เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๐/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๗๘/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
สินค้าคงเหลือ

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 2 : Inventories (Bound volume 2015 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพิ่มย่อหน้ าที่ 40ง ถึง 40ฉ และ
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 42
ทุ ก ย่ อ หน้ า มีค วามสาคัญ เท่า กัน และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ อ งอ่า นโดยคานึ ง ถึงข้ อกาหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
บทนา 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ โดยให้ ถือปฏิบัติสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
บทนา 2 - 17 (บทนาเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อกาหนดวิ ธีป ฏิบั ติทางบั ญ ชี สาหรั บ สิน ค้ า คงเหลื อ
ประเด็ นหลั กของการบั ญชี ส าหรั บสิ นค้ าคงเหลื อ คื อ จ านวนต้ นทุ นที่ จะรั บรู้ เป็ นสิ นทรั พย์ และ
ยกยอดไปจนกว่ าจะมี ก ารรั บรู้ รายได้ ที่ สั ม พั นธ์ กั น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนด
แนวปฏิบั ติ ใ นการค านวณหาต้ นทุ นของสิ นค้ า คงเหลื อและการรั บ รู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายในภายหลั ง
รวมทั้งการปรั บลดมู ลค่ าสิ นค้ าคงเหลื อ ให้ เ ท่ า กั บ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ นอกจากนี้ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ยังให้ แนวทางเกี่ยวกับวิธกี ารคานวณหาต้ นทุนของสินค้ าคงเหลืออีกด้ วย

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบตั ิกบั สินค้าคงเหลือทุกประเภทยกเว้น
2.1 งานระหว่างก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาก่อสร้างซึ่งรวมถึงสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
(เมือ่ มีการประกาศใช้))
2.2 เครื ่อ งมือ ทางการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 32 เรื ่อ ง การแสดงรายการ
ส าหรับ เครื ่อ งมือ ทางการเงิน (เมื อ่ มีก ารประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบ บั ที ่ 39 เรื ่อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มูล ค่ า เครื ่อ งมือ ทางการเงิน (เมื อ่ มี
การประกาศใช้)) และ

3

2.3

3

4

5

สิ นทรัพย์ชีวภาพที่เ กี่ยวข้อ งกับกิ จกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร
ณ จุ ด เก็ บ เกี่ ย ว (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 41 เรื่ อ ง เกษตรกรรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ถอื ปฏิบตั ิกบั การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือทีถ่ อื ไว้โดย
3.1 ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้ ผลิตผลทางการเกษตรภายหลัง
การเก็บเกีย่ ว แร่ และผลิตภัณฑ์จากแร่ เนือ่ งจากสินค้าคงเหลือเหล่านั้นวัดมูลค่าด้วย
มูลค่าสุทธิที่จะได้รบั ซึ่งเป็ นวิธีที่ถือปฏิบตั ิกนั อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหล่านั้น
เมือ่ กิจการวัดมู ลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่าดังกล่าว จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนในงวดทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงมูลค่านั้น
3.2 นายหน้า - ผูค้ า้ สินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย เมื่อสินค้าคงเหลือดังกล่าววัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
โดยการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายจะรับรู ใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ในงวดทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงมูลค่านั้น
สินค้ าคงเหลือตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3.1 ซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ ณ ขั้นตอนของ
การผลิตที่กาหนดไว้ แน่นอน ตัวอย่างเช่น เมื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการสกัด
แร่ได้ แล้ วและมีความแน่นอนว่ากิจการจะสามารถขายสินค้ าคงเหลือนั้นได้ เนื่องด้ วยมีการทาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ าไว้ แล้ ว หรือมีการประกันราคาโดยรัฐบาล หรือสินค้ านั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
และมีความเสี่ยงน้ อยมากที่จะขายสินค้ า คงเหลือนั้นไม่ได้ สินค้ า คงเหลือดังกล่ าวอยู่นอกเหนื อ
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เฉพาะในเรื่องข้ อกาหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
นายหน้ า-ผู้ ค้ า คือ ผู้ ซ่ึ งซื้ อหรื อขายสินค้ าโภคภั ณฑ์ เพื่ อบุ คคลอื่ นหรื อเพื่ อตนเอง สินค้ าคงเหลื อ
ที่ กล่ าวถึ งในย่ อหน้ าที่ 3.2 โดยส่ วนใหญ่ เป็ นสิ นค้ า คงเหลื อที่ ได้ มาโดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อขาย
ในอนาคต อันใกล้ เพื่ อที่จะได้ รับกาไรจากการผันผวนของราคาหรื อจากส่วนต่ างของราคาซื้ อขายของ
นายหน้ า-ผู้ ค้ า ในกรณี ท่ี สิ น ค้ าคงเหลื อเหล่ า นั้ นถู กวั ดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมหั กต้ นทุ น
ในการขายสิ น ค้ าคงเหลื อ ดั งกล่ า วจะอยู่ น อกเหนื อ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
เฉพาะในเรื่องข้ อกาหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่า

