วมและการจัดทํางบการเงิน (Allocation of Joint Cost)
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมนั3นต้นทุนการผลิตในกระบวนการผลิตร่ วม (Joint Process) มีการใช้
ทรัพยากรร่ วมกัน ต้นทุนร่ วมที/เกิดขึ3นทั3งวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ถือเป็ นต้นทุนที/เกิดขึ3นเพื/อการผลิตสิ นค้าหลาย ๆ ชนิด แต่เป็ นกระบวนการผลิตเดียวกัน ด้วยเหตุน3 ี
จึงไม่สามารถบอกได้ว่าปั จจัยการผลิ ตที/เกิดขึ3นเป็ นของผลิ ตภัณฑ์ใด จึงต้องอาศัย “การปั นส่ วน”
ซึ/ งก็หมายถึง การแบ่งต้นทุนร่ วมที/เกิดขึ3นให้ผลิตภัณฑ์ร่วมที/ผลิตได้อย่างยุติธรรม โดยการปั นส่ วนนี3
จะขึ3นอยูก่ บั นโยบายของกิจการ ลักษณะสิ นค้า กระบวนการผลิต และประโยชน์ที/จะได้รับจากการนํา
ข้อมู ลดัง กล่ า วไปใช้ การปั น ส่ ว นต้น ทุ น ร่ ว มจะมี วิ ธี ก ารปั น ส่ ว นโดยคํา นึ ง ถึ ง หน่ ว ยวัด และ
ความสามารถในการทํารายได้ (ดังภาพที/ 6.2)

วิธกี ารปนสวนตนทุนรวม

คํานึงถึงหนวยวัด

ความสามารถในการทํารายได

วิธีหนวยของผลผลิต

วิธีมูลคาขายสัมพัทธ

วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

วิธีอัตรากําไรคงที่

ภาพที 6.2 แสดงวิธีการปั นส่ วนต้ นทุนร่ วม
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.
6.2.1 การปันส่ วนต้ นทุนร่ วมโดยคํานึงถึงหน่ วยวัด มี 2 วิธี
6.2.1.1 วิธีหน่ วยของผลผลิต (Physical Measures) การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมด้วยวิธี
หน่วยของผลผลิต เช่น การวัด การชังโดยใช้นาหนั
ํ ก หรื อการตวงให้เป็ นหน่วย เช่น ลิตร แกลลอน
ปอนด์ กิโลกรัม ตัน เป็ นเกณฑ์ในการปั นส่ วนต้นทุน คือ จํานวนหน่วยทีผลิตได้
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ตัวอย่างที/ 1

สิ นค้า
สิ นค้า A
สิ นค้า B
สิ นค้า C

บริ ษทั มะลิวลั ย์ จํากัด ทําการผลิตสิ นค้าจากกระบวนการผลิตร่ วมกัน ทําให้ได้
ผลิ ตภัณฑ์ร่วม 3 ชนิ ด มีตน้ ทุนการผลิ ตดังนี3 วัตถุ ดิบ 9,000 บาท ค่าแรงงาน
5,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิต 7,000 บาท กิจการนําสิ นค้าออกขายทันที ณ จุด
แยกออกสํ า หรั บ รายละเอี ย ดในการผลิ ต สิ น ค้า ทั3ง 3 ชนิ ด ในระหว่ า งเดื อ น
กรกฎาคม 25x1 (ดังภาพที/ 6.3)
นํ3าหนักที/ผลิตได้
(ก.ก.)
1,200
1,000
800
3,000

ปริ มาณการผลิต ราคาขายต่อหน่วย
(หน่วย)
(บาท)
700
16
800
10
900
12
2,400

ราคาขายรวม
(บาท)
11,200
8,000
10,800
30,000

สินคา A 700 หนวย @ 16.-

ตนทุนรวม

21,000

บาท

(วัตถุดบิ 9,000+คาแรงงาน 5,000+
คาใชจา ยในการผลิต7,000)

สินคา B 800 หนวย @ 10.สินคา C 900 หนวย @ 12.-

ภาพที 6.3 การแสดงต้ นทุนร่ วมและผลิตภัณฑ์ ร่วม
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.
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การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมด้วยวิธีหน่วยของผลผลิต (ดังตารางที/ 6.1)
ตารางที 6.1 แสดงการคํานวณการปันส่ วนต้ นทุนร่ วมวิธีหน่ วยของผลผลิต
สิ นค้ า

ต้ นทุนร่ วม
(บาท)

สิ นค้า A

ปริมาณผลิต
(หน่ วย)

700

ต้ นทุนร่ วมปันส่ วนให้ ผลิตภัณฑ์
ร่ วม (บาท)
700

× 21,000 = 6,125

21,000

× 21,000 = 7,000

21,000

× 21,000 = 7,875

21,000

2,400

สิ นค้า B

21,000

สิ นค้า C

800

800
2,400

900

900
2,400

ต้ นทุน/หน่ วย(บาท)

2,400

2,400
2,400
2,400

= 8.75
= 8.75
= 8.75

21,000

ข้ อสั งเกต การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมโดยใช้วธิ ี หน่วยของผลผลิตนี3 ต้ นทุนต่ อหน่ วยเท่ ากัน
การแสดงงบกําไรขาดทุน (บางส่ วน) จากการขายผลิตภัณฑ์ร่วม ดังนี3

ขายสิ นค้า
หัก ต้นทุนปั นส่ วน
กําไรขั3นต้น
อัตรากําไรขั3นต้น
หมายเหตุ

บริษัท มะลิวลั ย์ จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางส่ วน)
ประจําเดือน กรกฎาคม 25x1
สิ นค้ า A
สิ นค้ า B
11,200
8,000
6,125
7,000
5,075
1,000
45.31%
12.50%
สูตรการคํานวณอัตรากําไรขั้นตน =

กําไรขั3นต้น
ยอดขาย

สิ นค้ า C
10,800
7,875
2,925
27.08%

รวม
30,000
21,000
9,000

× 100

6.2.1.2 วิธีถัวเฉลียถ่ วงนํZาหนัก (Weighted Average Method) ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดมีขอ้
แตกต่างกัน เช่น ขนาด นํ3าหนัก จํานวนวัตถุดิบที/ใช้ เวลาที/ใช้ผลิตต่างกัน จึงเอาข้อแตกต่างมาพิจารณา
ในรู ปของแต้มหรื อนํ3าหนักให้แก่ ผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ดก่ อนโดยการกําหนดจํานวนแต้มที/ เหมาะสม
ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ดโดยการพิจารณาข้อแตกต่าง เช่ น ขนาดเล็กใหญ่ต่างกัน เวลาที/ ใช้ผลิ ต
ต่างกัน ความยากง่ายในการผลิต ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิ ต แล้วจึง
แบ่งต้นทุนร่ วมให้ตามสัดส่ วนของแต้มหรื อนํ3าหนักที/ คาํ นวณได้วิธีน3 ี ใช้กบั อุ ตสาหกรรมผลิ ตอาหาร
ผลไม้กระป๋ อง นํ3ามัน เคมีภณั ฑ์ เป็ นต้น
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จากตัวอย่างที/ 1 บริ ษทั มะลิวลั ย์ จํากัด ผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม 3 ชนิ ด วิศวกรการผลิตได้
ประมาณความยากง่ายในการผลิต พบว่า ผลิตภัณฑ์ A ,B และ C มีสัดส่ วนความยากง่ายและปริ มาณ
การใช้วตั ถุดิบเท่ากับ 20% , 30% และ50% ตามลําดับ (ดังตารางที/ 6.2)
ตารางที 6.2 แสดงการปันส่ วนต้ นทุนร่ วมวิธีถัวเฉลียถ่ วงนําZ หนัก
สิ นค้ า

ต้ นทุนร่ วม
(บาท)

สิ นค้า A
สิ นค้า B

21,000

สิ นค้า C

จํานวนผลิตภัณฑ์
ถัวเฉลียถ่ วงนําZ หนัก

ต้ นทุนร่ วมปันส่ วนให้ ผลิตภัณฑ์
ร่ วม (บาท)

