
    

การวิเคราะหจุดคุมทุน 
   โดย    นุกูล  กรยืนยงค ∗

 
  ในการบริหารงานสหกรณนัน้  ผูบริหารจําเปนตองมีความรูความเขาใจในการ
วิเคราะหธุรกิจที่ตนรับผิดชอบ เพื่อใหสามารถวางแผน ปรับแผน  และกํากับดูแลธุรกิจให
สามารถอยูรอดและเติบโต สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม  โดยเฉพาะตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  แมวาธุรกิจของสหกรณสวนมากจะมีขนาดคอนขางเล็ก และดูจะไมมีความซับซอน
มากนัก  แตกม็ีความออนไหวกับการเปลีย่นแปลงของปจจัยแวดลอมภายนอกรวดเร็ว  และบาง
กรณีก็มีความรุนแรง  แมจุดมุงหมายของวิสาหกิจสหกรณจะไมใชเพื่อผลกําไร  แตหาก
พิจารณาในฐานะที่เปนวิสาหกิจแลว อยางนอยการดําเนินงานก็ควรอยูในระดับทีจ่ะอยูได คือ 
ไมขาดทุน และหากพจิารณาใหละเอียดมากขึ้นแลวจะเห็นวา วิสาหกิจสหกรณที่ดําเนินงาน
โดยใชนโยบายราคาตลาด ก็ไมมีเหตุผลที่จะไมมีกําไร (เพราะธุรกิจทีห่ากําไรกใ็ชนโยบายราคา
นี้เหมือนกัน) หรืออาจกลาวอีกนยัหนึง่ก็คือ เมื่อใชนโยบายราคาตลาดในการดําเนินธุรกจิ 
เปาหมายที่อยูในรูปของกําไร หรือสวนเกนิจากการประกอบการ  ก็สามารถกําหนดขึ้นได   การ
วิเคราะหจุดคุมทุน เปนเทคนิคหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหารงานสหกรณไดทราบถึงปริมาณธุรกิจ
ขึ้นต่ําที่จะบอกเปนเกณฑวา  หากสหกรณดําเนนิงานโดยมีปริมาณธรุกิจไมต่ํากวาระดับนี(้คือ
ระดับคุมทุน) ก็จะสามารถอยูรอดไดในสถานการณขณะนั้น  และยงัสามารถใชวางแผนเพื่อ
เพิ่มปริมาณธุรกิจโดยมกีําไรเปนเปาหมายไดดวย 
 

ความหมายของจุดคุมทุน 

  จุดคุมทุน  โดยทั่วไปหมายถึง ระดับหรือปริมาณธุรกิจที่จะทําใหวิสาหกิจมี
รายไดเพยีงพอกับคาใชจายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนด  ซ่ึงปกติคือรอบปทางบัญชีหนึ่ง  
กลาวงาย ๆ วา จุดคุมทุนจะบอกไดวาในรอบปหนึ่ง ๆ สหกรณควรมีปริมาณธุรกิจอยางนอย
เทาใดที่จะทําใหสหกรณมีรายไดเขามามากพอที่จะคุมกับคาใชจายที่เกิดขึ้นพอดี คือ เสมอตัว 
หรือเทาทุน คือไมมีกําไรและไมขาดทุน   นั่นหมายความวาหากสหกรณมีปริมาณธุรกิจ
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มากกวาระดับนั้นก็จะมีกําไรเกิดขึ้น  และในทางตรงกนัขาม หากไมสามารถทําธุรกิจไดถึง
ระดับนั้นก็จะเกิดผลขาดทุน 
 

  อยางไรก็ตาม  ในบางกรณีอาจประยุกตแนวความคดิเรื่องจุดคุมทนุไปใชใน
บางลักษณะทีใ่หความหมายคลายคลึงกันได  โดยผลที่ไดอาจไมใชปริมาณธุรกิจ(ที่จะคุมทุน) 
แตอาจเปนระยะเวลา(ที่จะคุมทุน) ซ่ึงเปนการปรับใชในกรณีที่เปนการวิเคราะหโครงการลงทุน 
ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางแนวความคิดเรื่องจุดคุมทุน ระยะเวลาคืนทุน  และคาของเงินตาม
เวลา เขามาใชรวมกัน  ในกรณีเชนนี้ผลทีไ่ดจะบอกวา ตองใชเวลานานเทาใดจึงจะคุมทุน ซ่ึงมี
ความหมายวา เมื่อเร่ิมดําเนนิงานจะยังขาดทุนอยูในภาพรวมตลอดโครงการ เมื่อเวลาผานไปถึง
จุดหนึ่งจึงจะคุมทุน   และหลังจากนั้นจึงจะมีกําไร  ซ่ึงเปนการพิจารณาผลการดําเนินงานตลอด
โครงการที่มักกินเวลามากกวา 1 รอบปทางบัญชี 
 

องคประกอบในการคํานวณจุดคุมทุน 

  ในการคํานวณจุดคุมทุนนัน้  จะมีองคประกอบหลัก ๆ ที่เกี่ยวของรวม   3  
องคประกอบ ไดแก   คาใชจายคงที่  คาใชจายผันแปร  และ รายได   องคประกอบที่ทําใหการ
คํานวณจุดคุมทุนมีความสําคัญก็คือ คาใชจายคงที ่  เพราะเปนสิ่งที่เกดิขึ้นอยูแลวแมจะไมมกีาร
ดําเนินกิจกรรมเลย  นั่นคือเปนผลขาดทุนเมื่อปริมาณธุรกิจเปนศนูย  และผลขาดทุนจะเริ่มลด
นอยลงเมื่อเร่ิมมีกิจกรรมทางธุรกิจเกิดขึ้น       เพราะจะเกิดรายไดขึ้นในขณะทีเ่กิดคาใชจายผัน
แปรขึ้นดวยพรอม ๆ กัน ตามปกติแลวรายไดจะตองมีมากกวาคาใชจายผันแปร สวนเกินที่
เกิดขึ้นสามารถนําไปชดเชยคาใชจายคงทีท่ี่เกิดขึ้นแลว  เมื่อมีปริมาณธุรกิจมากขึน้ สวนเกิน
ดังกลาวกจ็ะมมีากพอชดเชยคาใชจายคงทีท่ั้งหมดได  ปริมาณธุรกิจ ณ ระดับนัน้ คือ จุดคุมทุน 
นั่นเอง   ดังจะอธิบายเปนสวน ๆ ไป ดังนี ้
 