คานิยาม
6

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
สินค้าคงเหลือ

หมายถึง สินทรัพย์ซึ่ง มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี้
1) ถือ ไว้เ พื่อ ขายตามลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
ตามปกติของกิจการ
2) อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพือ่ ให้เป็ นสินค้า
สาเร็จรูปเพือ่ ขาย หรือ
3) อยู่ ใ นรู ปของวัตถุ ดิบ หรื อ วัส ดุ ที่มีไ ว้เ พื่อ ใช้ใ น
4

กระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ

7

8

มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รับ

หมายถึง ราคาโดยประมาณที่ ค าดว่ า จะขายได้ต ามลัก ษณะ
การประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ หัก ด้ว ยประมาณการ
ต้น ทุ น ในการผลิ ต สิ น ค้า นั้น ให้ เ สร็ จ และต้น ทุ น ที่
จาเป็ นต้องจ่ ายไปเพือ่ ให้ขายสินค้านั้นได้

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่ จ ะได้ร ับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ หรื อ จะจ่ า ย
เพื่ อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่ เ กิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ
ระหว่ างผูร้ ่ ว มตลาด ณ วันที่ว ดั มู ลค่ า (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 13 (ปรั บ ปรุ ง
2558) เ รื่ อ ง ก า ร วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ( เ มื่ อ มี
การประกาศใช้))

มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ อ้ างอิงถึงจานวนเงินสุทธิท่กี ิจการคาดว่ าจะได้ รับจากการขายสินค้ าตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ มูลค่ายุติธรรมสะท้ อนให้ เห็นถึง จานวนเงินที่จะได้ รับจาก
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินค้ าคงเหลือแบบเดียวกันในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้
ประโยชน์สูงสุด) ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับสะท้ อนถึงมูลค่าเฉพาะ
ของกิ จการ ในขณะที่มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง มู ล ค่ า ดั ง กล่ า ว มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ ของ
สินค้ าคงเหลืออาจจะไม่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
สินค้ าคงเหลือรวมถึงสินค้ าที่ซ้ ือมาและถือไว้ เพื่อขายต่อ เช่น สินค้ าที่ผ้ ูค้าปลีกซื้อมาและถือไว้ เพื่อขายต่อ
หรือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่ นื ที่ถือไว้ เพื่ อขายต่อ สินค้ าคงเหลือรวมถึงสินค้ าสาเร็จรูปที่ผลิต หรือ
สินค้ าระหว่างผลิตโดยกิจการ วัตถุดิบหรื อวัสดุท่ถี ือไว้ เพื่ อรอที่จะใช้ ในกระบวนการผลิต และใน
กรณี ท่ี เ ป็ นกิ จ การผู้ ให้ บริ การ สิ นค้ าคงเหลื อจะรวมถึ งต้ นทุ นงานให้ บริ การ (ตามที่ กล่ าวไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 19) ซึ่ งกิจการยั งไม่ ได้ มีการรั บรู้ ร ายได้ ท่ีเกี่ยวข้ อ ง (ดูมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 18
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
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สินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจ่ ะได้รบั แล้วแต่มูลค่าใดจะตา่ กว่า
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