700 × 20% = 140

140

800 × 30% = 240

830
240

900 × 50% = 450

830
450
830

× 21,000 = 3,542*
× 21,000 = 6,072*
× 21,000 = 11,386*

830

ต้ นทุนต่ อหน่ วย
(บาท)
3,542
700
6,072
800
11,386
900

= 5.06
= 7.59
= 12.65

21,000

หมายเหตุ *การคํานวณทําการปั ดเศษเพือการรายงานที ลงตัว
การแสดงงบกําไรขาดทุน(บางส่ วน) จากการขายผลิตภัณฑ์ร่วม ดังนี3

ขายสิ นค้า
หัก ต้นทุนปั นส่ วน
กําไรขั3นต้น
อัตรากําไรขั3นต้น

บริษัท มะลิวลั ย์ จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางส่ วน)
ประจําเดือน กรกฎาคม 25x1
สิ นค้ า A
สิ นค้ า B
11,200
8,000
3,542
6,072
7,658
1,928
68.38%
24.10%

สิ นค้ า C
10,800
11,386
(586)
(5.43%)

รวม
30,000
21,000
9,000

6.2.2 การปันส่ วนต้ นทุนร่ วมโดยความสามารถในการทํารายได้ มี 2 วิธี
6.2.2.1 วิธีมูลค่ าขายสั มพัทธ์ (Relative Sales Value) การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั
ผลิตภัณฑ์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามอัตราส่ วนของมูลค่าขายหรื อราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิ ด
มีการปั นส่ วนต้นทุนร่ วม 2 กรณี คือ
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กรณี 1 จําหน่ ายทันที ณ จุดแยกออก
ตารางที 6.3 แสดงการปันส่ วนต้ นทุนร่ วมวิธีมูลค่ าขายสั มพัทธ์
สิ นค้ า

ต้ นทุนร่ วม
(บาท)

สิ นค้า A

มูลค่ าขาย (บาท)

700 × 16 = 11,200

ต้ นทุนร่ วมปันส่ วนให้
ผลิตภัณฑ์ ร่วม (บาท)
11,200

× 21,000 = 7,840

7,840

× 21,000 = 5,600

5,600

× 21,000 = 7,560

7,560

30,000

สิ นค้า B

21,000

สิ นค้า C

800 × 10 = 8,000

8,000
30,000

900 × 12 = 10,800

10,800
30,000

ต้ นทุนต่ อหน่ วย
(บาท)

30,000

700

= 11.20

800
900

= 7.00
= 8.40

21,000

การแสดงงบกําไรขาดทุน(บางส่ วน) จากการขายผลิตภัณฑ์ร่วม ดังนี3

ขายสิ นค้า
หัก ต้นทุนปั นส่ วน
กําไรขั3นต้น
อัตรากําไรขั3นต้น

บริษัท มะลิวลั ย์ จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางส่ วน)
ประจําเดือน กรกฎาคม 25x1
สิ นค้ า A
สิ นค้ า B
11,200
8,000
7,840
5,600
3,360
2,400
30%
30%

สิ นค้ า C
10,800
7,560
3,240
30%

รวม
30,000
21,000
9,000

กรณี 2 กรณีนําผลิตภัณฑ์ ร่วมไปผลิตต่ อ
การนําผลิตภัณฑ์ร่วมบางชนิดไปผลิตต่อ เพราะผลิตภัณฑ์ไม่สามารถขาย ณ จุดแยกออกได้
กรณี น3 ี ตอ้ งใช้ตน้ ทุนการผลิ ตเพิ/มเติมหลังจุดแยกออกมาใช้ในการคํานวณหาราคาขายหรื อราคาตลาด
สุ ทธิ มีสูตรการคํานวณดังนี3
มูลคาขาย ณ จุดแยกออก = มูลคาขายสุทธิ - ตนทุนผลิตตอหลังจุดแยกออก
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ตัวอย่างที/ 2

จากตัวอย่างที/ 1 บริ ษทั มะลิวลั ย์ จํากัด สมมติวา่ บริ ษทั ตัดสิ นใจนําสิ นค้า A และ
สิ นค้า B ไปทําการผลิ ตต่อหลังจุดแยกออก เนื/ องจากไม่มีตลาดรับซื3 อสิ นค้า A
และสิ นค้า B เมื/อผลิ ตเสร็ จ ณ จุดแยกออก สิ นค้าที/ผลิ ตเสร็ จแล้ว คือ สิ นค้า A 1
และสิ นค้า B1 ตามลําดับ (ดังภาพที/6.4)
สิ นค้า
สิ นค้า A
สิ นค้า B
สิ นค้า C

วัตถุดิบ
1.00
0.80
-

ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ราคาขาย
0.50
0.50
20
0.25
0.20
14
12

การแสดงต้นทุนร่ วมและผลิตภัณฑ์ร่วมเมื/อนําสิ นค้าไปผลิตต่อ ดังนี3 (ดังภาพที/6.4)
สินคา A

ผลิตตอ 1,400

สินคา A1

ขาย 700 หนวย @ 20 บาท

สินคา B

ผลิตตอ 1,000

สินคา B1

ขาย 800 หนวย @ 14 บาท

ตนทุนรวม 21,000
(9,00+5,000+7,000)

ขาย 900 หนวย @ 12 บาท

สินคา C

ภาพที 6.4 แสดงต้ นทุนร่ วมและผลิตภัณฑ์ ร่วมของสิ นค้ า Aและสิ นค้ า B เมือนําไปผลิตต่ อและ
สิ นค้ า C ขาย ณ จุดแยกออก
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.
ตารางที 6.4 แสดงการปันส่ วนต้ นทุนร่ วมวิธีมูลค่ าขายสั มพัทธ์ กรณีนําผลิตภัณฑ์ ร่วมไปผลิตต่ อ
ต้ นทุน มูลค่ าขาย
ณ จุด
ร่ วม
(บาท) แยกออก
(บาท)

ต้ นทุน
ผลิตต่ อ

ต้ นทุน

ต้ นทุนปันส่ วน

(บาท)

ราคาขาย
สุ ทธิ
(บาท)

14,000

1,400

12,600

11,200

1,000

10,200

สิ นค้า C

10,800

-

10,800

12,600 × 21,000 = 7,875
33,600
10,200 × 21,000 = 6,375
33,600
10,800 × 21,000 = 6,750
33,600

รวม

36,000

2,400

33,600

สินค้ า

สิ นค้า A
สิ นค้า B

21,000

(บาท)

ต้ นทุน/
หน่ วย
(บาท)

9,275

13.25

7,375

9.22

6,750

7.50

รวม

(บาท)

21,000 23,400
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การแสดงงบกําไรขาดทุน(บางส่ วน) จากการขายผลิตภัณฑ์ร่วม ดังนี3

ขายสิ นค้า
หัก ต้นทุนปั นส่ วน
ต้นทุนการผลิตต่อ
กําไรขั3นต้น
อัตรากําไรขั3นต้น

บริษัท มะลิวลั ย์ จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางส่ วน)
ประจําเดือน กรกฎาคม 25x1
สิ นค้ า A
สิ นค้ า B
14,000
11,200
7,875
6,375
1,400
1,000
4,725
3,825
33.75%
34.15%

สิ นค้ า C
10,800
6,750
4,050
37.50%

รวม
36,000
21,000
2,400
12,600

6.2.2.2 วิธีอัตรากําไรคงที การปั นส่ วนต้นทุ นร่ วมของผลิ ตภัณฑ์ทุกชนิ ดที/ ผลิ ตได้เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ร่วม ที/ จะให้กาํ ไรแก่กิจการในอัตราที/เท่าเที ยมกันจึ งมี การกําหนดอัตรากําไรที/ ตอ้ งการไว้
ล่วงหน้าแล้วนําอัตรากําไรนี3ไปคํานวณจํานวนกําไรที/คาดว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละประเภท
และนําไปคํานวณหาต้นทุนรวมและต้นทุนก่อนจุดแยกออกซึ/ งเป็ นต้นทุนร่ วมที/แบ่งให้ผลิ ตภัณฑ์
แต่ละชนิด ดังสู ตรนี3
ตนทุนกอนจุดแยกออกของผลิตภัณฑรวม

=

มูลคาขายสินคา - กําไรที่ตองการ

จากตัวอย่างที/ 1 สมมติวา่ กิจการกําหนดอัตรากําไรที/ตอ้ งการไว้เท่ากับ 40% ของมูลค่า
ขาย (ดังรู ปที/ 6.5)
กําไรทีต่ อ งการของสินคา