  1. รายไดรวม (Total Revenue  :  TR) 

  หากพิจารณารายไดของสหกรณอาจมาจากหลายแหลง  ยิ่งถาเปนสหกรณ
การเกษตรที่ทาํธุรกิจอเนกประสงคจะมีลักษณะของธุรกิจที่แตกตางกันมาก ทั้งที่เปนเรื่องซื้อ
ขาย  แปรรูป สินเชื่อ บริการตาง ๆ ในกรณีเชนนีก้ารคํานวณจุดคุมทุนรวมอาจทําไดยาก และ
ไมใหความหมายที่ถูกตองไดมากนกั  เวนแตในกรณีที่สัดสวนของกจิกรรมตาง ๆ คอนขางคงที่
และชัดเจน    แตสามารถคํานวณจุดคุมทุนเปนรายธุรกิจไดซ่ึงจะใหความหมายที่ดกีวา แตก็
จะตองมีเร่ืองที่นํามาพิจารณาเพิ่มเติมคือคาใชจายที่เปนคาใชจายทางตรง และคาใชจายทางออม
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ของธุรกิจนั้น ๆ สําหรับสหกรณออมทรัพยนั้นการคํานวณจุดคุมทนุอาจทําไดงายกวา เนื่องจาก
มีลักษณะของกิจกรรมที่ที่เปนกิจกรรมหลักที่สรางรายไดใหสหกรณเพียงกจิกรรมเดียว คือ 
การใหสินเชื่อ  แมจะมีสินเชือ่หลายประเภทแตสวนมากก็ใชอัตราดอกเบี้ยเดยีวกันหมด  ยกเวน
สหกรณที่ใหกูกับสหกรณอ่ืนที่อาจมีอัตราดอกเบี้ยตางจากการใหกูแกสมาชิกอยูบาง  
 

  โครงสรางการคํานวณรายไดทั่วไป จะเกิดจากการขายสนิคาและบริการ  คือ
จํานวนสินคา/บริการที่ขาย คูณดวย ราคาสินคา/บริการนั้น  เชน 
 

ขายขาวสาร 10 กระสอบ ราคากระสอบละ 1,800.- บาท   รายไดจะ  = 18,000.- บาท 
ใหบริการสูบน้ํา 5  ช่ัวโมง อัตราคาบริการชั่วโมงละ 100 บาท รายไดจะ =   500.- บาท 
 

ในกรณีของสหกรณออมทรพัยนั้น รายไดหลักของสหกรณคือดอกเบี้ยรับจากเงนิใหกู สวน
หนึ่งเปนรายไดดอกเบีย้จากการใหสมาชิกกู  อีกสวนหนึ่งเปนรายไดจากการใหสหกรณอ่ืนกู 
นอกจากนั้นยงัมีรายไดอ่ืน ๆ อยูบาง(ซ่ึงจะไมเกี่ยวกับการใหเงนิกูโดยตรง) ในที่นี้จะได
กลาวถึงรายไดของสหกรณเปนกรณ ีๆ ไป 
 

  กรณีท่ี 1  เม่ือสหกรณมีรายไดจากการใหเงินกูแกสมาชิกอยางเดียว 

  รายไดของสหกรณ จะเกิดจาก อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู (ราคา) คูณดวย 
ปริมาณเงินกูทีใ่หแกสมาชิก (ปริมาณ)  สําหรับปริมาณเงินกูที่ใหแกสมาชิกนั้นตองเปนเงินกู
สะสมที่สมาชิกเปนหนี้สหกรณอยู  ซ่ึงก็คือ ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู นัน่เอง  การคํานวณรายได
จะใชปริมาณเงินกูที่ใหกูระหวางปเทานั้นไมไดเพราะจะไมครอบคลุมแหลงรายไดทัง้หมด   
เชน ในรอบปที่ผานมาสหกรณไมไดจายเงินกูใหสมาชิกเลย แตในปนั้นสหกรณกจ็ะยังมีรายได
จากลูกหนี้เดิมที่มีมาในวนัตนป เปนตน   
 

  ถาใหรายไดของสหกรณ คือ TR 
  อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู คือ p 
  ปริมาณลูกหนีเ้งินใหสมาชกิกู คือ Q 
  กรณีนี ้TR = pQ  (p คูณ Q) 
 

  กรณีท่ี 2  เม่ือสหกรณมีรายไดจากการใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอ่ืน 

  ในกรณีที่สหกรณมีรายไดจากการใหสมาชกิกู และใหสหกรณอ่ืนกูดวย หาก
สหกรณกําหนดอัตราดอกเบีย้เทากัน  ก็สามารถรวมยอดลูกหนี้เปนยอดเดียวได  ซ่ึงก็จะเปน



 4 

เหมือนกรณีที ่ 1 แตหากวาอัตราดอกเบี้ยไมเทากัน ก็จาํเปนตองคํานวณรายไดจากลูกหนี้แตละ
รายการแยกกนั แลวนํามารวมกันเปนรายไดทั้งหมด เชน 
 

  ถาใหรายไดรวมของสหกรณ คือ TR 
  อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู คือ p1 

  ปริมาณลูกหนีเ้งินใหสมาชกิกู คือ Q1 

  อัตราดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอ่ืนกู คือ p2 

  ปริมาณลูกหนีเ้งินใหสมาชกิกู คือ Q2 
 

  กรณีนี ้  TR  =  TR1  + TR2  . . . . . 
    = p1Q1 + p2Q2  . . . . .  
 
