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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

สินคา้คงเหลือ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 2 : Inventories (Bound volume 2015 Consolidated without 

early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 40ง ถึง 40ฉ และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 42  

ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ  

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ โดยให้ถือปฏบัิติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ  

บทน า 2 - 17 (บทน าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สินคา้คงเหลอื 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสินค้าคงเหลือ  

ประเด็นหลักของการบัญชีส าหรับสินค้ าคงเหลือ คือ จ านวนต้นทุนที่ จะรับรู้ เป็นสินทรัพย์และ 

ยกยอดไปจนกว่ าจะ มีการ รับ รู้ ร ายไ ด้ที่ สัม พันธ์กัน  มาตรฐานการ บัญชีฉบับ น้ีก าหนด 

แนวปฏิบัติในการค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือและการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง  

รวมทั้งการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ นอกจากน้ีมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ียังให้แนวทางเกี่ยวกบัวิธกีารค านวณหาต้นทุนของสนิค้าคงเหลืออกีด้วย 

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ถอืปฏิบติักบัสินคา้คงเหลือทุกประเภทยกเวน้ 

2.1 งานระหว่างก่อสรา้งภายใตส้ญัญาก่อสรา้งซ่ึงรวมถึงสญัญาการใหบ้ริการที่เกี่ยวขอ้ง

โดยตรง (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสรา้ง 

(เมือ่มีการประกาศใช)้) 

2.2 เครื่องมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ

ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที ่ 39 เ รื ่อง การร ับ รู แ้ละการว ัดมลูค่า เค รื ่องม ือทางการเง ิน  (เมื อ่มี 

การประกาศใช)้) และ 
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2.3 สินทรพัยชี์วภาพที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  

ณ จุดเก็บเกี่ยว (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมี 

การประกาศใช)้) 

3 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไม่ถอืปฏิบติักบัการวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีถ่อืไวโ้ดย 

3.1 ผูผ้ลิตผลิตภณัฑท์างการเกษตร ผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้ ผลิตผลทางการเกษตรภายหลงั

การเก็บเกีย่ว แร่ และผลิตภณัฑจ์ากแร่ เนือ่งจากสินคา้คงเหลือเหล่านั้นวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัซ่ึงเป็นวิธีที่ถือปฏิบติักนัอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

เมือ่กิจการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือดงักล่าวดว้ยมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัการเปลีย่นแปลง

ในมูลค่าดงักล่าว จะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนในงวดทีม่ีการเปลีย่นแปลงมูลค่านั้น 

3.2 นายหนา้ - ผูค้า้สินคา้โภคภณัฑ ์ ซ่ึงวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน 

ในการขาย เมื่อสินคา้คงเหลือดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

โดยการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน

ในงวดทีม่ีการเปลีย่นแปลงมูลค่านั้น 

4 สินค้าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3.1 ซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ณ ขั้นตอนของ

การผลิตที่ก  าหนดไว้แน่นอน ตัวอย่างเช่น เม่ือเกบ็เกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการสกัด

แร่ได้แล้วและมีความแน่นอนว่ากจิการจะสามารถขายสนิค้าคงเหลือน้ันได้เน่ืองด้วยมีการท าสัญญา

ซ้ือขายล่วงหน้าไว้แล้ว หรือมีการประกนัราคาโดยรัฐบาล หรือสนิค้านั้นมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

และมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะขายสินค้าคงเหลือน้ันไม่ได้ สินค้าคงเหลือดังกล่าวอยู่นอกเหนือ

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เฉพาะในเร่ืองข้อก าหนดเกี่ยวกบัการวัดมูลค่า 

5 นายหน้า-ผู้ค้า คือ ผู้ซ่ึงซ้ือหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์เพ่ือบุคคลอื่นหรือเพ่ือตนเอง สินค้าคงเหลือ 

ที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่  3.2 โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือที่ ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขาย 

ในอนาคต อันใกล้เพ่ือที่จะได้รับก าไรจากการผันผวนของราคาหรือจากส่วนต่างของราคาซ้ือขายของ

นายหน้า-ผู้ ค้ า ในกรณีที่ สินค้าคงเหลือเหล่าน้ันถูกวั ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติ ธรรมหักต้นทุน 