A = 11,200H40%

4,480 บาท

กําไรทีต่ อ งการของสินคา

B = 8,000H40%

3,200 บาท

กําไรทีต่ อ งการของสินคา

C = 10,800H40%

4,320 บาท

ภาพที 6.5 แสดงการคํานวณกําไรทีต้ องการ 40% ของสิ นค้ า A สิ นค้ า B และสิ นค้ า C
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.
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ตารางที 6.5 แสดงการปันส่ วนต้ นทุนร่ วมวิธีอตั รากําไรคงที (40%)
สิ นค้ า

ต้ นทุนร่ วม
(บาท)

สิ นค้า A
สิ นค้า B

21,000

สิ นค้า C

ต้ นทุนร่ วมก่ อน
จุดแยกออก (บาท)

ต้ นทุนร่ วมปันส่ วนให้
ผลิตภัณฑ์ ร่วม(บาท)
11,200 – 4,480 = 6,720 6,720 × 21,000 = 7,840
18,000

ต้ นทุนต่ อหน่ วย
(บาท)

8,000 – 3,200 = 4,800 4,800 ×21,000=5,600

7.00

18,000
10,800 – 4,320 = 6,480 6,480 × 21,000 = 7,560
18,000

18,000

11.20

8.40

21,000

การแสดงกําไรขาดทุนจากการขายผลิตภัณฑ์ร่วม ดังนี3

ขายสิ นค้า
หัก ต้นทุนปั นส่ วน
กําไรขั3นต้น
อัตรากําไรขั3นต้น

บริษัท มะลิวลั ย์ จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางส่ วน)
ประจําเดือน กรกฎาคม 25x1
สิ นค้ า A
สิ นค้ า B
11,200
8,000
7,840
5,600
3,360
2,400
30%
30%

สิ นค้ า C
10,800
7,560
3,240
30%

รวม
30,000
21,000
9,000
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6.3 วิธีการบัญชีเกียวกับผลิตภัณฑ์ ร่วม
การบันทึกบัญชีเกี/ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมทั3ง 2 กรณี กรณี จาํ หน่ายทันที ณ จุดแยกออกและกรณี นาํ
ผลิตภัณฑ์ร่วมไปผลิตต่อ สามารถบันทึกบัญชี ได้ดงั นี3 (ดังตารางที/ 6.6)
ตารางที 6.6 การบันทึกบัญชี เกียวกับผลิตภัณฑ์ ร่วมกรณีจําหน่ ายทันที ณ จุดแยกออกและ
กรณีนําผลิตภัณฑ์ ร่วมไปผลิตต่ อ
การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์ ร่วม
กรณี จําหน่ ายทันที ณ จุดแยกออก

รายการ

การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์ ร่วม
กรณี นําผลิตภัณฑ์ ร่วมไปผลิตต่ อ

1. บันทึกต้นทุนเข้างาน เดบิต คุมงานระหว่างทํา
xx
ระหว่างทํา
เครดิต คุมวัตถุดิบ
xx
คุมค่าแรงาน
xx
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต xx
2. บันทึกต้นทุนผลิตต่อ
ไม่ บันทึกบัญชี

3. แบ่งต้นทุนร่ วมให้
ผลิตภัณฑ์ร่วม

เดบิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป ก
xx
สิ นค้าสําเร็ จรู ป ข
xx
สิ นค้าสําเร็ จรู ป ค
xx
เครดิต คุมงานระหว่างทํา
4. บันทึกการขาย
เดบิต ลูกหนี3/เงินสด
xx
ผลิตภัณฑ์
เครดิต ขาย
ภาษีขาย
5. บันทึกต้นทุนสิ นค้าที/ เดบิต ต้นทุนขาย
xx
ขาย
เครดิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป ก
สิ นค้าสําเร็ จรู ป ข
สิ นค้าสําเร็ จรู ป ค

ตัวอย่างที/ 3

เดบิต คุมงานระหว่างทํา
xx
เครดิต คุมวัตถุดิบ
xx
คุมค่าแรงาน
xx
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต xx
เดบิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป ก
xx
เครดิต คุมวัตถุดิบ
xx
คุมค่าแรงงาน
xx
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต xx
เดบิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป ก
xx
สิ นค้าสําเร็ จรู ป ข
xx
สิ นค้าสําเร็ จรู ป ค
xx
xx
เครดิต คุมงานระหว่างทํา xx
เดบิต ลูกหนี3/เงินสด
xx
xx
เครดิต ขาย
xx
xx
ภาษีขาย
xx
เดบิต ต้นทุนขาย
xx
xx
เครดิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป ก
xx
xx
สิ นค้าสําเร็ จรู ป ข
xx
xx
สิ นค้าสําเร็ จรู ป ค
xx

จากตัวอย่างที/ 1 บริ ษทั มะลิวลั ย์ จํากัด นําสิ นค้าทั3ง 3 ชนิ ดออกจําหน่ ายทั3งหมด
เป็ นเงินเชื/อ การบันทึกบัญชีในกรณี ปันส่ วนต้นทุนร่ วมด้วยวิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
และจากตัวอย่างที/ 2 บริ ษทั มะลิ วลั ย์ จํากัด นําสิ นค้า A และสิ นค้า B มาทําการ
ผลิตต่อแล้วจึงจําหน่าย การบันทึกบัญชี (ดังตารางที/ 6.7)
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ตารางที 6.7 การบันทึกบัญชี เกียวกับผลิตภัณฑ์ ร่วมกรณีจําหน่ ายทันที ณ จุดแยกออก(ตัวอย่ างที 1)
และกรณีนําผลิตภัณฑ์ ร่วมไปผลิตต่ อ (ตัวอย่ างที 2)
การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์ ร่วม
การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์ ร่วม
รายการ
กรณี จําหน่ ายทันที ณ จุดแยกออก
กรณี นําผลิตภัณฑ์ ร่วมไปผลิตต่ อ
(ตัวอย่ างที 1)
(ตัวอย่ างที 2)
1. บันทึก
เดบิต คุมงานระหว่างทํา 21,000
เดบิต คุมงานระหว่างทํา 21,000
ต้นทุนการ
เครดิต คุมวัตถุดิบ
9,000
เครดิต คุมวัตถุดิบ
9,000
ผลิต
คุมค่าแรงาน
5,000
คุมค่าแรงาน
5,000
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต 7,000
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต 7,000
2. บันทึกต้นทุน
เดบิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป A
1,400
ผลิตต่อ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป B
1,000
ไม่ บันทึกบัญชี
เครดิต คุมวัตถุดิบ(700+640) 1,340
คุมค่าแรงงาน(350+200) 550
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต 510
(350+160)

3. แบ่งต้นทุน เดบิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป A 7,840
ร่ วมให้
สิ นค้าสําเร็ จรู ป B 5,600
ผลิตภัณฑ์ร่วม
สิ นค้าสําเร็ จรู ป C 7,560
เครดิต คุมงานระหว่างทํา
4. บันทึกการ เดบิต ลูกหนี3/เงินสด
32,100
ขายผลิตภัณฑ์
เครดิต ขาย
ภาษีขาย
5. บันทึก
เดบิต ต้นทุนขาย
21,000
ต้นทุนสิ นค้า
เครดิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป A
ที/ขาย
สิ นค้าสําเร็ จรู ป B
สิ นค้าสําเร็ จรู ป C