10 ต้นทุ นของสิ นค้าคงเหลื อ ต้องประกอบด้วยต้นทุ นทั้งหมดในการซื้ อ ต้นทุ นแปลงสภาพ และ
ต้นทุนอื่นๆ ทีเ่ กิดขึ้ นเพือ่ ให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั

5

ต้นทุนในการซื้ อ
11 ต้ นทุนในการซื้อของสินค้ าคงเหลือประกอบด้ วย ราคาซื้อ อากรขาเข้ า และภาษีอ่ืน (สุทธิจากจานวน
ที่กิจการจะได้ รับคืนในภายหลังจากหน่ วยงานที่มีหน้ าที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย
และต้ น ทุ น อื่ น ๆ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การได้ ม าซึ่ ง สิ น ค้ า ส าเร็จ รู ป วั ต ถุ ดิ บ และบริ ก าร
ในการคานวณหาต้ น ทุ น ในการซื้ อสิน ค้ า ให้ น าส่วนลดการค้ า เงิ น ที่ได้ รั บ คื น และรายการอื่น ๆ
ที่คล้ ายคลึงกันมาหักออกในการคานวณต้ นทุนในการซื้อด้ วย
ต้นทุนแปลงสภาพ
12 ต้ นทุ นแปลงสภาพของสิ นค้ าคงเหลื อ ประกอบด้ วย ต้ นทุ นที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกั บสิ นค้ าที่ผลิ ต
เช่น ค่าแรงงานทางตรง รวมถึงค่าใช้ จ่ายการผลิตที่ปันส่วนอย่างเป็ นระบบ ทั้งส่วนที่คงที่และค่าใช้ จ่าย
การผลิ ตผั นแปรซึ่ งเกิ ดขึ้ นเพื่ อแปลงสภาพวั ตถุ ดิ บให้ เป็ นสิ นค้ าส าเร็ จรู ป ค่ าใช้ จ่ ายการผลิ ตคงที่
คื อ ต้ นทุ นการผลิ ตทางอ้ อมที่ เกิ ดขึ้ นในการผลิ ตด้ วยจ านวนที่ ค่ อนข้ างคงที่ โดยไม่ สั มพั นธ์ กั บ
ปริ มาณการผลิ ต เช่ น ค่ าเสื่อมราคา และค่าบารุงรั กษาอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน และต้ นทุ น
เกี่ยวกับฝ่ ายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน ค่าใช้ จ่ายการผลิตผันแปร คือ ต้ นทุนการผลิตทางอ้ อม
ที่ผั นแปรโดยตรงหรื อค่ อนข้ างจะผั นแปรโดยตรงกั บปริ มาณการผลิ ต เช่ น วั ตถุ ดิ บทางอ้ อม และ
ค่าแรงงานทางอ้ อม
13 การปั นส่ วนค่ าใช้ จ่ ายการผลิ ตคงที่ เข้ าสู่ ต้ นทุ นแปลงสภาพอ้ างอิ ง จากฐานก าลั งการผลิ ตปกติ
ของเครื่องมือในการผลิต กาลังการผลิตปกติ คือ การผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ โดยเฉลี่ยในหลายช่วงเวลา
หรื อ ในหลายฤดู กาลภายใต้ สภาวการณ์ ปกติ โดยค านึ งถึ งก าลั งการผลิ ตที่ สู ญ เสี ยอั น เกิ ดจาก
การบ ารุ งรั กษาตามแผนที่วางไว้ ระดับการผลิ ตที่เกิดขึ้ นจริ งอาจนามาใช้ ได้ หากใกล้ เคี ยงกับกาลั ง
การผลิตปกติ จานวนค่าใช้ จ่ายคงที่ท่ปี ั นส่วนเข้ าแต่ละหน่วยการผลิตจะไม่เพิ่ มขึ้นแม้ ว่าการผลิตจะ
ลดต่ าลงหรื อไม่ มี การผลิ ต ค่ าใช้ จ่ ายในการผลิ ตที่ไม่ ได้ ถู กปั นส่ วนให้ รั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายในงวดที่
เกิดค่าใช้ จ่ายนั้ น ในช่ วงเวลาที่มีการผลิ ตสูงผิ ดปกติ จ านวนค่ าใช้ จ่ายคงที่ต่อหน่ วยจะถู กปั นส่ วน