  กรณีท่ี 3  เม่ือสหกรณมีรายไดจากการใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอ่ืน และ
มีรายไดอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวกับการใหเงินกู 
   
  ในกรณีที่สหกรณมีรายไดอ่ืนที่ไมเกีย่วของโดยตรงกับการใหเงินกู     เชน
รายไดจากการใหเชาสินทรัพย  หรือรายไดจากการลงทนุระยะสั้นที่ใหผลตอบแทนที่แนนอน  
รายไดเหลานีม้ีลักษณะที่คงที่ หรือประมาณการไดชัดเจน  และไมเกี่ยวของกับปรมิาณการให
เงินกูของสหกรณแตอยางใด  ตามปกติในการคํานวณจุดคุมทุน รายไดสวนนี้จะไมนาํมาจัดไว
ในสวนของรายได  แตจะนําไปหักออกจากคาใชจายคงที่ กอนที่จะนาํผลลัพธที่ไดมาใชในการ
คํานวณจุดคุมทุนตอไป      
 

  ในกรณีนี้รายไดของสหกรณจะมีลักษณะเดยีวกับกรณีที ่1 หรือ กรณีที ่2 
แลวแตกรณ ี
 

  2. คาใชจายคงที่รวม (Total Fixed Cost : TFC) 

  หมายถึงคาใชจายที่จะเกดิขึน้เสมอไมวาสหกรณจะดําเนนิธุรกิจมาก/นอย
เทาใด หรือไมไดดําเนินธุรกิจเลย  กลาวคือ เปนคาใฃจายที่ไมผันแปรตามปริมาณธุรกิจ เชน 
เงินเดือนคาจาง  คาเสื่อมราคาสินทรัพย   คาเชาสินทรัพย  คาเบี้ยประกันภัย(อัคคีภัย) หรือ
แมแตคาเบีย้ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   ดังทีไ่ดกลาวมาแลววาคาใชจายคงที่นี้ เปน
รายการสําคัญที่จะมีผลตอจดุคุมทุน เพราะสหกรณตองหาทางดําเนนิงานใหมีรายไดสวนเกิน
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มาชดเชยคาใชจายสวนนี ้  หรืออีกนัยหนึง่หากสหกรณไมดําเนนิธุรกิจเลยสหกรณกจ็ะขาดทนุ
เทากับคาใชจายคงที่(เพราะตองจายอยางแนนอน) นั่นเอง 
 
 

  3. คาใชจายผนัแปรรวม (Total Variable Cost : TVC) 

  หมายถึงคาใขจายที่จะเกดิขึน้มากหรือนอยตามปริมาณธุรกิจของสหกรณ  
เปนคาใชจายที่แปรผันตามปริมาณธุรกิจ  กลาวคอื ถาสหกรณมีปริมาณธุรกิจมากก็จะมี
คาใชจายฝนแปรมาก  ถามีปริมาณธุรกิจนอยก็จะมีคาใชจายผันแปรนอย  และถาไมทําธุรกิจเลย
ก็จะไมมีคาใชจายในสวนนี้เลย  
 
  โดยทั่วไปคาใชจายผันแปรรวม จะเกดิจากตนทุนตอหนวยของสินคา/บริการ 
ซ่ึงสหกรณผลิตหรือจัดหามา  คูณดวย ปริมาณสินคา / บริการ ที่ขายหรอืใหบริการไป เชน 
ขายขาวสาร  ซ่ึงมีราคาทุนกระสอบละ 1,600.- บาท  
 

ถาขายไป 10 กระสอบ จะมีคาใชจายผันแปรรวม(หรือตนทุนผันแปรรวม) = 16,000.-บาท 
ถาขายไป  5 กระสอบ  จะมีคาใชจายผันแปรรวม(หรือตนทุนผันแปรรวม) =  8,000.- บาท 
 

บริการสูบน้ํามีตนทุนคาบริการชั่วโมงละ 80 บาท  ถาใหบริการ 5 ช่ัวโมง   ก็จะมีคาใชจายผัน
แปรรวม (หรือตนทุนผันแปรรวม) = 400 บาท แตถา 2 ช่ัวโมงก็จะ = 160 บาท เปนตน 
 
  สําหรับสหกรณออมทรัพยนัน้  ปริมาณธุรกิจของสหกรณ คือ ปริมาณลูกหนี้
เงินใหกู ซ่ึงเปนชองทางการลงทุนชองทางหนึ่ง(ที่สําคัญที่สุด)ตามแนวคดิของการจัดสรร
เงินทุน   และเมื่อพิจารณาวาเงินทุนที่สหกรณนําไปลงทนุในรูปของลูกหนี(้คือใหกู)นั้น มาจาก
ที่ใดบาง  ก็จะสามารถคํานวณตนทุนของเงินทุนนี้ไดวามีคาเทาใด?  เมื่อนําเอาปริมาณลูกหนี้ที่
มีอยู(ปริมาณธุรกิจ) คูณดวยตนทุนของเงินทุนนั้น  ก็จะเปนมูลคาของตนทุนผันแปรรวม  หรือ
กลาวอีกนยัหนึ่งวา  คาใชจายผันแปรรวมของสหกรณ จะเกดิจากจํานวนลูกหนี้เงนิกู คูณกับ
ตนทุนของเงินทุนที่สหกรณนํามาใหกู  ซ่ึงตามความเปนจริงนั้นสหกรณไดเงนิทุนมาจากหลาย
แหลง ทั้งจากทุนเรือนหุน  เงินรับฝากจากสมาชิก เงินสํารอง เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ซ่ึงแต
ละแหลงจะมตีนทุนของเงินไมเทากัน  การคํานวณโดยละเอียดจะกลาวถึงตอไป สําหรับ
ในขณะนี้เพื่อใหเกดิความเขาใจในเรื่องการคํานวณจุดคุมทุน ก็จะสมมติใหสหกรณมีเงินทุน
จากแหลงเดียว คือ จากการกูยืม  ดังนั้น ตนทุนของเงินทุนที่สหกรณนํามาใหกูก็คือ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณกูมานั่นเอง 
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  ถาให c  คืออัตราดอกเบี้ยเงนิกูที่สหกรณกูยมืมา 
  และ  Q  คือปริมาณลูกหนี้ของสหกรณ 
  คาใชจายผันแปรรวม (ตนทุนผันแปรรวม) หรือ TVC จะมีคาดังนี ้