ในการขายสินค้าคงเหลือดั งกล่าวจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

เฉพาะในเร่ืองข้อก าหนดเกี่ยวกบัการวัดมูลค่า 

ค านยิาม 

6 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

สินคา้คงเหลอื 

 

 

 

 

 

หมายถงึ สินทรพัยซ่ึ์ง มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัต่อไปนี้  

1)   ถือไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ตามปกติของกิจการ 

2)   อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพือ่ใหเ้ป็นสินคา้

ส าเร็จรูปเพือ่ขาย หรือ 

3)   อยู่ในรูปของวตัถุดิบ หรือวสัดุที่มีไวเ้พื่อใชใ้น
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 กระบวนการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการ 

 

มลูค่าสุทธิทีจ่ะไดรั้บ หมายถงึ ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายไดต้ามลักษณะ 

การประกอบธุรกิจตามปกติ หักดว้ยประมาณการ

ต้นทุนในการผลิตสินค้านั้ นให้เสร็จและต้นทุนที่

จ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพือ่ใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่าย 

เพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  13 (ปรับปรุง 

2558)  เ รื่ อ ง  กา ร วัด มูล ค่ า ยุ ติ ธ ร รม  ( เ มื่ อ มี 

การประกาศใช)้)  

 

7 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อ้างอิงถึงจ านวนเงินสุทธิที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าตามลักษณะ

การประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ มูลค่ายุติธรรมสะท้อนให้เหน็ถึงจ านวนเงินที่จะได้รับจาก

รายการที่เกดิข้ึนในสภาพปกติในการขายสนิค้าคงเหลือแบบเดียวกนัในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้

ประโยชน์สูงสุด) ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับสะท้อนถึงมูลค่าเฉพาะ

ของกิจการ ในขณะที่มูลค่ายุติธรรมไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าดังกล่าว มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ 

สนิค้าคงเหลืออาจจะไม่เทา่กบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

8 สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าที่ซ้ือมาและถือไว้เพ่ือขายต่อ เช่น สินค้าที่ผู้ค้าปลีกซ้ือมาและถือไว้เพ่ือขายต่อ 

หรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพ่ือขายต่อ สินค้าคงเหลือรวมถึงสินค้าส าเรจ็รูปที่ผลิต หรือ

สินค้าระหว่างผลิตโดยกิจการ วัตถุดิบหรือวัสดุที่ถือไว้เพ่ือรอที่จะใช้ในกระบวนการผลิต และใน

กรณีที่ เป็นกิจการผู้ให้บริการ สินค้าคงเหลือจะรวมถึงต้นทุนงานให้บริการ (ตามที่กล่าวไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 19) ซ่ึงกิจการยังไม่ได้มีการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

9 สินคา้คงเหลือตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจ่ะไดร้บั แลว้แต่มูลค่าใดจะต า่กว่า 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 

10 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือตอ้งประกอบดว้ยตน้ทุนทั้ งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ และ 

ตน้ทุนอื่นๆ ทีเ่กิดข้ึนเพือ่ใหสิ้นคา้คงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 
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ตน้ทุนในการซ้ือ 

11 ต้นทุนในการซ้ือของสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ราคาซ้ือ อากรขาเข้า และภาษีอื่น (สุทธิจากจ านวน          

ที่กิจการจะได้รับคืนในภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเกบ็ภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย 

และต้นทุนอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงสินค้าส าเร็จรูป  วัตถุดิบ และบริการ  

ในการค านวณหาต้นทุนในการซ้ือสินค้าให้น าส่วนลดการค้า เงินที่ได้รับคืนและรายการอื่นๆ  

ที่คล้ายคลึงกนัมาหักออกในการค านวณต้นทุนในการซ้ือด้วย  

ตน้ทุนแปลงสภาพ 

12 ต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิต  

เช่น ค่าแรงงานทางตรง รวมถึงค่าใช้จ่ายการผลิตที่ปันส่วนอย่างเป็นระบบ ทั้งส่วนที่คงที่และค่าใช้จ่าย 

การผลิตผันแปรซ่ึงเกิดขึ้ นเพ่ือแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่  

คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่ เกิดข้ึนในการผลิตด้วยจ านวนที่ ค่อนข้างคงที่  โดยไม่สัมพันธ์กับ 

ปริมาณการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าบ ารุงรักษาอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และต้นทุน

เกี่ยวกับฝ่ายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้นทุนการผลิตทางอ้อม 

ที่ผันแปรโดยตรงหรือค่อนข้างจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม และ 

ค่าแรงงานทางอ้อม 

13 การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ เข้าสู่ ต้นทุนแปลงสภาพอ้างอิงจากฐานก าลังการผลิตปกติ 

ของเคร่ืองมือในการผลิต ก าลังการผลิตปกติ คือ การผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้โดยเฉล่ียในหลายช่วงเวลา

หรือในหลายฤดูกาลภายใต้สภาวการณ์ปกติ  โดยค านึงถึงก าลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจาก 

การบ ารุงรักษาตามแผนที่วางไว้ ระดับการผลิตที่เกิดข้ึนจริงอาจน ามาใช้ได้หากใกล้เคียงกับก าลัง 

การผลิตปกติ จ านวนค่าใช้จ่ายคงที่ที่ปันส่วนเข้าแต่ละหน่วยการผลิตจะไม่เพ่ิมขึ้นแม้ว่าการผลิตจะ 

ลดต ่าลงหรือไม่มีการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้ถูกปันส่วนให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ 

เกิดค่าใช้จ่ายน้ัน ในช่วงเวลาที่มีการผลิตสูงผิดปกติ จ านวนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยจะถูกปันส่วน 

เข้าสินค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตน้อยลงเพ่ือไม่ให้สินค้าคงเหลือมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุน ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผันแปรจะปันส่วนเข้าสนิค้าแต่ละหน่วยที่ผลิตตามต้นทุนการผลิตที่ใช้จริงของเคร่ืองมือในการผลิต 

14 ในกระบวนการผลิตหน่ึงอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมกันมากกว่าหน่ึงชนิด ตัวอย่างเช่น กรณีที่มี

การผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมหรือกรณีที่มีทั้งผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ หากต้นทุนแปลง

สภาพของแต่ละผลิตภัณฑไ์ม่อาจระบุแยกกันได้อย่างชัดเจน ให้ใช้เกณฑ์การปันส่วนที่สมเหตุสมผล

และสม ่าเสมอ ตัวอย่างของเกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วน เช่น การใช้มูลค่าขายของแต่ละผลิตภัณฑ ์ 

ณ ข้ันตอนการผลิตที่สามารถแยกผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน หรือเมื่อการผลิตเสร็จสิ้นเป็นเกณฑ์ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซ่ึงโดยลักษณะส่วนใหญ่มักมีจ านวนที่ไม่เป็นสาระส าคัญ มักจะวัดมูลค่า

โดยใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับและน ามูลค่าดังกล่าวไปหักจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก ดังน้ัน  

มูลค่าตามบัญชีของผลิตภัณฑ์หลักจึงไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก 
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ตน้ทุนอื่นๆ 

15 ต้นทุนอื่นจะน าไปรวมในต้นทุนสนิค้าคงเหลือได้ ตราบเทา่ที่ต้นทุนที่เกดิข้ึนเพ่ือท าให้สินค้าคงเหลืออยู่

ในสถานที่และสภาพที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการเหมาะสมที่จะน าค่าใช้จ่ายที่ 

ไม่ได้เกิดขึ้ นจากการผลิตหรือต้นทุนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้ารายใดรายหน่ึง

โดยเฉพาะไปรวมเป็นต้นทุนของสนิค้าคงเหลือน้ัน 

16 ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่น ามารวมเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือและให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด                

ที่เกดิข้ึน เช่น 

16.1 วัตถุดิบ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นที่สญูเสยีเกนิกว่าปกติ 

16.2 ต้นทุนในการเกบ็รักษาสนิค้า เว้นแต่เป็นต้นทุนที่จ าเป็นในกระบวนการผลิตก่อนจะถึงขั้นตอน

การผลิตถัดไป 

16.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่เกี่ยวกับการท าให้สินค้าอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็น 