เข้ าสินค้ าแต่ละหน่ วยที่ผลิตน้ อยลงเพื่อไม่ให้ สินค้ าคงเหลือมีมูลค่าสูงกว่ าต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายการผลิต
ผันแปรจะปันส่วนเข้ าสินค้ าแต่ละหน่วยที่ผลิตตามต้ นทุนการผลิตที่ใช้ จริงของเครื่องมือในการผลิต
14 ในกระบวนการผลิตหนึ่งอาจมีการผลิตผลิตภัณฑ์พร้ อมกันมากกว่าหนึ่งชนิด ตัวอย่างเช่น กรณีท่มี ี
การผลิตผลิ ตภัณฑ์ร่วมหรื อกรณีท่ีมีท้ังผลิ ตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์พลอยได้ หากต้ นทุนแปลง
สภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่อาจระบุแยกกันได้ อย่างชัดเจน ให้ ใช้ เกณฑ์การปั นส่วนที่สมเหตุสมผล
และสม่ าเสมอ ตัวอย่ างของเกณฑ์ท่ีใช้ ในการปั นส่วน เช่ น การใช้ มูลค่ าขายของแต่ละผลิตภัณฑ์
ณ ขั้นตอนการผลิตที่สามารถแยกผลิตภัณฑ์ได้ อย่างชัดเจน หรือเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น เป็ นเกณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึ่งโดยลักษณะส่วนใหญ่มักมีจานวนที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ มักจะวัดมูลค่า
โดยใช้ มู ล ค่ า สุ ทธิ ท่ีจ ะได้ รั บ และน ามู ล ค่ า ดั ง กล่ า วไปหั ก จากต้ น ทุ น ของผลิ ตภั ณ ฑ์ หลั ก ดั ง นั้ น
มูลค่าตามบัญชีของผลิตภัณฑ์หลักจึงไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากต้ นทุนของผลิตภัณฑ์หลัก
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ต้นทุนอื่นๆ
15 ต้ นทุนอื่นจะนาไปรวมในต้ นทุนสินค้ าคงเหลือได้ ตราบเท่าที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทาให้ สินค้ าคงเหลืออยู่
ในสถานที่ และสภาพที่ เป็ นอยู่ ในปั จจุ บั น ตั วอย่ างเช่ น อาจเป็ นการเหมาะสมที่ จะน าค่ าใช้ จ่ ายที่
ไม่ ได้ เกิ ดขึ้ นจากการผลิ ต หรื อ ต้ น ทุ น ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ส าหรั บ ลู ก ค้ า รายใดรายหนึ่ ง
โดยเฉพาะไปรวมเป็ นต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือนั้น
16 ตั ว อย่ า งของต้ น ทุ น ที่ไ ม่ น ามารวมเป็ นต้ น ทุ น สิ น ค้ า คงเหลื อ และให้ รั บ รู้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในงวด
ที่เกิดขึ้น เช่น
16.1 วัตถุดิบ ค่าแรงงานหรือค่าใช้ จ่ายการผลิตอื่นที่สญ
ู เสียเกินกว่าปกติ
16.2 ต้ นทุนในการเก็บรักษาสินค้ า เว้ นแต่เป็ นต้ นทุนที่จาเป็ นในกระบวนการผลิตก่อนจะถึงขั้นตอน
การผลิตถัดไป
16.3 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่ไม่เกี่ยวกับการทาให้ สินค้ าอยู่ในสถานที่และอยู่ ในสภาพที่เป็ น
อยู่ในปัจจุบัน และ
16.4 ต้ นทุนในการขาย
17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ระบุ ถึ งสถานการณ์ บ างสถานการณ์ ท่ีจ ากัด ซึ่ ง กิจการน าต้ น ทุ น การกู้ ยืม มารวมเป็ นต้ น ทุ น ของ
สินค้ าคงเหลือได้