TVC = c Q  
 

เมื่อสรุปสวนของคาใชจายทั้งหมดจะไดผลดังนี้ 
 
  คาใชจายรวม   =   คาใชจายคงที่รวม  +  คาใชจายผันแปรรวม 
            TC      =  TFC           +  TVC 
แทนคา TVC 
            TC      =  TFC    +    c Q 
   

  เมื่อสามารถสรางความสัมพันธในสวนประกอบของรายไดและคาใชจายได
แลว ก็สามารถคํานวณจดุคุมทุนของสหกรณไดตามความหมายของจุดคุมทุน ก็คือ ระดับ
ปริมาณธุรกิจที่รายไดรวมมคีาเทากับคาใชจายรวมนั่นเอง  คือ Q ที่ระดับ TR = TC 
 

  เมื่อแทนคา TR  (TR = p Q)   และ   TC = TFC + c Q 
จะไดวา 
   p Q = TFC   +  c Q 
  (p - c) Q = TFC 
   Q* = TFC / (p – c) 
เมื่อ Q* คือปริมาณธุรกิจทีคุ่มทุนพอด ี (ปริมาณลูกหนีเ้งินใหกู)  TFC คือ คาใชจายคงที่รวม p 
คือ รายไดตอหนวยจากการดําเนินธุรกิจ (อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู)  c คือ คาใชจายผันแปรตอ
หนวยในการดาํเนินธุรกิจ (ตนทุนของเงินทุนที่ใหสมาชกิกู หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินทีกู่มา) 
 
  ตัวอยางการคาํนวณ(เพื่อความเขาใจ) 

  สหกรณพิรุณ จํากัด  มียอดลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548
จํานวน 10 ลานบาท   สหกรณใชเงินทนุจากการกูยืมสถาบันการเงินอยางเดยีว  อัตราดอกเบี้ย
เงินที่สหกรณกูมา คือ รอยละ 7 ตอป  สวนอัตราดอกเบีย้เงินใหกูแกสมาชิกคือ รอยละ 10 ตอป   
สําหรับป 2549 สหกรณประมาณการคาใชจายคงที่ไวเทากับ  300,000 บาท   สามารถประมาณ
จุดคุมทุนของสหกรณออมทรัพยพิรุณ ในป 2549 ไดดังนี้ 
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  จากขอมูลที่มี   TFC  = 300,000      p = 0.10     c = 0.07 
  ดังนั้น  Q*   =  300,000 / (0.10 – 0.07) 
     =  300,000 / 0.03 
     =  10,000,000 
 

นั่นคือ  ปริมาณธุรกิจที่คุมทนุของสหกรณแหงนี้คือ 10 ลานบาท  หมายความวา   หากสหกรณ 
สามารถรักษาระดับลูกหนี้เงนิใหสมาชิกกูไวที่ระดับ 10 ลานบาทตลอดทั้งป (หรือมีคาเฉลี่ย
ของลูกหนี้เงินใหสมาชิกกูตลอดป เปน 10 ลานบาท)  สหกรณนีก้็จะมีรายได เทากบัคาใชจาย
พอด ี  คือคุมทุน  และหากสหกรณมยีอดลูกหนี้เฉล่ียมากกวา 10 ลานบาทในปนี ้สหกรณกจ็ะมี
กําไร   หรือในทางตรงขามหากมีระดับลูกหนี้เฉล่ียนอยกวา 10 ลานบาท สหกรณกจ็ะขาดทุน 
 

  อยางไรก็ตาม ขอมูลที่กลาวถึงขางตนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงยอมจะ
สงผลกระทบถึงจุดคุมทุนดวย เชนคาใชจายคงที่ที่ประมาณการไว 300,000 บาท นั้น อาจ
เปลี่ยนแปลงเปน 360,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เนื่องจากผลกระทบจากภายนอก กรณนีี้
หากขอมูลอ่ืน ๆ ไมเปลี่ยนแปลง จุดคุมทนุก็จะเพิ่มเปน 12 ลานบาท คือสหกรณตองมีปริมาณ
ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกูเฉล่ียตลอดป 12 ลานบาท แตเนื่องจากในวันตนปสหกรณมีลูกหนี้อยู 10 
ลานบาท  หากจะใหคาเฉลีย่ตลอดปเปน 12 ลานบาท  สหกรณก็ตองมีลูกหนี ้ณ วนัสิ้นปถึง 14 
ลานบาท  คือตลอดปมีลูกหนี้เพิ่มขึ้น (สุทธิ) 4 ลานบาท จึงจะคุมทุน เปนตน  
 