21,000
30,000
2,100
7,840
5,600
7,560

เดบิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป A
7,875
สิ นค้าสําเร็ จรู ป B
6,375
สิ นค้าสําเร็ จรู ป C
6,750
เครดิต คุมงานระหว่างทํา
21,000
เดบิต ลูกหนี3/เงินสด
38,520
เครดิต ขาย
36,000
ภาษีขาย
2,520
เดบิต ต้นทุนขาย
23,400
เครดิต สิ นค้าสําเร็ จรู ป A
9,275
สิ นค้าสําเร็ จรู ป B
7,375
สิ นค้าสําเร็ จรู ป C
6,750
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6.4 การบัญชีเกียวกับผลิตภัณฑ์ พลอยได้
6.4.1 การกําหนดมูลค่ าผลิตภัณฑ์ พลอยได้
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นผลิตภัณฑ์ที/เกิดขึ3นโดยบังเอิญอันเนื/ องมาจากกระบวนการผลิต
โดยผลิตภัณฑ์พลอยได้มีปริ มาณและมูลค่าตํ/ากว่าผลิตภัณฑ์หลักมากและไม่ใช่เศษซาก
เศษซาก (Scrap) หมายถึ ง เศษวัตถุดิบที/ได้จากการผลิต เช่ น เศษผ้าจากการตัดเย็บเสื3 อผ้า
เศษไม้จากอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เศษหนังจากการตัดเย็บกระเป๋ า รองเท้า เนื/ องจากเศษซากกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ พ ลอยได้มี ค วามหมายใกล้เ คี ย งกัน มากจนบางครั3 งแยกไม่ อ อกว่า เป็ นเศษซากหรื อ
ผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ เมื/อเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างผลิ ตภัณฑ์พลอยได้และเศษซาก มีขอ้ แตกต่าง
กันดังนี3
ลักษณะของเศษซากเปรี ยบเทียบกับลักษณะของผลิตภั ณฑ์ พลอยได้ (มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช 2557 : 5-32) มีขอ้ แตกต่างกันต่อไปนี3
1) เศษซาก คือเศษของวัตถุ ดิบที/เหลื อจากกระบวนการผลิ ตซึ/ งยังมีลกั ษณะของวัตถุ ดิบ
คงเหลืออยูใ่ นขณะที/ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นผลิตภัณฑ์ที/ได้จากกระบวนการผลิตร่ วมที/เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
2) โดยทัว/ ไปมักพบว่าเศษซากมีราคาตํ/ากว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้
3) กิจการมักขายเศษซากออกไปตามสภาพทีเป็ นอยู่ ในขณะที/ผลิตภัณฑ์พลอยได้บางชนิ ด
ต้องนําไปผลิ ตต่อหลังจุ ดแยกตัว เพราะบางครั3 งไม่มีตลาดสําหรั บผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ ณ จุ ดแยกตัว
หรื อเพราะต้องการที/จะเพิ/มราคาตลาดของผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้สูงกว่าราคาตลาด ณ จุดแยกตัว
6.4.2 การบัญชี และการแสดงผลิตภัณฑ์ พลอยได้ ในงบการเงิน
เนื/องจากอาจขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ณ จุดแยกออกหรื อนําไปผลิตต่อ การบันทึกบัญชี
ขึ3นอยูก่ บั ว่าให้ความสําคัญแก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้หรื อไม่ การกําหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้จึงแยก
ได้เป็ น 2 กรณี คือ การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิ ตภัณฑ์พลอยได้และวิธีไม่ปันส่ วนต้นทุนร่ วม
ให้กบั ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในที/น3 ีขอกล่าวถึงเพียงวิธีเดียวคือการบันทึกบัญชีเกี/ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้
ในกรณี ไม่ปันส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยแยกบันทึกเป็ น 2 กรณี ดังนี3
6.4.2.1 กรณีผลิตภัณฑ์ พลอยได้ ขายทันที ณ จุดแยกออก
ผลิ ตภัณฑ์พลอยได้จะมี ความสําคัญน้อยกว่าผลิ ตภัณฑ์หลักมาก จึ งไม่จาํ เป็ น
ต้องเสี ยเวลาในการคิดต้นทุน เมื/อได้ผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ/ งเพิ/มเข้ามาโดยบังเอิญก็ถือว่าเป็ น
ผลพลอยได้ กรณี น3 ีรายได้ที/เกิดขึ3นจากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้หรื อค่าใช้จ่ายที/เกิดจากผลิตภัณฑ์
พลอยได้ จะนําไปบันทึ กเป็ นรายได้การบันทึ กบัญชี เป็ นรายได้จากการขายผลิ ตภัณฑพลอยได้
(ดังตารางที/ 6.8)
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1.

2.
3.
4.

ตารางที 6.8 การบันทึกบัญชี เกียวกับผลิตภัณฑ์ พลอยได้ กรณีขาย ณ จุดแยกออก
รายการ
การบันทึกบัญชี
การบันทึกต้นทุนการผลิตร่ วม
เดบิต คุมงานระหว่างทํา
xx
เครดิต คุมวัตถุดิบ
คุมค่าแรงงาน
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
บันทึกการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ เดบิต เงินสด
xx
เครดิต รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
บันทึกค่าใช้จ่ายในการขาย
เดบิต รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ xx
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
เครดิต เงินสด
ปิ ดบัญชี รายได้จากการขาย
เดบิต รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ xx
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
เครดิต กําไรขาดทุน

xx
xx
xx
xx
xx
xx

รายได้จากการขายผลิ ตภัณ ฑ์พ ลอยได้ จะนําไปแสดงในงบกํา ไรขาดทุ นด้วยยอด
รายได้สุทธิ (รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้หกั ด้วยค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้)
สําหรับการแสดงงบกําไรขาดทุนนั3นอาจเลือกแสดงแบบใดแบบหนึ/งได้ดงั นี3
1) แสดงเป็ นรายได้อื/น ๆ ในงบกําไรขาดทุน
2) แสดงเป็ นรายได้จากการขายในงบกําไรขาดทุน
3) แสดงเป็ นรายการหักจากต้นทุนสิ นค้าที/ขายของผลิตภัณฑ์หลัก
ตัวอย่างที/ 4

บริ ษทั มะลิ จํากัด ผลิตสิ นค้าได้ 2 ชนิ ดจากกระบวนการผลิตเดียวกัน คือ ผลิตภัณฑ์ A
เป็ นผลิ ตภัณฑ์หลัก และผลิ ตภัณฑ์ B เป็ นผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุ นการผลิ ต
ประกอบด้วยวัตถุดิบ 20,000 บาท ค่าแรงงาน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิต
5,000 บาท บริ ษทั มีนโยบายไม่แบ่งต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ข้อมูล
เกี/ยวกับผลิตภัณฑ์ประจําเดือน สิ งหาคม 25X1 มีดงั นี3
ผลิตภัณฑ์
ปริมาณผลิต(หน่ วย) ราคาขายต่ อหน่ วย(บาท)
ผลิตภัณฑ์ A
20,000
3.00
ผลิตภัณฑ์ B
2,000
0.50
ผลิตภัณฑ์ A และผลิตภัณฑ์ B ขายทันที ณ จุดแยกออก (ดังภาพที/ 6.6)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 10% ของยอดขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารผลิตภัณฑ์พลอยได้ 5% ของยอดขาย
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ผลิตภัณฑ

A 20,000

หนวย ขาย

@3

บาท

ตนทุนรวม
20,000+15,000+5,000

=40,000

ผลิตภัณฑพลอยได
บาท

B 2,000

หนวย ขาย @ 0.50

ภาพที 6.6 แสดงต้ นทุนร่ วมและผลิตภัณฑ์ ร่วมของบริษัท มะลิ จํากัด
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.
สมุดรายวันทัว/ ไป
พ.ศ 25x1
เดือน วันที

ส.ค.

รายการ

31 คุมงานระหว่าทํา
คุมวัตถุดิบ
คุมค่าแรงงาน
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
การบันทึกต้นทุนการผลิตร่ วม
สิ นค้าสําเร็ จรู ป A
คุมงานระหว่างทํา
บันทึกต้นทุนสิ นค้าที/ผลิตเสร็ จ
เงินสด
ขายสิ นค้า
บันทึกขายสิ นค้า(20,000×3)
ต้นทุนขาย
สิ นค้าสําเร็ จรู ป A
บันทึกต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
เงินสด

เลขที
บัญชี

เดบิต
บาท
สต.

เครดิต
บาท สต.

40,000 20,000 15,000 5,000 40,000 40,000 60,000 60,000 40,000 40,000 6,000 6,000 -

จ่ายค่าใช้จ่ายในการและบริ หาร(60,000×10%)

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน , (.,/0-,//2)

255

หน่วยที 6 ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้

สมุดรายวันทัว/ ไป
พ.ศ 25x1
เดือน วันที
ส.ค. 31 เงินสด

รายการ

เลขที
บัญชี

เดบิต
บาท
สต.

เครดิต
บาท สต.