18 กิจ การอาจจะซื้ อสิน ค้ า โดยมีก ารจ่ า ยช าระเงิ น นานเกิน กว่ า ระยะเวลาที่ได้ รั บ สิน เชื่ อ ตามปกติ
แผนการจ่ า ยชาระดังกล่ า วแท้ จ ริ งแล้ วได้ ร วมองค์ป ระกอบของการจั ดหาเงิน ไว้ องค์ป ระกอบ
ดั ง กล่ า ว ตั ว อย่ า งเช่ น ผลต่ า งระหว่ า งจ านวนเงิ น ที่ จ่ า ยจริ ง กั บ ราคาซื้ อที่ จ่ า ยภายใต้ เ งื่ อ นไข
การให้ สนิ เชื่อตามปกติ ให้ รับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่ายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือของผูใ้ ห้บริการ
19 ในกรณีท่ีผ้ ู ให้ บริ การมีสินค้ าคงเหลื อให้ วัดมู ลค่ าสินค้ าดังกล่ าวด้ วยต้ นทุ นในการผลิ ต ต้ นทุนดังกล่ าว
โดยส่ วนใหญ่ ป ระกอบด้ ว ย ค่ า แรงงาน และต้ น ทุ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อง
โดยตรงกับ การให้ บริ การ ซึ่ งรวมถึ งบุ คลากรที่ควบคุ มและดู แล และต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การ
ส่วนค่าแรงงานและต้ นทุ น อื่น ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การขายและการบริ หารบุ คลากรทั่วไปจะไม่ ร วมเป็ น
ต้ นทุนงานให้ บริ การ แต่ ให้ รับรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือของผู้ ให้ บริ การ
ไม่รวมถึงกาไรหรื อ ค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ เกี่ยวข้ องซึ่ งมักนามาใช้ เป็ นปั จจัยหนึ่งในการคิดค่าบริ การของ
ผู้ให้ บริการ
ต้นทุนของผลิตผลทางการเกษตรทีเ่ ก็บเกีย่ วจากสินทรัพย์ชีวภาพ
20 ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) สิ นค้ าคงเหลื อที่เป็ น
ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งกิจการเก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพจะวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการเริ่มแรกด้ วย
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมหั ก ต้ นทุ นในการขาย ณ จุ ดเก็ บ เกี่ ยว มู ลค่ าดั ง กล่ าวให้ ถื อเป็ นต้ นทุ นของ
สินค้ าคงเหลือ ณ วันดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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เทคนิคสาหรับการวัดมูลค่าของต้นทุน
21 เทคนิคสาหรับการวัดมูลค่าของต้ นทุนสินค้ าคงเหลือ เช่น วิธีต้นทุนมาตรฐานหรือวิธีราคาขายปลีก
อาจนามาใช้ เพื่ อความสะดวก หากวิธีการประมาณต้ นทุนดังกล่ าวให้ ผลใกล้ เคียงกับต้ นทุนจริ ง
ต้ นทุนมาตรฐานกาหนดจากการใช้ วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน ค่าแรงงาน ประสิทธิภาพและการใช้ กาลัง
การผลิตในระดับปกติ ต้ นทุนมาตรฐานต้ องมีการทบทวนอยู่เสมอและปรับปรุงเมื่อจาเป็ นเพื่อให้
สอดคล้ องกับสภาพปัจจุบัน
22 วิธีราคาขายปลีกมักจะใช้ กับอุตสาหกรรมค้ าปลีก เพื่ อวัดมูลค่าต้ นทุนสินค้ าคงเหลือประเภทที่มี