  นอกจากคาใชจายคงที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแลว อัตราดอกเบี้ยเงนิกูยืมที ่
สหกรณกูยืมมาในอัตรารอยละ 7 ตอป กอ็าจมีการปรับเพิ่ม-ลด ไดตามสภาพเศรษฐกิจ  เชน
แหลงเงินกูปรับอัตราดอกเบีย้จากรอยละ 7 เปนรอยละ 8 ในชวงกลางป  ทําใหอัตราดอกเบี้ย
เฉล่ียตลอดปเปนรอยละ 7.5  หากสหกรณไมปรับดอกเบี้ยเงนิใหสมาชิกกู จุดคุมทุนของ
สหกรณกจ็ะสงูขึ้นเปน 12 ลานบาท (เมื่อคาใชจายคงที่เปน 300,000 บาท)  เปนตน กรณีนี้
สหกรณกจ็ะตองกลับไปพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรในชวงเวลาครึ่งปหลัง เพื่อใหรอดพน
จากการขาดทนุ  
 

  กรณีที่ยกตัวอยางมาขางตนนี้ เปนการทําความเขาใจเบื้องตนเรื่องจดุคุมทุน 
ซ่ึงอาจไมสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงมากนัก  แตเมือ่เขาใจแนวคดิพื้นฐานแลวการปรับใช
กับสภาพความเปนจริงก็จะทําไดงาย  ดังที่กลาวมาแลววารายไดของสหกรณอาจมาจากหลาย
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แหลง  และเงนิทุนของสหกรณก็มาจากแหลงซ่ึงมีตนทุนตางกัน การประมาณการคาตัว p และ
ตัว c คือรายไดตอหนวย และตนทุนผันแปรตอหนวย จึงมีความซับซอนมากขึ้น และการ
คํานวณจุดคุมทุนก็จะยากขึ้นดวย  อยางไรก็ตามในลําดบัตอไปจะอธบิายเปนสวน ๆ ตามลําดับ 
เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้นเพื่อการใชประโยชนจากการวิเคราะหไดมากขึ้น 
 

การประมาณคาใชจายคงที ่: TFC 

  คาใชจายคงที่เปนตัวการสําคญัที่ทําใหตองมีการคํานวณจดุคุมทุน เพราะเปน
คาใชจายที่ตองเกิดขึ้นอยูแลวในการดําเนนิธุรกิจของสหกรณ  หากไมมีคาใชจายคงที่ สหกรณ
ก็จะมกีําไรจากการดําเนินงานอยางแนนอน เพราะการดาํเนินธุรกิจยอมมีรายไดสูงกวาคาใชจาย
ผันแปร  หรือนัยหนึ่งสําหรับสหกรณออมทรัพย อัตราดอกเบี้ยเงนิใหสมาชิกกู ยอมกําหนดไว
สูงกวาตนทุนของเงินทุน หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณกูยืมมา  คงไมมีสหกรณใดทีย่อม
ดําเนินงานในระดับที่ขาดทนุตลอดเวลาได 
 

  การประมาณการคาใชจายคงที่ อาจใชขอมูลในอดีตของสหกรณเปนฐานใน
การประมาณ โดยประมาณการบนพื้นฐานของความเปนจริงที่จะเกิดขึ้น  ปกติสหกรณสวนมาก
จะมีการจดัทํางบประมาณรายจายประจําปอยูแลว หากการจัดทํางบประมาณนัน้ดําเนินการ
อยางรัดกุมและมีเหตุมีผล ขอมูลคาใชจายที่ประมาณการยอมใชสําหรับการคํานวณจุดคุมทุน
ไดเมื่อสามารถวินิจฉัยไดวาสวนใดเปนคาใชจายคงที ่
 

  ขอมูลในรายละเอียดประกอบงบกําไรขาดทุน ซ่ึงแสดงรายละเอียดคาใชจาย
ตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา  ก็เปนขอมูลอีกแหลงหนึ่งทีส่ามารถใชเปนฐานในการประมาณการ
ได  และหากมีการใชขอมูลในอดีตที่ผานมาสัก 3 – 5 ป มาเทียบเคียงกัน อาศัยเครื่องมือทาง
คณิตศาสตรและสถิติบาง หรือใชประสบการณของผูบริหารเขาชวย  การประมาณการ
คาใชจายคงทีก่็จะไมใชเร่ืองยาก  และจะเปนไปอยางมีเหตุมีผล 
 

  ในกรณีที่ขอมูลในอดีตมีความแปรปรวนสงูก็อาจตองพิจารณาเปนรายการไป
วามีความผิดปกติของขอมูลในรายการนัน้หรือไม อยางไร  คาใชจายบางรายการอาจเปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นเปนกรณีพเิศษ ไมใชคาใชจายทีเ่กิดขึน้ตามปกติกจ็าํเปนตองปรับขอมูลนั้น 
ใหเปนขอมูลปกติกอน  ผูวิเคราะหและผูทีอ่ยูกับเหตุการณจริงยอมวินจิฉัยได    
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ในทางปฏิบัต ิ มักมีการประมาณการเปนชวง  ไมประมาณการเปนจุด  คือมี 
ตัวเลขประมาณการหลายระดับหรือประมาณการคาสูงสุดและต่ําสุดทีจ่ะเปนไปได ลักษณะ
เชนนี้จะไดระดับคุมทุนที่เปนชวงเชนกันซึ่งจะทําใหการวิเคราะหจุดคุมทุนมีประโยชนมากขึน้  
และสามารถวิเคราะหถึงผลกระทบของคาใชจายคงที ่ที่มีตอจุดคุมทุนดวย 
   