1,000 -

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
บันทึกการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้(2,000×0.5)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
เงินสด

1,000 50 50 -

จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
(1,000×5%)

ขายสิ นค้า
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
กําไรขาดทุน

60,000 950 60,950 -

ปิ ดบัญชีขายและรายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้

กําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

6,000 6,000 -

ปิ ดบัญชีค่าใช้จ่ายในการขายของผลิตภัณฑ์หลัก
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การแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ไปแสดงในงบกําไรขาดทุน
บริษัท มะลิ จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางส่ วน)
ประจําเดือน สิ งหาคม 25x1
1) แสดงเป็ นรายได้ อนื ๆ

(หน่ วย : บาท)

ขายสิ นค้า (20,000×3)
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขั3นต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (60,000×10%)
กําไรจากการดําเนินงาน
บวก รายได้อื/น ๆ : รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้(1,000-50)
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
2) แสดงเป็ นรายได้ จากการขาย

(หน่ วย : บาท)

ขายสิ นค้า (20,000×3)
บวก รายได้สุทธิ จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้(1,000-50)
ขายสุ ทธิ
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขั3นต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (60,000×10%)
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
3) แสดงเป็ นรายการหักจากต้ นทุนขาย
ขายสิ นค้า (20,000×3)
หัก ต้นทุนขาย
หัก รายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ (1,000-50)
กําไรขั3นต้น
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (60,000×10%)
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้

60,000
40,000
20,000
6,000
14,000
950
14,950

60,000
950
60,950
40,000
20,950
6,000
14,950
(หน่ วย : บาท)

60,000
40,000
950

39,050
20,950
6,000
14,950
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6.4.2.2 กรณีนําผลิตภัณฑ์ พลอยได้ ไปผลิตต่ อหลังจุดแยกออก
กรณี น3 ี จะนําผลิตภัณฑ์พลอยได้ไปผลิ ตต่อ โดยจะบันทึกผลิตภัณฑ์พลอยได้ดว้ ย
มูลค่าสุ ทธิ จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยคํานวณจากสู ตรต่อไปนี3
มูลคาสุทธิ = ราคาขายผลิตภัณฑพลอยได – ตนทุนผลิตตอ – คาใชจายในการขาย
ต้นทุนผลิตเพิ/มที/เกิดขึ3นจากการนําผลิตภัณฑ์พลอยได้ไปผลิตต่อหลังจุดแยกออก
จะบันทึกด้วยมูลค่าสุ ทธิ ของผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ซ/ ึ งจะนําไปหักออกจากต้นทุ นร่ วมหรื อราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ/ งส่ งผลให้ตน้ ทุนของผลิตภัณฑ์หลักลดลง การบันทึกบัญชีเป็ น (ดังตารางที/ 6.9)
ตารางที 6.9 การบันทึกบัญชี เกียวกับผลิตภัณฑ์ พลอยได้ กรณีนําผลิตภัณฑ์ พลอยได้ ไปผลิตต่ อ
รายการ
การบันทึกบัญชี
1. การบันทึกต้นทุนการผลิตร่ วม
เดบิต คุมงานระหว่างทํา
xx
เครดิต คุมวัตถุดิบ
xx
คุมค่าแรงงาน
xx
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
xx
2. บันทึกมูลค่าของผลิตภัณฑ์
เดบิต ผลิตภัณฑ์พลอยได้
xx
พลอยได้
เครดิต คุมงานระหว่างทํา
xx
3. บันทึกต้นทุนการผลิตเพิ/มของ
เดบิต ผลิตภัณฑ์พลอยได้
xx
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
เครดิต คุมวัตถุดิบ
xx
คุมค่าแรงงาน
xx
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
xx
4. บันทึกการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ เดบิต เงินสด
xx
เครดิต ผลิตภัณฑ์พลอยได้
xx
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ xx
5. บันทึกค่าใช้จ่ายในการขาย
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ xx
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
เครดิต เงินสด
xx
6. ปิ ดบัญชีค่าใช้จ่ายในการขาย
เดบิต รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ xx
เครดิต ค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ xx
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ตัวอย่างที/ 3 บริ ษทั มลุลี จํากัด ได้ผลิตสิ นค้า A เป็ นผลิตภัณฑ์หลัก และสิ นค้า B เป็ นผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ต้นทุนการผลิ ตสิ นค้า A มีวตั ถุดิบ 30,000 บาท ค่าแรงงาน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 10,000 บาท กิจการนําสิ นค้า A ขายทันที ส่ วนสิ นค้า B ต้อง
นําไปผลิตต่อมีตน้ ทุนเพิ/ม คือ วัตถุดิบ 400 บาท ค่าแรงงาน 250 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต 150 บาท ในเดือนสิ งหาคม 25x1 มีขอ้ มูลเพิ/มเติม ดังนี3
สิ นค้ า A
20,000
20,000
5
10 % ของยอดขาย

ปริ มาณผลิต (หน่วย)
ปริ มาณหน่วยขาย (หน่วย)
ราคาขายต่อหน่วย (บาท)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน(เงินสด)

สิ นค้ า B
2,000
1,800
1.50
5 % ของยอดขาย

จากข้อมูลการผลิตของบริ ษทั มลุลี จํากัดสามารถแสดงได้ดงั นี3 (ดังภาพที/ 6.7)

ตนทุนรวม

สินคา A
หน่วย

20,000

หนวย

ขาย

2,000

หนวย

ผลิตตอ

20,000

หนวย

@5

บาท

30,000+20,000+10,000

=60,000

สินคา

B

800.-

ขาย

1,800

หนวย

@1.50

ภาพที 6.7 แสดงต้ นทุนร่ วมและผลิตภัณฑ์ ร่วมของบริษัท มลุลี จํากัด
ทีมา : อังสนา เปศะนันท์ , 2559.

มูลคาผลิตภัณฑพลอยได B = ราคาขายผลิตภัณฑพลอยได–ตนทุนผลิตตอ–คาใชจายในการขาย
= (2,000×1.50) – 800 – (3,000×5%)
= 3,000 – 800 – 150
= 2,050 บาท

การบันทึกบัญชีผลิตภัณฑ์พลอยได้กรณี นาํ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ไปผลิตต่อ เป็ นดังนี3
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน , (.,/0-,//2)
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สมุดรายวันทัว/ ไป
พ.ศ 25x1
เดือน วันที

ส.ค.

1

2

3

4

เลขที
บัญชี

รายการ

คุมงานระหว่าทํา
คุมวัตถุดิบ
คุมค่าแรงงาน
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
การบันทึกต้นทุนการผลิตร่ วม
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
คุมงานระหว่างทํา
บันทึกมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
คุมวัตถุดิบ
คุมค่าแรงงาน
คุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
บันทึกต้นทุนผลิตต่อ
เงินสด(1,800×1.50)
ผลิตภัณฑ์พลอยได้(1,800×1.425)

เดบิต
บาท

เครดิต
สต.

5

6

สต.

60,000 30,000 20,000 10,000 2,050 2,050 800

400 250 150 -

2,700 2,565 135 -

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้

บันทึกการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
ค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้
เงินสด
จ่ายค่าใช้จ่ายในการขาย (2,700×5%)
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
คุมงานระหว่างทํา
บันทึกสิ นค้าสําเร็ จรู ป (60,000-2,050)

บาท

135 135 57,950 57,950 -

สมุดรายวันทัว/ ไป
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พ.ศ 25x1
เดือน วันที

ส.ค.

7

เลขที
บัญชี

รายการ

เงินสด

เดบิต
บาท

เครดิต
สต.

บาท

สต.