อยู่ในปัจจุบัน และ 

16.4 ต้นทุนในการขาย 

17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูยื้ม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ระบุถึงสถานการณ์บางสถานการณ์ที่จ ากัดซ่ึงกิจการน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นต้นทุนของ 

สนิค้าคงเหลือได้ 

18 กิจการอาจจะซ้ือสินค้าโดยมีการจ่ายช าระเงินนานเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับสินเช่ือตามปกติ 

แผนการจ่ายช าระดังกล่าวแท้จริงแล้วได้รวมองค์ประกอบของการจัดหาเงินไว้  องค์ประกอบ

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ จ่ายจริงกับราคาซ้ือที่ จ่ายภายใต้เง่ือนไข 

การให้สนิเช่ือตามปกติ ให้รับรู้เป็นดอกเบี้ ยจ่ายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือของผูใ้หบ้ริการ 

19 ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีสินค้าคงเหลือให้วัดมูลค่าสินค้าดังกล่าวด้วยต้นทุนในการผลิต ต้นทุนดังกล่าว 

โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าแรงงาน และต้นทุนอื่นที่ เกี่ยวกับบุคลากรที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โดยตรงกับการให้บริการ ซ่ึงรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  

ส่วนค่าแรงงานและต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริหารบุคลากรทั่วไปจะไม่รวมเป็น

ต้นทุนงานให้บริการ แต่ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดข้ึน ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ 

ไม่รวมถึงก าไรหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องซ่ึงมักน ามาใช้เป็นปัจจัยหน่ึงในการคิดค่าบริการของ 

ผู้ให้บริการ 

ตน้ทุนของผลิตผลทางการเกษตรทีเ่ก็บเกีย่วจากสินทรพัยชี์วภาพ 

20 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) สินค้าคงเหลือที่เป็น 

ผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงกจิการเกบ็เกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพจะวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการเร่ิมแรกด้วย

มูลค่ ายุติ ธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ ยว มูลค่ าดั งกล่ าวให้ถื อเป็นต้นทุนของ 

สนิค้าคงเหลือ ณ วันดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  
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เทคนคิส าหรบัการวดัมูลค่าของตน้ทุน 

21 เทคนิคส าหรับการวัดมูลค่าของต้นทุนสนิค้าคงเหลือ เช่น วิธีต้นทุนมาตรฐานหรือวิธีราคาขายปลีก

อาจน ามาใช้เพ่ือความสะดวก หากวิธีการประมาณต้นทุนดังกล่าวให้ผลใกล้เคียงกับต้นทุนจริง  

ต้นทุนมาตรฐานก าหนดจากการใช้วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน ค่าแรงงาน ประสิทธิภาพและการใช้ก าลัง

การผลิตในระดับปกติ ต้นทุนมาตรฐานต้องมีการทบทวนอยู่เสมอและปรับปรุงเมื่อจ าเป็นเพ่ือให้

สอดคล้องกบัสภาพปัจจุบัน 

22 วิธีราคาขายปลีกมักจะใช้กับอุตสาหกรรมค้าปลีก เพ่ือวัดมูลค่าต้นทุนสินค้าคงเหลือประเภทที่มี

ก าไรใกล้เคียงกันและมีการเปล่ียนแปลงชนิดสินค้าเป็นจ านวนมากอย่างรวดเรว็ ซ่ึงในทางปฏบัิติ

ไม่อาจใช้วิธีต้นทุนอื่นได้ ต้นทุนของสินค้าคงเหลือน้ีสามารถค านวณหาได้โดยใช้มูลค่าขายของสินค้า 

หักด้วยอัตราร้อยละของก าไรข้ันต้นที่เหมาะสม อัตราก าไรขั้นต้นน้ีต้องค านึงถึงสินค้าคงเหลือ 

ที่มีการลดราคาให้ต ่าลงกว่าราคาขายเดิม โดยปกติมักจะใช้อตัราร้อยละถัวเฉล่ียของแผนกขายปลีก

แต่ละแผนก  

การค านวณตน้ทุน 

23 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือของแต่ละรายการ ซ่ึงโดยปกติไม่อาจสบัเปลี่ยนกนัได ้และเป็นสินคา้หรือ

