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 สินคา้คงเหลือ 

เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2561 

เร่ือง : การจัดประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลือ 

ถาม : บริษัทฯเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย สินค้าประเภท เส้นด้าย ผ้า ผ้าห่ม 

เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ NPAEs 

บริษัทฯใช้วิธกีารบันทกึบัญชีแบบ Periodic มูลค่าสนิค้าคงเหลือในงบการเงินแสดงในราคาทุน

หรือมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับและแต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยมีวิธปีฏบัิติ 2 ขั้นตอนคือ 

 ข้ันตอนที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับราคาขายตามปกติในขณะน้ัน 

หากรายการสนิค้าใดต้นทุนสูงกว่าราคาขาย จะท าการปรับลดมูลค่าให้เท่ากับราคาขาย ซ่ึงจะมี

ผลท าให้มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง เน่ืองจากบริษัทบันทึกบัญชีแบบ Periodic จึงไม่ได้บัญชี

แสดงแยกรายการขาดทุนจากการตีราคาทุน/ตลาดที่ต ่ากว่า แต่ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้า

คงเหลือลดลงดังกล่าว จะถูกรวมค านวณอยู่ในต้นทุนขาย 

ข้ันตอนที่ 2 หลังจากการปรับลดมูลค่าตามราคาทุนหรือตลาดที่ต ่ากว่าแล้ว บริษัทฯจะ

น าสินค้าคงเหลือดังกล่าวมาจัดท า Inventory Aging Report เพ่ือค านวณตั้งค่าเผื่อการปรับลด

มูลค่าสินค้าโดยจะก าหนดอัตราเป็น % ของมูลค่าสินค้าคงเหลือหลังปรับลดมูลค่าทุน/ตลาด

ตามข้ันตอนที่ 1 แล้ว โดยใช้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ซ่ึงจะก าหนดแตกต่างกันในแต่ละช่วง

ระยะเวลาในการเกบ็สตอ๊ค แต่ละประเภทสินค้า เช่น สินค้า A ไม่เคล่ือนไวมากกว่า 360 วัน 

ก าหนดตั้งค่าเผื่อฯ 5% สนิค้า B ก าหนดที่ 8% โดยท าการบันทกึบัญชี 

Dr. ขาดทุนจากสนิค้าเสื่อมสภาพ 

      Cr. ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสนิค้า 

เหตุผลในการตั้งค่าเผื่อเน่ืองจากสินค้าที่ไม่เคล่ือนไหวเป็นเวลานานอาจเสื่อมสภาพ 

บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันส าหรับแต่ละกลุ่มสินค้า ได้แก่ น ามา

Reprocess Repack เปล่ียนวัสดุหีบห่อส่วนที่เสียหาย น ามาลดราคาพิเศษกว่าปกติเพ่ือ

ระบายสต๊อค หรือจัดโปรโมช่ันขายร่วมกับสินค้าอื่น ฯลฯ เพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องทาง

การเงิน บริษัทฯจึงมีความเหน็ว่ารายการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วน

หน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตอบ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะย่อหน้าที่ 

94-96 กล่าวว่า 

94. ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่าน้ันเกิดความ

เสียหายหรือเกิดความล้าสมัยบางส่วนหรือทั้งหมดหรือราคาขายลดลง ต้นทุนของสินค้า

คงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืน 

หากประมาณการต้นทุนในการท าต่อให้เสรจ็หรือประมาณการต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือท า

ให้สินค้าขายได้เพ่ิมข้ึน การตีราคาสินค้าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับสอดคล้องกบัแนวความคิดที่ว่าสนิทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่
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จะได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ 

95. มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ 

หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ันให้เสรจ็และต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพ่ือให้

ขายสนิค้านั้นได้ 

96. การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ให้พิจารณาจาก

สนิค้าแต่ละประเภทแต่ในบางสถานการณ์ อาจพิจารณาจากกลุ่มสนิค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

หรือมีความเกี่ยวพันกนั 
 

ดังน้ันในกรณีที่ท่านบันทกึผลขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการท า Inventory Aging Report ใน

ข้ันที่ 2 น้ัน ท่านต้องพิจารณาว่าการจัดท า Report ดังกล่าวสะท้อนหรือสอดคล้องกับมูลค่า