107,000 -

ขายสิ นค้า (20,000×5)
ภาษีขาย
ขายสิ นค้า
8 ต้นทุนขาย
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
บันทึกต้นทุนขาย (60,000-2,050)
9 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
เงินสด
จ่ายค่าใช้จ่ายในการขาย (100,000×10%)
10 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้

100,000 7,000 57,950 57,950 10,000 10,000 135 -

ค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้

135 -

ปิ ดบัญชีค่าใช้จ่ายในการขาย
ตนทุนผลิตภัณฑพลอยไดตอหนวย

=

มูลคาสุทธิ ตนทุนผลิตเพิ่ม
จํานวนหนวย

=

,

=

1.425 บาท

,

การแสดงในงบกําไรขาดทุน เป็ นดังนี3
บริ ษทั มลุลี จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ3 นสุ ดวันที/ 31 สิ งหาคม 25X1
ขายสิ นค้า (20,000×5)
100,000
หัก ต้นทุนขาย (60,000-2,050)
57,950
กําไรขั3นต้น
42,050
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
10,000
กําไรสุ ทธิ
32,050

สร ุปเนื6อหา หน่วยที
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เมื/อผูเ้ รี ยนได้ศึกษาหน่ วยที/ 6 ผลิ ตภัณฑ์ร่วมและผลิ ตภัณฑ์พลอยได้ จบเรี ยบร้ อยแล้ว
สามารถสรุ ปเนื3อหา ได้ดงั นี3
ผลิตภัณฑ์ร่วม (Joint Products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที/ผลิตได้จากกระบวนการผลิตเดียวกัน
มากกว่าหนึ/ งชนิ ดและมีมูลค่าใกล้เคี ยงกัน ถ้าผลิ ตแล้วได้เป็ นจํานวนมากและมีมูลค่าสู ง เรี ยกว่า
ผลิ ตภัณฑ์หลัก (Main Products) ส่ วนผลิ ตภัณฑ์ที/เกิ ดขึ3นโดยบังเอิญอันนื/ องมาจากกระบวนการ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์หลัก มีปริ มาณและราคาขายน้อยกว่าผลิ ตภัณฑ์อื/น ๆ เรี ยกว่า ผลิ ตภัณฑ์พลอยได้
(By Products) ต้นทุนที/เกิดขึ3นตั3งแต่ตน้ จนถึงระดับที/แยกตัวออกเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดต่าง ๆ เรี ยกว่า
ต้นทุนร่ วม (Joint Cost) และระดับการผลิตที/สิ3นสุ ดกระบวนการแล้วแยกตัวเป็ นผลิ ตภัณฑ์หลาย
ประเภท เรี ยกว่า จุดแยกออก (Split – off point)
การบัญชี ที/เกี/ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมนั3นจะบันทึกต้นทุนการผลิตที/เกิดขึ3นทั3งหมดและบันทึก
การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมตามวิธีต่าง คือ วิธีหน่วยของผลผลิ ต วิธีถวั เฉลี/ยถ่วงนํ3าหนัก วิธีมูลค่าขาย
สัมพัทธ์ วิธีอตั รากําไรคงที/ ส่ วนการบันทึกบัญชี สําหรับผลิตภัณฑ์ที/ตอ้ งนําไปผลิตต่อก่อนจึงขาย
จะบันทึกต้นทุนที/ใช้ในการผลิตเพิ/มก่อนแล้วจึงบันทึกการปั นส่ วนต้นทุนร่ วม
ส่ วนผลิตภัณฑ์พลอยได้น3 นั มีแนวคิดหลัก ๆ 2 แนวคิด คือ กิจการอาจเลือกปั นส่ วนต้นทุนร่ วม
หรื อไม่ ปั นส่ วนต้นทุ นร่ วมให้ ผลิ ตภัณฑ์ พลอยได้ ในกรณี ที/ ไม่ มี การปั นส่ วนต้นทุ นร่ วมให้ ก ับ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ บันทึกได้ 2 กรณี คือ กรณี ขายทันที ณ จุดแยกออก และกรณี นาํ ไปผลิตต่อก่อนจึงขาย
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้แสดงในงบกําไรขาดทุน โดยแสดงเป็ นรายได้จากการขาย รายได้อื/น ๆ
หรื อแสดงเป็ นรายการหักจากต้นทุนขาย

คําศัพท์ หน่วยที
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน , (.,/0-,//2)
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คําศัพท์
Allocation of joint cost
By Products
Joint Products
Joint Cost
Joint process
Main Products
Physical Measures
Relative Sales Value
Scrap
Split – off point
Weighted Average Method
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ความหมาย
การปั นส่ วนต้นทุนร่ วม
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
ผลิตภัณฑ์ร่วม
ต้นทุนร่ วม
กระบวนการผลิตร่ วม
ผลิตภัณฑ์หลัก
วิธีหน่วยของผลผลิต
วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
เศษซาก
จุดแยกออก
วิธีถวั เฉลี/ยถ่วงนํ3าหนัก

แบบฝึกหัด หน่วยที
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน , (.,/0-,//2)

หน่วยที 6 ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้

263

ตอนที 1 ให้ผเู ้ รี ยนตอบคําถามต่อไปนี3
1. จงบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/ 1)
2. จงวาดรู ปที/แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธฺ ระหว่างต้นทุนร่ วม จุดแยกออก ผลิตภัณฑ์ร่วม ก.
ผลิตภัณฑ์ร่วม ข. ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ค. (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/ 2)
3. ต้นทุนร่ วม หมายถึง (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/ 3)
4. วิธีการปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์ร่วมมีวิธีการใดบ้างและแต่ละวิธีใช้สําหรับการผลิต
หรื อผลิตภัณฑ์ร่วมที/มีลกั ษณะอย่างไร (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/ 4)
5. การคํานวณต้นทุนปั นส่ วนในกรณี ที/กิจการนําไปผลิตต่อแล้วจึงขาย มีวิธีการคํานวณหามูลค่า
ขายของผลิตภัณฑ์ร่วมอย่างไร (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/ 5)
6. จงยกตัวอย่างการจัดทํางบกําไรขาดทุน(บางส่ วน) ของผลิ ตภัณฑ์ร่วมกรณี ขายทันที ณ จุดแยกออก
และกรณี นาํ ไปผลิตต่อก่อนจึงขาย พร้อมคํานวณอัตรากําไรขั3นต้น (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/ 6,7)
7. การบันทึกบัญชี สําหรับผลิ ตภัณฑ์ที/ตอ้ งนําไปผลิตต่อก่อนจึงขาย มีหลักการอย่างไร (จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ที/ 8)
8. ปั จจัยสําคัญที/ใช้ในการพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ใดเป็ นผลิตภัณฑ์หลักหรื อผลิตภัณฑ์พลอยได้คือ
อะไร (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/ 9)
9. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ นําไปแสดงในงบกําไรขาดทุนได้กี/วธิ ี อะไรบ้าง
(จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/ )
ตอนที 2
1. จงบอกถึงผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที/เกิดจากการผลิตของกิจการดังต่อไปนี3
ลักษณะธุ รกิจ
โรงเลือย
โรงสี ขา้ ว
โรงงานนําตาล
อุตสาหกรรมกลันนํามัน

ผลิตภัณฑ์หลัก (Main Products) ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product)

ตอนที 3
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน , (.,/0-,//2)
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1. บริ ษทั ไมยราบ จํากัด ผลิตสิ นค้า ก สิ นค้า ข สิ นค้า ค โดยถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วม มีตน้ ทุนร่ วม
48,000 บาท กิจการนําสิ นค้าออกขายทันที ณ จุดแยกออก รายละเอียดของสิ นค้าทั3ง 3 ชนิด มีดงั นี3
สิ นค้ า
สิ นค้า ก
สิ นค้า ข
สิ นค้า ค

ปริมาณการผลิต (หน่ วย)
1,200
800
2,000

ราคาขายต่ อหน่ วย(บาท)
12
12
18

ให้ ทาํ คํานวณต้นทุนปั นส่ วนและต้นทุนต่อหน่วยของสิ นค้าแต่ละชนิดโดยวิธีต่อไปนี3
1. วิธีหน่วยของผลผลิต
2. วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
2. บริ ษทั โมราห์ จํากัด ผลิตนํ3าหอม 2 ชนิด คือนํ3าหอม A และนํ3าหอม B จากกระบวนการผลิต
เดียวกันโดยใช้วตั ถุดิบ 90,000 บาท ค่าแรงงาน 40,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิต 50,000 บาท
โดยมีรายละเอียดเพิ/มเติม ดังนี3
สิ นค้ า
นํ3าหอม A
นํ3าหอม B

ปริมาณการผลิต(ซีซี)
21,000
15,000

ราคาขายต่ อหน่ วย(บาท)
60
36

กําหนดนําZ หนัก
5 เท่า
4 เท่า

ให้ ทาํ คํานวณต้นทุนปั นส่ วนและต้นทุนต่อหน่วยของนํ3าหอมแต่ละชนิด โดยวิธีต่อไปนี3
1. วิธีหน่วยของผลผลิต
2. วิธีถวั เฉลี/ยถ่วงนํ3าหนัก
3. วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
4. วิธีอตั รากําไรคงที/ 40%
3. บริ ษทั มหานคร จํากัด มีตน้ ทุนร่ วม 100,000 บาท จากกระบวนการผลิตเดียวกันได้สินค้า 3 ชนิด
ซึ/ งเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วม มีรายละเอียดประจําเดือน สิ งหาคม 25x1 ดังนี3
สิ นค้ า
สิ นค้า x
สิ นค้า y
สิ นค้า z