ความยากลําบากอีกประการหนึ่งในเรื่องคาใชจายคงที ่ คือ การวินิจฉยัวา 
รายการใดบางที่เปนคาใชจายคงที่  บางรายการอาจมคีวามก้ํากึ่งกัน  หรือไมชัดเจนวาเปน  
คาใชจายประเภทใด  บางครั้งเรียกวาคาใชจายกึ่งคงทีก่ึง่ผันแปร  กลาวคือคาใชจายเหลานี ้ จะ
คงที่อยูในปรมิาณธุรกิจชวงหนึ่ง  แตเมื่อพนชวงนั้นไปแลวก็จะเปนคาใชจายอีกจํานวนหนึ่งซ่ึง
จะคงที่ไปอีกชวงหนึ่ง  การวิเคราะหจึงจําเปนตองมีสมมติฐานอยูบาง  สําหรับในสหกรณออม
ทรัพยนั้น อาจอนุโลมไวกอนวา คาใชจายที่ไมใชรายการดอกเบีย้จาย ใหจดัเปนคาใชจายคงที่
ไวกอน  แตหากรายการใดทีม่ีความชัดเจนวาเปนคาใชจายที่มีความสัมพันธกับปริมาณธุรกิจ ก็
คอยนําไปพจิารณาเปนคาใชจายผันแปร  ทักษะของผูวิเคราะหจึงเปนปจจัยสําคัญในเรื่องนี้และ
อาจตองอาศัยความเหน็และดุลยพินจิจากหลายคน 
 

การประมาณการตนทุนผันแปรตอหนวย (Average Variable Cost : c) 

  ตนทุนผันแปรตอหนวย เปนตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งที่มีความละเอยีดออน
มากในการคํานวณ  เพราะจะมีผลโดยตรงตอระดับจุดคุมทุน  ตามปกติจะไมใชคาใชจายผัน
แปรรวม (TVC) ในการคํานวณจุดคุมทุน  ดังนั้นจึงไมใครมีการประมาณการ TVC แตจะ
ประมาณการคาตัว   c  สําหรับสหกรณออมทรัพยนั้นตนทุนผันแปรตอหนวย คือคาใชจายของ
เงินทุนที่นํามาใหสมาชิกกูยมื  แตเนื่องจากเงินทนุของสหกรณนัน้มาจากหลายแหลง แตละ
แหลงก็มีตนทนุที่แตกตางกนั  และยังมีระยะเวลาของการใชเงินทนุจากแหลงนัน้ตางกันดวย 
คือมีทั้งระยะสัน้ และระยะยาว  เงินทุนจากบางแหลงไมมีตนทุนทางธุรกิจเลย เชน เงินสํารอง   
เงินทุนจากบางแหลงก็มีลักษณะที่คลายกบัมีตนทุน แตไมมีการจายผลตอบแทนของเงินทุนนัน้
ในรอบปที่มีการใชเงินทุน แตอาจจายในปถัดไป เชน ทุนเรือนหุน ซ่ึงมีการจายเงนิปนผลใน
รอบปทางบัญชีถัดไปหลังจากประชุมใหญแลว  ซ่ึงมีลักษณะเปนการจายจากกําไร  ดังนั้น เงิน
ปนผลตามหุนจึงไมถือวาเปนตนทุนผันแปร  แตอาจพิจารณาประมาณการรวมเขาไวกับ
คาใชจายคงที ่ เปนสวนทีเ่ผ่ือเขาไป เพื่อใหจดุคุมทนุที่คํานวณไดเปนจุดคุมทุนที่ครอบคลุม
การเงินปนผลตามหุนที่จะเกดิขึ้นในอนาคตดวย 
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  แหลงเงินทนุของสหกรณที่สําคัญ ประกอบดวย 

1. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  หรือจากสหกรณอ่ืน  หรือจากรัฐบาล 
2. เงินรับฝากจากสมาชิก  รวมทั้งการออกตั๋วสัญญาใชเงินตาง ๆ 
3. ทุนเรือนหุน  
4. เงินสํารองและทุนอื่น ๆ ตามขอบังคับ 
 

เนื่องจากเงนิทนุจากแตละแหลงมีปริมาณและระยะเวลาของการใชประโยชน 
จากเงินทนุนั้นตางกันไป  การประมาณคาตนทุนของเงินทุนที่จะเปนตนทุนผันแปรเฉลี่ย
สําหรับสหกรณในกรณนีี้จึงจําเปนตองมีการถวงน้ําหนกัดวยปจจยั 2 ประการ คือ 
 

1. สัดสวนของปริมาณเงินทุนจากแหลงเงนิทนุนั้น ๆ เมื่อเทียบกับเงนิทุน
ทั้งหมดที่ใช (ตามโครงสรางทางการเงินของสหกรณ) 

2. ระยะเวลาที่สหกรณใชประโยชนจากเงินทุนนั้น ๆ ในรอบปหนึ่ง 
 

เมื่อถวงน้ําหนกัดวยปจจัยทั้งสองประการขางตนแลวคณูกับตนทุนของเงินทุนจากแหลงนั้น ๆ 
ก็จะเปนคาตนทุนของเงินทนุสําหรับเงินทนุจากแหลงนัน้ ๆ   คาของตนทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนกัจะ
เปนผลรวมของตนทุนเงินทนุถวงน้ําหนักจากทุกแหลงรวมกัน  คาที่คํานวณไดจะเปนคาตนทุน
ผันแปรเฉลี่ย (c) ที่นําไปใชในการคํานวณจุดคุมทุนได 
 