บริการที่ผลิตข้ึนและแยกต่างหากไว้ส าหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะต้องค านวณ 

โดยใชวิ้ธีราคาเจาะจงส าหรบัตน้ทุนของแต่ละรายการ 

24 ต้นทุนตามวิธีราคาเจาะจงเป็นวิธีการบันทกึต้นทุนที่เจาะจงได้ในสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ  

วิธีน้ีจึงเหมาะที่จะใช้ส าหรับสินค้าที่แยกไว้ส าหรับโครงการหน่ึงโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไม่

ค านึงว่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวจะซ้ือมาหรือผลิตขึ้นเอง อย่างไรกด็ี การบันทกึต้นทุนตามวิธีราคา

เจาะจงจะไม่เหมาะสมหากสินค้าคงเหลือมีรายการจ านวนมากและโดยปกติมีลักษณะสับเปล่ียน

กันได้ ในสถานการณ์เช่นน้ี วิธีที่เลือกตีราคาสินค้าคงเหลือรายการที่เหลืออาจเป็นช่องทาง 

การก าหนดผลกระทบของก าไรหรือขาดทุนได้ล่วงหน้า 

25 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือนอกจากที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 23 ตอ้งค านวณมูลค่าโดยวิธีเข้าก่อน 

ออกก่อน หรือวิธีตน้ทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนกั กิจการต้องใช้วิธีการค านวณตน้ทุนดว้ยวิธี

เดียวกนัส าหรบัสินคา้คงเหลือทุกชนิดที่มีลกัษณะและการใชค้ลา้ยคลึงกนั ส าหรบัสินคา้

คงเหลือทีม่ีลกัษณะและการใชต่้างกนัอาจใชวิ้ธีค านวณตน้ทุนทีต่่างกนัไปไดห้ากเหมาะสม 

26 ตัวอย่างเช่น สินค้าคงเหลือของส่วนงานด าเนินงานหน่ึงอาจมีการใช้สินค้าคงเหลือชนิดเดียวกัน 

ที่แตกต่างไปจากส่วนงานด าเนินงานอีกแห่งหน่ึง อย่างไรกต็าม ความแตกต่างทางด้านสถานที่ ต้ัง 

ทางภูมิศาสตร์ของสินค้าคงเหลือ (หรือภายใต้ข้อก าหนดทางภาษีต่างๆ) ไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอที่จะ 

ใช้วิธกีารค านวณต้นทุนที่แตกต่างกนั 

27 วิธีเข้าก่อนออกก่อนมีข้อสมมติว่า  สินค้าคงเหลือรายการที่ ซ้ือมาหรือผลิตข้ึนก่อนจะขาย 

ออกไปก่อน จึงเป็นผลให้รายการสินค้าคงเหลือที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้ นงวดเป็นสินค้าที่ ซ้ือมาหรือ 

ผลิตขึ้ นในคร้ังหลังสุด ส าหรับวิธีต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก ต้นทุนสินค้าคงเหลือแต่ละรายการจะ

ก าหนดจากการถัวเฉล่ียต้นทุนของสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ณ วันต้นงวดกับต้นทุนของสินค้าที่ 
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คล้ายคลึงกันที่ ซ้ือมาหรือผลิตขึ้ นในระหว่างงวด ซ่ึงวิธีการค านวณต้นทุนถัวเฉล่ียอาจค านวณ 

เป็นงวด  ๆไปหรือค านวณทุกคร้ังที่ได้รับสนิค้า ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ของกจิการ 

มูลค่าสุทธิทีจ่ะไดร้บั 

28 ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะไม่ได้รับคืนถ้าสินค้าคงเหลือเหล่าน้ันเกิดความเสียหาย หรือเกิด 

ความล้าสมัยบางส่วนหรือทั้ งหมด หรือราคาขายลดลง ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออาจจะ 

ไม่ได้รับคืนหากประมาณการต้นทุนในการท าต่อให้เสร็จหรือประมาณการต้นทุนที่ เกิดข้ึนเพ่ือ 

ท าให้สนิค้าขายได้เพ่ิมขึ้น การตีราคาสนิค้าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่าสินทรัพย์ไม่ควรแสดงมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับจากการขายหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ 