ปริมาณ (หน่ วย) ราคาขาย ณ จุดแยกออก(บาท) สิ นค้ าคงเหลือปลายงวด(หน่ วย)
500
160
100
500
120
200
1,000
120
300

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน , (.,/0-,//2)

265

หน่วยที 6 ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้

ให้ ทาํ คํานวณหาต้นทุนปั นส่ วนและต้นทุนต่อหน่วยของสิ นค้าคงเหลือทั3ง 3 ชนิ ด และนํา
ไปแสดงในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีต่อไปนี3
1. วิธีหน่วยของผลผลิต
2. วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
4. บริ ษทั มังกร จํากัด มีการผลิตสิ นค้าที/ได้ผลิตภัณฑ์ร่วม 3 ชนิ ด คือ สิ นค้า ก, สิ นค้า ข และ สิ นค้า ค
โดยในการผลิตมีตน้ ทุนวัตถุดิบ 200,000 บาท ค่าแรงงาน 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต
150,000 บาท มีรายละเอียดเพิ/มเติม ดังนี3
สิ นค้ า
สิ นค้า ก
สิ นค้า ข
สิ นค้า ค

ปริมาณ (หน่ วย)
75,000
45,000
30,000

ราคาขาย ณ จุดแยกออก (บาท)
5.50
6.40
9.00

ให้ ทาํ คํานวณหาต้นทุนปั นส่ วน และต้นทุนต่อหน่วยของสิ นค้าทั3ง 3 ชนิด โดยวิธีต่อไปนี3
1. วิธีหน่วยของผลผลิต
2. วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
5. บริ ษทั มธุ รดาการผลิต จํากัด ผลิตสิ นค้า ก ,สิ นค้า ข และสิ นค้า ค สิ นค้าทั3ง 3 ชนิดเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วม
ขายได้หลังจุดแยกออก หรื ออาจทําการผลิตต่อก่อนแล้วจึงจําหน่ายก็ได้ ต้นทุนผลิตต่อมีลกั ษณะ
เป็ นต้นทุนผันแปรทั3งหมด ต้นทุนร่ วมมีจาํ นวน 30,000 บาท และใช้วธิ ี มลู ค่าขายสัมพัทธ์เป็ นเกณฑ์
ในการปั นส่ วนต้นทุนร่ วม รายละเอียดเพิ/มเติม มีดงั นี3
สิ นค้ า
สิ นค้า ก
สิ นค้า ข
สิ นค้า ค

มูลค่ าขาย ณ จุดแยกออก(บาท) ต้ นทุนผลิตต่ อ(บาท) มูลค่ าขาย(บาท)
10,000
2,000
11,600
12,500
750
14,250
17,500
1,250
19,500
40,000
45,350

ให้ ทาํ 1. ปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิ ด โดยสมมติวา่ สิ นค้าแต่ละชนิ ด
ทําการผลิตต่อก่อนแล้วจึงขาย
2. ท่านคิดว่าสิ นค้าทั3ง 3 ชนิด ควรทําการผลิตต่อก่อนจึงขายหรื อไม่ เพราะเหตุใด
จงอธิ บาย
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6. บริ ษทั ผูผ้ ลิตนํ3ามันแห่ งหนึ/ งผลิตนํ3ามันหลายชนิ ดจากนํ3ามันดิบ มีตน้ ทุนร่ วม 35,790 บาทและ
ข้อมูลต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี3
ชนิดนําZ มัน
นํ3ามัน ก
นํ3ามัน ข
นํ3ามัน ค

ปริมาณ (แกลลอน)
250
120
25

ราคาขาย (บาท)
75
50
15

ต้ นทุนทําต่ อ (บาท)
450
300
-

ซากวัตถุดิบขายได้ราคา 170 บาท บริ ษทั ถือว่านํ3ามัน ค เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยนําเอามูลค่าที/
ขายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ไปหักจากต้นทุนร่ วม
ให้ ทาํ คํานวณหาต้นทุนต่อหน่วยของนํ3ามัน ก นํ3ามัน ข โดยวิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
7. บริ ษทั โมก จํากัด ทําการผลิตสิ นค้าจําหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิด และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 1 ชนิด
บริ ษทั ไม่ปันส่ วนต้นทุนร่ วมให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในระหว่างเดือน พฤษภาคม 25x1 มีขอ้ มูลดังนี3
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ A
ผลิตภัณฑ์ B
ผลิตภัณฑ์ C

ปริมาณ (กิโลกรัม)
10,000
20,000
5,000

ราคาขาย/ก.ก. (บาท)
10
5
2

ต้นทุนที/เกิดขึ3นมีดงั นี3
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานผลิตภัณฑ์พลอยได้

60,000
25,000
20,000
12,600
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ให้ ทาํ 1. คํานวณต้นทุนการผลิตร่ วมโดยวิธีหน่วยของผลผลิต
|. บันทึกบัญชีเกี/ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมในสมุดรายวันทัว/ ไป
3. งบกําไรขาดทุนของบริ ษทั โมก จํากัด ทั3ง 3 วิธี
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8. บริ ษทั มะหาด จํากัด ทําการผลิตสิ นค้าโดยมีผลิ ตภัณฑ์ ก เป็ นผลิ ตภัณฑ์หลักจํานวน 10,000 หน่วย
ผลิตภัณฑ์ ข เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จํานวน 2,000 หน่วย ต้นทุนร่ วม 80,000 บาท ซึ/ งกิจการมี
นโยบายไม่ปันส่ วนต้นทุนร่ วมให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ผลิตภัณฑ์ท3 งั สองชนิ ดต้องนําไปผลิตต่อ
ก่อนจึงจําหน่าย โดยมีตน้ ทุนดังนี3
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
จํานวนผลิต
ราคา/หน่วย

ผลิตภัณฑ์ ก
40,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
10,000 หน่วย
25 บาท

ผลิตภัณฑ์ ข
1,000 บาท
1,500 บาท
500 บาท
2,000 หน่วย
5 บาท

บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย 10% ของยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ไม่มีงานระหว่างผลิตคงเหลือ
ให้ ทาํ 1. บันทึกรายการเกี/ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้
2. งบกําไรขาดทุนโดยวิธีหกั จากต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์หลัก
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ใบมอบหมายกิจกรรม
เรือง ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้
คําชีZแจง
ผูเ้ รี ยนต้องมีเจตคติที/ดีและเห็นคุณค่าของหลักการบัญชี ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ลักษณะและวิธีการของผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้มีวินยั ละเอียดรอบคอบ อดทน รับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิงาน และเตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการเรี ยนได้สอดคล้องกับใบมอบหมายกิจกรรม
รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการจัดทําบัญชี ของธุ รกิจ (จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที/11,
12,13)
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนอธิ บายความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วมและวิธีการปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้ผลิตภัณฑ์ได้
สื อเครืองมือ/อุปกรณ์
}. เอกสารประกอบการเรี ยน เรื/ อง ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
2. อุปกรณ์ในการเรี ยน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื/ องคํานวณ
3. กระดาษ A4
ขัZนตอนในการปฏิบัติกจิ กรรม
1. ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถ
2. ผูเ้ รี ยนระดมกําลังสมองร่ วมกันศึกษาข้อมูลเกี/ยวกับผลิ ตภัณฑ์ร่วมที/ผูเ้ รี ยนค้นคว้า
มา 1 กิ จการ และสร้ างแบบฟอร์ มเพื/อใช้เป็ นเอกสารประกอบการอ้างอิงในการ
คํานวณการปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์
3. นําการปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์ร่วมมาทําเป็ นผังมโนภาพ
4. ส่ งตัวแทนกลุ่มมานําเสนอหน้าชั3นเรี ยนโดยใช้สื/อที/ผสู ้ อนจัดหาบางส่ วนและส่ วนที/
ผูเ้ รี ยนต้องจัดทําให้เหมาะสมกับใบมอบหมายกิจกรรม
5. ผูน้ าํ เสนอตั3งคําถามเพื/อถามกลุ่มเพื/อนอย่างน้อย 2 คําถามโดยให้กลุ่ มเพื/อนตอบ
คําถามแสดงความคิดเห็นอย่างและนําผลงานของแต่ละกลุ่มติดบอร์ ดหน้าชั3นเรี ยน
เกณฑ์ การประเมินผล
คะแนนรวมจากแบบประเมินผลกิจกรรมกลุ่มหาค่าเฉลี/ยไม่ต/าํ กว่าร้อยละ 80