  แหลงขอมูลที่จะนํามาพิจารณาประกอบวาโครงสรางทางการเงิน หรือ
สวนประกอบของเงินทุนจากแหลงตาง ๆ มีสัดสวนมากนอยเพยีงใดนัน้ สามารถพิารณาไดจาก
งบการเงินของสหกรณในปที่ผานมา  โดยพิจารณาในดานหนี้สินและทุนในงบดลุ  และ
พิจารณานโยบายของสหกรณในการจัดโครงสรางทางการเงินประกอบดวย วาตองการใหมี
สัดสวนของหนี้สินเทาใด ทุนของสหกรณเทาใด  มีการจัดหาเงินทุนระยะสั้นดวยวิธีการใด  
เปนตน และหากจะใหการประมาณการใกลเคียงกบัความเปนจริงมากที่สุดแลว ควรจะพิจารณา
ขอมูลเปนรายเดือน เพราะการพิจารณาขอมูลจากงบการเงินในวันสิ้นปอาจใหขอเท็จจริงที่
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง  เพราะเงินทนุจากบางแหลงอาจเกิดขึน้และหมดไปใน
ระหวางป จึงไมปรากฏรายการในงบดุล ณ วันสิ้นป  เชนการจัดหาเงินทุนจากการออกตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีอายุเพยีง 3 เดือน หรือ 6 เดือน  ซ่ึงจะมีรายการปรากฏเพียงเวลาสั้น ๆ เทากับ
อายุของตั๋วสัญญาใชเงนิเทานั้น 
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  ตัวอยางการคาํนวณคาตนทุนผันแปรเฉลี่ย : ตนทุนเฉล่ียถวงน้ําหนัก c 

  จากงบดุลของสหกรณพิรุณ จํากัด ในชวง 3 ปที่ผานมา พบวาโดยเฉลี่ย
สหกรณจะมีโครงสรางทางการเงิน และตนทุนของเงินทุน ตลอดจนระยะเวลาในการใช
ประโยชนจากเงินทุนจากแหลงตาง ๆ ดังนี ้
 
 

ประเภทของเงินทุน สัดสวนในโครงสราง
เงินทุน (%) 

ตนทุน   
(%) 

ระยะเวลาที่ใชประโยชน
ในรอบป 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 5 15 4 เดือน / ป 
เงินกูยืม : ต๋ัวสัญญาใชเงิน 8 10.5 6 เดือน / ป 
เงินรับฝากจากสมาชิก (ประจํา) 45 9.0 ตลอดป 
เงินรับฝากจากสมาฃิก (ออมทรพัย) 10 7.0 ตลอดป 
ทุนเรือนหุน /เงินสํารอง /ทุนอื่น ๆ  32 ไมมี ตลอดป 

รวม 100   

  
  ในกรณีของตัวอยางขางตนนี้  หากจะคํานวณตนทุนเฉลีย่โดยการเอาคาตนทุน
ของแตละรายการมารวมกันแลวหารดวยจาํนวนรายการ ไมได  เพราะสัดสวนของเงนิทุนแตละ
แหลงไมเทากนั และระยะเวลาที่ใชประโยชนก็ไมเทากัน  จะทําไดก็เฉพาะในกรณีที ่   สัดสวน
ของเงินทุนในแตละแหลงเทากัน และ ระยะเวลาการใชประโยชนในรอบปหนึ่งเทากนั การถวง
น้ําหนกัก็ไมจาํเปนเพราะจะไดผลลัพธเทากัน 
 

  จากขอมูลขางตน เมื่อคํานวณคาตนทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนกั (ซ่ึงถวงน้ําหนักดวย
ปจจัย 2 ประการแลว) ผลการคํานวณจะเปนดังนี ้
 

ตนทุนของเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร  =  15.0x(0.05)x(4/12) = 0.25 % หรือ 0.0025 
ตนทุนของเงินกูยืมระยะสั้นต๋ัวสัญญาใชเงิน =  10.5x(0.08)x(6/12) = 0.42 % หรือ 0.0042 
ตนทุนของเงินรับฝากประจํา   =  9.0 x(0.45)x(12/12) = 4.05 % หรือ 0.0405 
ตนทุนของเงินรับฝากออมทรัพย  =  7.0 x(0.10)x(12/12) = 0.70 % หรือ 0.0070 
ตนทุนของเงินทุนของสหกรณ   =  0.0 x(0.32)x(12/12) = 0.00 % หรือ 0.0000 
 

 ตนทุนเงินทุนเฉล่ียถวงน้ําหนัก    = 5.42 % หรือ 0.0542 

  คาของตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ที่มีคา 5.42 %  หรือ 0.0542 นี้ จะเปน
คาของตนทุนผันแปรเฉลี่ย ( c ) ที่จะนําไปใชในการคํานวณจุดคุมทุนตอไป 
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การประมาณการรายไดเฉล่ียตอหนวย (Average Revenue : p) 

  รายไดเฉล่ียตอหนวย หรือคาตัว p นี้  เปนอีกรายการหนึ่งที่มีความซับซอน
มากขึ้น โดยเฉพาะในกรณเีมื่อสหกรณมไิดมีรายไดจากแหลงลงทุนเดียว คือการใหเงินกูแก
สมาชิก  หากแตมีรายไดจากหลายทางทัง้การใหเงนิกูแกสมาชิก  การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
และมีรายไดอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของดวย  และจะยิ่งตองใชความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหกูมีการเปลีย่นแปลงบอย ๆ  เพราะทุกครั้งทีอั่ตราดอกเบี้ยเงินใหกูมีการ
เปลี่ยนแปลงยอมหมายถึงจะมีผลกระทบตอรายไดเฉล่ีย  ซ่ึงยอมตองกระทบตอจดุคุมทุนดวย
อยางหลีกเลี่ยงไมได 
 

  รายไดของสหกรณโดยเฉพาะในกรณีของสหกรณขนาดเล็ก  จะมาจาก 

  1.  เงินใหสมาชิกกู (มีรายไดเปนดอกเบีย้รับจากเงินใหกู คือ ลูกหนี)้ 
2.  เงินใหสหกรณอ่ืนกู (เปนดอกเบีย้รับ จากเงินใหกู คือลูกหนี)้ 
3. เงินลงทุนชั่วคราว (เงินฝากประจํา / ซ้ือพันธบัตร ฯลฯ)   