29 การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มักพิจารณาจากสินค้าแต่ละ

รายการแต่ในบางสถานการณ์ อย่างไรกต็าม อาจเหมาะสมที่จะพิจารณาจากกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน โดยอาจเป็นกรณี รายการสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

สายผลิตภัณฑ์ เ ดียวกันที่ มี วัตถุประสงค์หรือการใช้ประโยชน์ขั้ นสุดท้ายคล้ายคลึงกัน  

หรือมีการผลิตหรือขายในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน และในทางปฏิบัติไม่สามารถประเมิน 

แยกจากรายการอื่นในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันได้  ถือเป็นการไม่เหมาะสมที่จะปรับลดมูลค่า 

สินค้าคงเหลือลงโดยใช้เกณฑ์การจัดประเภทของสินค้าคงเหลือ ตัวอย่างเช่น สินค้าส าเร็จรูป   

หรือสินค้าคงเหลือทุกประเภทในส่วนงานด าเนินงานใดส่วนงานด าเนินงานหน่ึง โดยทั่วไป 

ผู้ให้บริการมักค านวณต้นทุนสะสมแยกตามการให้บริการแต่ละงาน ซ่ึงใช้ก าหนดค่าบริการตามงานน้ัน 

ดังน้ัน ต้นทุนส าหรับงานให้บริการให้พิจารณาแยกตามงานแต่ละงาน 

30 ในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับให้ถือตามหลักฐานที่เกี่ยวกับจ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

จากสินค้าคงเหลือซ่ึงเช่ือถือได้มากที่สุดที่มีอยู่ในขณะที่ประมาณมูลค่า ประมาณการดังกล่าวให้

พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

ภายหลังวันสิ้นงวดซ่ึงยืนยันว่าสถานการณ์น้ันได้ปรากฏอยู่แล้ว ณ วันสิ้นงวด 

31 ในการประมาณมูลค่ าสุทธิที่ จะได้ รับ ให้ พิจารณาถึ งวัตถุประสงค์ ของกิจการในการถื อครอง 

สินค้าคงเหลือด้วย ตัวอย่างเช่น มูลค่าสุทธิที่ จะได้ รับของปริมาณสินค้าคงเหลือที่กิจการ 

ถือไว้เพ่ือขายหรือให้บริการตามสัญญาที่แน่นอน ให้ถือตามราคาที่ก  าหนดไว้ในสัญญาน้ัน  

หากจ านวนตามสัญญาการขายน้ันมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือครองไว้ มูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับของสินค้าคงเหลือส่วนที่เกินกว่าปริมาณในสัญญาให้ถือตามราคาขายโดยทั่วไป กิจการอาจ

บันทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับปริมาณสินค้าคงเหลือตามสัญญาขายที่แน่นอนส่วนที่เกินจาก

ปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือไว้หรือที่เกิดจากสัญญาซ้ือที่แน่นอนของกิจการ ประมาณการหน้ีสิน

ดังกล่าวให้ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน  

หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้นและสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

32 กิจการต้องไม่ปรับมูลค่าวัตถุดิบหรือวัสดุอื่นที่ถือไว้เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าให้ลดต ่ากว่าราคาทุน    

ถ้าสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุน้ันคาดว่าจะขายได้ในราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาทุน 
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อย่างไรก็ตาม เมื่ อการที่ ราคาวัตถุดิบลดลงเป็นข้อบ่งช้ี ว่า ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปนั้ นสูงกว่า 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กิจการต้องปรับลดมูลค่าวัตถุดิบให้ลดลงเท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  

ในสถานการณ์เช่นน้ี ต้นทุนเปล่ียนแทนของวัตถุดิบอาจจะเป็นมูลค่าที่ดีที่สุดในการก าหนด 

มูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ 

33 กิจการต้องประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลาถัดไป เมื่อมีสถานการณ์ที่ 

ท าให้การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้ต ่ากว่าราคาทุนหมดไป หรือเม่ือมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้กิจการ 

บันทึกกลับรายการ ปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กล่าวคือ กลับรายการได้ไม่เกินจ านวนของ 

มูลค่าที่ปรับลดเดิม) เพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีใหม่แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่