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตน้ ท ุน , (.,/0-,//2)

269

หน่วยที 6 ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้

แบบประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม
หน่ วยที........... เรือง...........................................................................................
หัวข้ อ / งาน .............................................................................................................................
ระดับชัZ น.............วันที..................................ภาคเรียนที...........ปี การศึกษา.............................
สมาชิ กกลุ่ม k..................................................... 2..............................................................
l..................................................... m..............................................................
n.....................................................
รายการประเมิน

คะแนนทีได้

}. เนื3อหาข้อมูลมีความถูกต้อง ละเอียด ชัดเจนและสมบูรณ์
|. การนําเสนอหน้าชั3นเรี ยน มีการใช้สื/อผังมโนภาพสรุ ป
เป็ นขั3นตอนถูกต้องและสมบูรณ์
~. มีความสามัคคีขณะปฏิบตั ิกิจกรรมภายในกลุ่ม
•. สมาชิกได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นที/เป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม
€. การรับฟังความคิดเห็นของเพื/อนร่ วมชั3นเรี ยน
•. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
‚. ตอบข้อซักถาม แก้ปัญหา และยกตัวอย่างได้อย่าง
ถูกต้อง
ƒ. การส่ งงานตรงตามเวลาที/กาํ หนด

หมายเหตุ
เกณฑ์ ผล/คะแนน
ดีมาก = €
ดี
=•
ปานกลาง = ~
พอใช้ = |
ปรับปรุ ง = }

คะแนนเต็ม
รวม mo คะแนน

รวมคะแนนทีได้
คิดเป็ นร้ อยละ = ( คะแนนทีได้ ×koo ) ÷ mo =…………….……
เกณฑ์ การประเมิน : การประเมินต้องได้ไม่ต/าํ กว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
ลงชื/อ...............................................ผูป้ ระเมิน
(...............................................)
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แบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที 6 ผลิตภัณฑ์รว่ มและผลิตภัณฑ์พลอยได้
คําชี6แจง จงทําเครืองหมาย ( ) ลงหน้าข้อทีถ ูกต้องทีส ุด
1. ในกระบวนการผลิตที/ใช้ปัจจัยในการผลิตร่ วมกันประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย
ในการผลิตจนถึงจุดแยกออก เป็ นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ต้นทุนที/ใช้ในการผลิตร่ วมกันจนได้
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนี3คือข้อใด
ก. ต้นทุนร่ วม
ข. ผลผลิตรวม
ค. จุดแยกออก
ง. ต้นทุนการผลิต
จ. ผลิตภัณฑ์ร่วม
2. ผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั 2 ชนิดขึนไปทีเกิดจากกระบวนการผลิตเดียวกันและขายได้ในมูลค่าทีใกล้เคียงกัน
คืออะไร
ก. ผลิตภัณฑ์พลอยได้
ข. ผลิตภัณฑ์ต่อเนื อง
ค. ผลิตภัณฑ์หลัก
ง. ผลิตภัณฑ์ร่วม
จ. ผลิตภัณฑ์รวม
3. ข้อใดต่อไปนี3กล่าวถึงต้นทุนร่ วมได้อย่างถูกต้อง
ก. เพื/อลดต้นทุนขาย
ข. เพื/อการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ค. เพื/อวางแผนการผลิตหลังจุดแยกออก
ง. เพื/อตีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมที/ได้จากกระบวนการผลิต
จ. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจในการนําผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดใดไปผลิตต่อหรื อไม่
4. ถ้ากิจการใช้วธิ ี ถวั เฉลี/ยในการปั นส่ วนผลิตภัณฑ์ร่วมจะมีผลตามข้อใด
ก. ต้นทุนรวมต่อหน่วยของสิ นค้าแต่ละชนิดเท่ากัน
ข. อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อยอดขายของสิ นค้าแต่ละชนิดเท่ากัน
ค. อัตรากําไรขั3นต้นต่อยอดขายของสิ นค้าแต่ละชนิดเท่ากัน
ง. ต้นทุนหลังจุดแยกออกต่อหน่วยของสิ นค้าแต่ละชนิ ดเท่ากัน
จ. ต้นทุนก่อนจุดแยกออกต่อหน่วยของสิ นค้าแต่ละชนิดเท่ากัน
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5. ในกระบวนการผลิตสิ นค้าหนึ/ ง ๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้แตกต่างกับเศษซากหรื อเศษวัตถุดิบใน
เรื/ องใดเป็ นสําคัญ
ก. ผลิตภัณฑ์พลอยได้นาํ ไปผลิตต่อ เศษซากไม่ผลิตต่อ
ข. ผลิตภัณฑ์พลอยได้มีราคาสู งกว่าเศษซากซึ/ งมีราคาตํ/า
ค. ผลิตภัณฑ์พลอยได้มีปริ มาณมากกว่าเศษซากซึ/ งมีปริ มาณน้อยกว่า
ง. ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็ นผลิตภัณฑ์ที/ยงั ไม่สมบูรณ์จึงต้องทําการผลิตต่อ
จ. ผลิตภัณฑ์พลอยได้ผา่ นกระบวนการผลิต เศษซากไม่ผา่ นกระบวนการผลิต
6. ข้อใดต่อไปนี3เป็ นผลิตภัณฑ์ร่วมในการผลิตสิ นค้า
ก. อุตสาหกรรมกลัน/ นํ3ามัน : นํ3ามันเบนซิ น , ยางมะตอย
ข. อุตสาหกรรมกลัน/ นํ3ามัน : นํ3ามันเบนซิ น , นํ3ามันดีเซล
ค. โรงงานนํ3าตาล : นํ3าตาล , ชานอ้อย
ง. โรงเลื/อย : ไม้แปรรู ป , เศษไม้
จ. โรงสี : ข้าวสาร , รําข้าว
7. การปั นส่ วนต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามอัตราส่ วนของมูลค่าขายหรื อราคา
ตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วมแต่ละชนิดคือการปั นส่ วนต้นทุนร่ วมวิธีใด
ก. วิธีถวั เฉลี/ย
ข. วิธีจาํ นวนหน่วย
ค. วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
ง. วิธีอตั รากําไรคงที/
จ. วิธีถวั เฉลี/ยถ่วงนํ3าหนัก
8. การคิดต้นทุนปั นส่ วนให้แก่ผลิตภัณฑ์พลอยได้วธิ ี การใดถูกต้อง
ก. ราคาขาย – ต้นทุนจ่ายเพิ/ม – กําไรที/ตอ้ งการ
ข. ราคาขาย – ต้นทุนจ่ายเพิ/ม – ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค. ราคาขาย + ต้นทุนจ่ายเพิ/ม + ค่าใช้จ่ายในการขาย
ง. ต้นทุนจ่ายเพิ/ม – ค่าใช้จ่ายในการขาย – กําไรที/ตอ้ งการ
จ. ต้นทุนจ่ายเพิ/ม + ค่าใช้จ่ายในการขาย – กําไรที/ตอ้ งการ
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9. ผลิตภัณฑ์พลอยได้หมายถึงข้อใด
ก. ผลิตภัณฑ์ที/ได้จากกระบวนการผลิตร่ วมและมีราคาน้อยกว่าผลิตภัณฑ์หลัก
ข. ผลิตภัณฑ์ที/ได้จากกระบวนการผลิตร่ วมและมีราคาสู งกว่าผลิตภัณฑ์หลัก
ค. ผลิตภัณฑ์ที/ได้จากกระบวนการผลิตร่ วมและมีราคาใกล้เคียงกัน
ง. ผลิตภัณฑ์ที/ได้จากเศษวัตถุดิบที/เหลือจากกระบวนการผลิต
จ. ผลิตภัณฑ์ที/กิจการไม่ได้ต3 งั ใจผลิต
10. กิจการต้องการคํานวณต้นทุนร่ วมให้กบั ผลิตภัณฑ์พลอยได้จะใช้การคํานวณวิธีใด
ก. วิธีตน้ ทุนหลังจุดแยกออก
ข. วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
ค. วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ
ง. วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์
จ. วิธีถวั เฉลีย
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