 

ปริมาณธุรกิจของกิจกรรมทีก่ลาวถึงขางตน  ซ่ึงเปนตัวการใหเกดิรายได  แก  
สหกรณนี ้  จะมีสัดสวนไมเทากัน  และมกัมีผลตอบแทนตางกันดวย รวมทั้งระยะเวลาของการ
ไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมนั้น ๆ ในปหนึ่ง ๆ ก็มีความแตกตางกัน ดังนั้นการถวง      
น้ําหนกัผลตอบแทน ดวยสัดสวนของแหลงรายได  และระยะเวลาในการไดรับประโยชน จึงมี
ความจําเปนในการคํานวณรายไดเฉล่ีย ( p) เชนเดยีวกบัการคํานวณตนทุนผันแปรเฉลี่ย 
 

  ตัวอยางการคาํนวณคารายไดเฉล่ีย : p 

  จากขอมูลของสหกรณพิรุณ จํากัด พบวาแหลงรายไดหลักของสหกรณมาจาก
ดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู  เงินที่ใหสหกรณอ่ืนกู และเงนิลงทุนชั่วคราว  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

แหลงรายได ผลตอบแทน  
(%) 

สัดสวนของ
ธุรกิจ (%) 

ระยะเวลาที่ใชประโยชน   
ในรอบป 

ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู 12 90 ตลอดป 
ลูกหนี้เงินใหสหกรณอื่นกู 11 5 ตลอดป 
เงินลงทุนช่ัวคราว 9.5 5 6 เดือน / ป 
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  จากขอมูลขางตนนี ้ สามารถคํานวณรายไดเฉล่ีย (ซ่ึงมีการถวงน้ําหนกัแลว) 
ตอการลงทุน 100 บาท หรือ 1 บาท ในระยะเวลา 1 ป ไดดังนี ้
 

รายไดจากลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู =  12.0 x (0.90) x (12/12)   = 10.80 %  หรือ  0.1080 
รายไดจากลูกหนี้เงินใหสหกรณอื่นกู =  11.0 x (0.05) x (12/12)   =  0.55  %  หรือ  0.0055 
รายไดจากเงินลงทุนช่ัวคราว  =  9.50 x (0.05) x ( 6/12)    = 0.2375% หรือ  0.002375 

 รายไดเฉล่ียถวงน้ําหนัก               = 11.5875%  หรือ 0.115875 
 

หมายความวาสหกรณจะมีรายไดเฉล่ีย 11.5875 บาทตอปจากการลงทนุ 100 บาท   หรือ มี
รายไดเฉล่ีย 0.115875 บาทตอป จากการลงทุน 1 บาท   และคานี้จะนําไปใชเปนคาตวั p ในการ
คํานวณจุดคุมทุนตอไป 
 

ตัวอยางการคาํนวณจุดคุมทุน 

  จากขอมูลที่ประมาณการขึ้นแลวขางตนของสหกรณพิรุณ จํากัด เมื่อนํามาใช
คํานวณจุดคุมทุนโดยใชระดบัคาใชจายคงที่รวม ในหลาย ๆ ระดับ จะไดจุดคุมทนุเปนดังนี ้
 

  จากสูตร  Q* = TFC / (p – c)  และ  p = 0.115875    c = 0.0542 

ถาคาใชจายคงที่ TFC1 = 500,000 บาท     จุดคุมทุน Q1* จะมีคา =     8.107   ลานบาท 
ถาคาใชจายคงที่ TFC2 = 1,000,000 บาท      จุดคุมทุน Q2* จะมีคา =    16.214  ลานบาท 
ถาคาใชจายคงที่ TFC3 = 10  ลานบาท     จุดคุมทุน Q3* จะมีคา =  162.140  ลานบาท 
ถาคาใชจายคงที่ TFC4 = 15  ลานบาท     จุดคุมทุน Q4* จะมีคา =   243.210 ลานบาท 
 
 

  จากจุดคุมทนุที่คํานวณไดนี ้  เปนระดับที่จะทําใหสหกรณมีรายไดจาก      
กิจกรรมตาง ๆ พอคุมกับคาใชจายที่เกิดขึ้น ทั้งคาใชจายคงที ่ และคาใชจายผันแปร  แต
เนื่องจากปริมาณธุรกิจที่คุมทุน (คือ Q*)  นั้น มีสวนประกอบอยู 3 รายการ  ดังนั้นจงึจําเปนตอง
แปลงปริมาณธุรกิจ ณ จุดคุมทุนนี ้ กลับไปเปนปริมาณธุรกจิของแตละกจิกรรม  โดยคูณ
ปริมาณธุรกิจ ณ จุดคุมทุนดวยสัดสวนของธุรกิจนัน้ ๆ ก็จะไดปริมาณธุรกิจของแตละ       
กิจกรรม ณ ระดับคุมทุนพอด ี ดังนี ้ 
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ณ ระดับคาใชจายคงที ่ 0.5 ลานบาท 1 ลานบาท 10 ลานบาท 15 ลานบาท 
จุดคุมทุนจะอยูที่ปริมาณธุรกิจ
รวม Q* เทากับ  (ลานบาท) 

 
8.107 

 
16.214 

 
162.140 

 
243.210 

จําแนกสวนประกอบของปริมาณธุรกิจ     
1. ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู          90% 7.29630    14.5926   145.926   218.889 
2. ลูกหนี้เงินใหสหกรณอื่นกู      5% 0.40535  0.8107       8.107    12.1605 
3. เงินลงทุนชั่วคราว              5% 0.40535  0.8107       8.107    12.1605 
         รวม                        100% 8.10700 16.2140   162.140   243.210 
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