กาไรใกล้ เคียงกันและมีการเปลี่ยนแปลงชนิดสินค้ าเป็ นจานวนมากอย่างรวดเร็ว ซึ่งในทางปฏิบัติ
ไม่อาจใช้ วิธีต้นทุนอื่นได้ ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือนี้สามารถคานวณหาได้ โดยใช้ มูลค่าขายของสินค้ า
หั กด้ วยอัตราร้ อยละของก าไรขั้นต้ นที่เหมาะสม อัตรากาไรขั้นต้ นนี้ต้องคานึงถึงสินค้ า คงเหลื อ
ที่มีการลดราคาให้ ต่าลงกว่าราคาขายเดิม โดยปกติมักจะใช้ อตั ราร้ อยละถัวเฉลี่ยของแผนกขายปลีก
แต่ละแผนก
การคานวณต้นทุน
23 ต้นทุนของสินค้าคงเหลื อของแต่ ละรายการ ซึ่ งโดยปกติไม่ อาจสับเปลี่ยนกันได้ และเป็ นสินค้าหรื อ
บริ การที่ผลิ ตขึ้ นและแยกต่ างหากไว้ส าหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะต้องค านวณ
โดยใช้วิธีราคาเจาะจงสาหรับต้นทุนของแต่ละรายการ
24 ต้ น ทุนตามวิธีร าคาเจาะจงเป็ น วิธีก ารบัน ทึกต้ น ทุนที่เ จาะจงได้ ในสิน ค้ าคงเหลือ แต่ละรายการ
วิธีน้ ี จึงเหมาะที่จะใช้ สาหรับสิน ค้ าที่แยกไว้ สาหรับ โครงการหนึ่ งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไม่
คานึงว่าสินค้ าคงเหลือดังกล่าวจะซื้อมาหรือผลิตขึ้นเอง อย่างไรก็ดี การบันทึกต้ นทุนตามวิธีราคา
เจาะจงจะไม่เหมาะสมหากสินค้ าคงเหลือมี รายการจานวนมากและโดยปกติมีลักษณะสับเปลี่ยน
กัน ได้ ในสถานการณ์เ ช่น นี้ วิธ ีที่เ ลือ กตีร าคาสิน ค้ า คงเหลือ รายการที่เ หลือ อาจเป็ น ช่อ งทาง
การกาหนดผลกระทบของกาไรหรือขาดทุนได้ ล่วงหน้ า
25 ต้น ทุ น สิ น ค้า คงเหลื อ นอกจากที่ก ล่ า วในย่ อ หน้า ที่ 23 ต้อ งค านวณมู ล ค่ า โดยวิ ธี เ ข้า ก่ อ น
ออกก่ อ น หรื อ วิ ธี ต น้ ทุ น ถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ าหนัก กิ จ การต้อ งใช้วิ ธี ก ารค านวณต้น ทุ น ด้ว ยวิ ธี
เดีย วกัน ส าหรับ สิ น ค้าคงเหลื อ ทุ กชนิด ที่มีล กั ษณะและการใช้ค ล้า ยคลึ ง กัน ส าหรับสิ นค้า
คงเหลือทีม่ ีลกั ษณะและการใช้ต่างกันอาจใช้วิธีคานวณต้นทุนทีต่ ่างกันไปได้หากเหมาะสม
26 ตั วอย่ างเช่ น สิ นค้ าคงเหลื อของส่ วนงานด าเนิ นงานหนึ่ งอาจมี การใช้ สิ นค้ าคงเหลื อชนิ ดเดี ยวกั น
ที่แตกต่ างไปจากส่วนงานดาเนิ นงานอีกแห่ งหนึ่ ง อย่ างไรก็ตาม ความแตกต่ างทางด้ านสถานที่ต้ั ง
ทางภูมิ ศาสตร์ ของสินค้ าคงเหลื อ (หรื อภายใต้ ข้ อกาหนดทางภาษี ต่างๆ) ไม่ ใช่ เหตุ ผลที่เพี ยงพอที่จะ
ใช้ วิธกี ารคานวณต้ นทุนที่แตกต่างกัน
27 วิ ธี เ ข้ า ก่ อ นออกก่ อ นมี ข้ อ สมมติ ว่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ รายการที่ ซ้ ื อมาหรื อ ผลิ ต ขึ้ นก่ อ นจะขาย
ออกไปก่ อน จึ งเป็ นผลให้ รายการสิ นค้ าคงเหลื อที่เหลื ออยู่ ณ วั นสิ้ นงวดเป็ นสิ นค้ าที่ซ้ ื อมาหรื อ
ผลิ ตขึ้นในครั้ งหลังสุด สาหรั บวิ ธีต้นทุนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้าหนั ก ต้ นทุนสินค้ าคงเหลื อแต่ ละรายการจะ