ปรับปรุงใหม่แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ตัวอย่างของกรณีน้ี เช่น การที่สินค้าคงเหลือรายการหน่ึง 

ยกมาในงวดบัญชีถัดมาด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเน่ืองจากราคาขายลดลง และยังไม่ได้ขายออกไป 

แต่ต่อมาราคาขายได้เพ่ิมขึ้น  

การรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

34 เมื่อมีการขายสินคา้คงเหลือออกไป มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือนั้นตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 

ในงวดที่มีการรับรูร้ายได้ที่เกี่ยวข้อง มูลค่าที่ลดลงของสินคา้คงเหลือเนื่องจากการปรับ 

มูลค่าสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บั และผลขาดทุนทั้ งหมดที่เกี่ยวกบัสินคา้

คงเหลือตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย ในงวดที่ปรบัมูลค่าสินคา้คงเหลือใหล้ดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดข้ึน 

จ านวนทีเ่กิดจากการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าสินคา้คงเหลือทีเ่กิดจากการเพิม่ข้ึนของมูลค่าสุทธิ

ที่จะไดร้บัตอ้งรบัรูโ้ดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชี 

ทีม่ีการกลบัรายการดงักล่าว 

35 สินค้าคงเหลือบางส่วนอาจถูกปันส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อื่น ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบ

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่สร้างข้ึนเอง สินค้าคงเหลือที่ปันส่วนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นใน

ลักษณะน้ีให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพยน้ั์น 

การเปิดเผยขอ้มูล 

36 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ต่อไปนี้ ในงบการเงิน 

36.1 นโยบายการบญัชีทีใ่ชใ้นการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถงึวิธีทีใ่ชค้ านวณตน้ทุน 

36.2 มูลค่าตามบญัชีรวมของสินคา้คงเหลือและมูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือแต่ละ

ประเภทจ าแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ 

36.3 มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือที่แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

36.4 มูลค่าของสินคา้คงเหลือที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดบญัชีนั้น 

36.5 มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงที่รับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้ นตาม

ขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่34 



  

 

11 

36.6 มูลค่าการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ ซ่ึงกิจการรบัรูโ้ดยน าไปหกัจากมูลค่า

ของสินคา้คงเหลือทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่34  

36.7 สถานการณห์รือเหตุการณที์่ท าใหม้ีการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าสินคา้คงเหลือตาม             

ย่อหนา้ที ่34 และ 

36.8 มูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัหนี้ สิน 

37 ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ถือจ าแนกตามประเภทของสินค้าคงเหลือที่

แตกต่างตลอดจนการเปล่ียนแปลงสินค้าคงเหลือประเภทดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน  

โดยทั่วไปสินค้าคงเหลือจะถูกจัดประเภทเป็นสินค้าที่มีไว้เพ่ือขาย สินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างท า  

วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ส าหรับสนิค้าคงเหลือของผู้ให้บริการ อาจแสดงเป็นงานระหว่างท า 

38 มูลค่าสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่หมายถึงต้นทุนขาย ประกอบด้วย

ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าของสินค้าที่ขายไป และค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่ได้ 

ปันส่วนและต้นทุนการผลิตส่วนที่สูญเสียเกินปกติของสินค้าคงเหลือ ในบางสถานการณ์กิจการอาจมี

เหตุผลในการรวมต้นทุนอื่นๆ เข้าไปด้วย เช่น ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายสนิค้า 

39 บางกิจการรายงานก าไรหรือขาดทุนในรูปแบบที่มีผลให้จ านวนเงินที่ เปิดเผยแตกต่างไปจาก 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ภายใต้รูปแบบน้ีกิจการจะน าเสนอ 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยจ าแนกตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ในกรณีน้ี กิจการจะเปิดเผยต้นทุน 

ที่ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับวัตถุดิบและวัสดุสิ้ นเปลือง ต้นทุนแรงงาน และต้นทุนอื่นพร้อมกับ 

มูลค่าการเปล่ียนแปลงสทุธขิองสนิค้าคงเหลือส าหรับงวดน้ัน 

วนัถอืปฏิบติั 

40 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

40ก – 40ฉ (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

41-42 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 