สทุธทิี่คาดว่าจะได้รับตามที่กล่าวในย่อหน้าข้างต้นอย่างแท้จริงหรือไม่ 

หากใช่ ท่านต้องรับรู้ผลขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 

100 ดังน้ี 

100. มูลค่าที่ลดลงของสนิค้าคงเหลือเน่ืองจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับต้องบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขายในงวดที่ปรับมูลค่าสินค้า

ให้ลดลง ส่วนผลขาดทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ (เช่น ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย เป็น

ต้น) ต้องบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงวดที่มีผล

ขาดทุนเกดิขึ้น 

หากท่านพิจารณาแล้ว การใช้ Inventory Aging Report ของท่าน มิได้สะท้อนหรือ

สอดคล้องกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย ท่านต้องถือว่าการใช้วิธีดังกล่าวถือเป็น

รายการขาดทุนอื่น และต้องรับรู้ผลขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ทั้งน้ีขอให้ท่านศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยท่าน

สามารถศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเ งินในเว็บไซต์ของสภา วิชา ชีพบัญชี 

http://www.fap.or.th/upload/9414/e8cXTzUL59.pdf 

 สินคา้คงเหลือ 

เดือนมีนาคม 2560 

เร่ือง : การตีความเน้ือหาภายในของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ 

ถาม : 
ขอสอบถามเกี่ยวกับการตีความเน้ือหาภายในของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง 

สินค้าคงเหลือ ในส่วนของการแสดงมูลค่าให้แสดงด้วย ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ในส่วนของ มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ (NRV) 

กรณีเป็นกิจการร้านทอง ทองค าที่อยู่ในร้านน้ัน NRV จะเป็นราคาทองที่กิจการคิดว่า

กิจการจะขายได้ คือ ราคาทองโดยทั่วไปตามราคาตลาด หรือ ราคาทองรับซ้ือคืนที่สมาคมค้า

ทองค าประกาศ เน่ืองจาก ในส่วนราคาตัวหลัง (ราคาทองรับซ้ือคืนที่สมาคมค้าทองค า

http://www.fap.or.th/upload/9414/e8cXTzUL59.pdf
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ประกาศ) หมายถึง ราคาที่กิจการน าทองมือสองไปขายต่อเพ่ือแปลงเป็นเงินสดโดยทนัที ใน

ส่วนนี้กจิการมีความเหน็ว่าไม่ควรใช้ราคาทองรับซ้ือคืนที่สมาคมค้าทองค าประกาศ แต่ใช้เป็น

ราคาขายตามปกติได้ เพราะไม่มีข้อบ่งช้ีว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่สามารถ

ขายทองในราคาตลาดได้ 

ตอบ : 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินค้าคงเหลือ ระบุในย่อหน้าที่ 6 

ว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV) หมายถึง "ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลกัษณะ

การประกอบธุรกิจตามปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าน้ันให้เสร็จและ

ต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพ่ือให้ขายสนิค้าน้ันได้" 

และในย่อหน้าที่ 7 ได้ระบุว่า "มูลค่าสุทธิที่จะได้รับอ้างอิงถึงจ านวนเงินสุทธิที่กิจการคาด

ว่าจะได้รับจากการขายสนิค้าตามลักษณะการประกอบธุรกจิตามปกติของกจิการ มูลค่ายุติธรรม

สะท้อนให้เห็นถึงจ านวนเงินที่จะได้รับจากรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินค้า

คงเหลือแบบเดียวกันในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ระหว่างผู้ร่วมตลาด  

ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่าสุทธิที่จะไดร้บั สะทอ้นถึงมูลค่าเฉพาะของกิจการ ในขณะที่มูลค่า

ยุติธรรมไม่ไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าดงักล่าว มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่

เทา่กบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย" 

แสดงให้เหน็ว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับให้ยึดตามมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะไดร้บัจริงๆจาก

การขายสินคา้นั้น ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกิจการ (มูลค่าเฉพาะของกิจการ : Entity-

specific value) โดยอาจไม่จ าเป็นต้องเท่ากับราคาตลาด หรือมูลค่ายุติธรรมที่ผู้ร่วมตลาดซ้ือ

ขายกนัเสมอไป ดังน้ัน มูลค่าดังกล่าวจะสะท้อนเป็นตามแต่ละกจิการไป 

ทั้งน้ี ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของท่านซ่ึงมีข้อมูลที่มากกว่าเพ่ือให้ได้รับค าตอบที่

ถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

 

เดือนตุลาคม 2559 

เร่ือง : สอบถามวิธกีารบัญชี และ ภาษีที่ถูกต้อง 

ถาม :  ธุรกิจร้านทองมีการรับซ้ือคืนทองเก่า (สร้อย แหวน ก าไล) จากลูกค้า ซ่ึงทองที่ 

รับซ้ือคืนมาคละ % ของเน้ือทอง (90%  95%  96.50%) และราคารับซ้ือก็คละกัน  

แต่สุดท้ายทองที่รับซ้ือคืนทั้งหมด ต้องส่งไปที่บริษัทรับ Refine (หลอมสกัดให้เข้มข้นขึ้ น) 

กลายออกมาเป็นทองแทง่ 99.99 % 

ทั้งน้ีร้านทองจะน ารวมทั้งหมดมาหลอมเองก่อนได้ออกมาเป็นทองแท่ง อาจจะ 95 % 

ในที่น้ีเราสมมติว่า 10.20 กิโลกรัม ในขั้นตอนน้ี เราจะสูญเสียไปบางส่วนจากฝุ่ น หรือ ขี้ ไคล 

หรือคราบต่างๆ คงเหลือ 10 กิโลกรัม เราต้องบันทกึค่าสูญเสียไว้ 2 ขีด  หลังจากน้ันจึงส่งทองที่

หลอมเองคงเหลือ 10 กโิลกรัมไปบริษัท Refine 

บริษัท Refine เมื่อหลอมสกัดเข้มขั้นขึ้นแล้ว จาก 10 กิโลกรัม ทองแท่ง 95% อาจ
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เหลือ เพียง 9 กโิลกรัม แต่ได้เป็นทองค า 99.99% มีการสูญเสีย 1 กิโลกรัม แต่บริษัท Refine 

จะคิดค่าบริการ เช่น สมมติค่าบริการ 1 ขีด โดยร้านทองรับทองเพียงแค่ 8.9 กิโลกรัม  

โดยออกใบเสร็จรับเงินให้ โดยตีราคาทอง 99.99% ซ่ึงทอง 1 ขีดที่หักไปน้ันคิดด้วยราคา

ตลาด ณ วันน้ัน เป็นค่าหลอม ส่วนภาษีมูลค่าเพ่ิมน้ัน ให้ทางร้านทองจ่ายเป็นเงินสด และหัก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายปกติ รายการที่เกดิขึ้นดังกล่าวต้องบันทกึบัญชีอย่างไร 

ตอบ : สินค้าคงเหลือของกิจการตามย่อหน้าที่ 10-16 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง 

สินค้าคงเหลือ หรือ บทที่ 8 เร่ือง สินค้าคงเหลือ ย่อหน้าที่ 89-92 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ได้ก าหนดถึง 

การวัดมูลค่าของต้นทุนสนิค้าคงเหลือของกจิการ  

โดยท่านต้องพิจารณาว่าต้นทุนดังกล่าว เช่น ค่าหลอมและต้นทุนที่สูญเสีย เป็นส่วนหน่ึง

ของการได้มาซ่ึงสินค้าโดยตรงหรือไม่ หากใช่กจ็ะต้องรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือ และ

รับรู้เป็นต้นทุนขายเม่ือมีการขายออกไป แต่หากต้นทุนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ภาษีซ้ือที่

สามารถขอคืนได้ หรือของเสยีเกนิปกติ กม็ิให้รับรู้เป็นสนิค้าคงเหลือของกจิการ 

ส าหรับภาษีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบัญชีไม่ได้มีการระบุเป็นข้อก าหนดอย่างชัดเจน  

จึงขอให้ท่านพิจารณาและรับรู้ตามหลักการของประมวลรัษฎากรโดยเคร่งครัดและปรึกษากับ 

ทางกรมสรรพากร 

ทั้งน้ีขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของท่าน ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้และข้อมูลที่มากกว่า 

เพ่ือให้ได้รับค าแนะน าที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 
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