ก าหนดจากการถั วเฉลี่ ยต้ นทุ น ของสิ นค้ าที่ คล้ ายคลึ งกั น ณ วั นต้ นงวดกั บต้ นทุ นของสิ นค้ าที่
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คล้ ายคลึ งกั น ที่ ซ้ ื อมาหรื อผลิ ตขึ้ นในระหว่ างงวด ซึ่ งวิ ธี การค านวณต้ นทุ นถั วเฉลี่ ยอาจค านวณ
เป็ นงวดๆ ไปหรือคานวณทุกครั้งที่ได้ รับสินค้ า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ของกิจการ
มูลค่าสุทธิทีจ่ ะได้รบั
28 ต้ นทุ นของสิ นค้ าคงเหลื ออาจจะไม่ ได้ รั บคื นถ้ าสิ นค้ าคงเหลื อเหล่ านั้ นเกิ ดความเสี ยหาย หรื อเกิ ด
ความล้ าสมั ยบางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด หรื อ ราคาขายลดลง ต้ นทุ น ของสิ น ค้ าคงเหลื อ อาจจะ
ไม่ ได้ รั บคื นหากประมาณการต้ นทุ นในการท าต่ อให้ เสร็ จหรื อประมาณการต้ นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นเพื่ อ
ทาให้ สนิ ค้ าขายได้ เพิ่มขึ้น การตีราคาสินค้ าคงเหลือลดลงจากราคาทุนให้ เท่ากับมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ
สอดคล้ องกับแนวความคิดที่ว่าสินทรั พย์ไม่ ควรแสดงมูลค่ าตามบั ญชีท่ีสูงกว่ ามู ลค่าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับจากการขายหรือประโยชน์ท่จี ะได้ รับจากการใช้
29 การลดมู ลค่ า ของสินค้ า คงเหลื อ ลงให้ เ ท่า กับ มู ลค่ าสุทธิท่ีจ ะได้ รับ มัก พิ จารณาจากสิน ค้ า แต่ ละ
รายการแต่ในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม อาจเหมาะสมที่จะพิจารณาจากกลุ่มสินค้ าที่มีลักษณะ
คล้ า ยคลึ ง กัน หรื อ มี ความเกี่ย วพั น กัน โดยอาจเป็ นกรณี รายการสิ น ค้ า ที่มี ค วามเกี่ ยวข้ อ งกั บ
สายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดี ย วกั น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ การใช้ ประโยชน์ ข้ั น สุ ด ท้ ายคล้ ายคลึ ง กั น
หรื อ มี ก ารผลิ ตหรื อ ขายในพื้ นที่ทางภูมิศ าสตร์ เดียวกัน และในทางปฏิบั ติไม่ สามารถประเมิ น
แยกจากรายการอื่น ในสายผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ดี ย วกัน ได้ ถื อ เป็ นการไม่ เ หมาะสมที่จ ะปรั บ ลดมู ล ค่ า
สิน ค้ า คงเหลือ ลงโดยใช้ เกณฑ์ก ารจั ดประเภทของสิน ค้ า คงเหลื อ ตัวอย่ า งเช่ น สินค้ า สาเร็จรู ป
หรื อ สิน ค้ า คงเหลื อ ทุ ก ประเภทในส่ ว นงานด าเนิ น งานใดส่ ว นงานด าเนิ น งานหนึ่ ง โดยทั่ว ไป
ผู้ให้ บริการมักคานวณต้ นทุนสะสมแยกตามการให้ บริการแต่ละงาน ซึ่งใช้ กาหนดค่าบริการตามงานนั้น
ดังนั้น ต้ นทุนสาหรับงานให้ บริการให้ พิจารณาแยกตามงานแต่ละงาน
30 ในการประมาณการมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับให้ ถือตามหลักฐานที่เกี่ยวกับจานวนเงินที่คาดว่าจะได้ รับ
จากสินค้ าคงเหลื อซึ่งเชื่อถือได้ มากที่สุดที่มีอยู่ในขณะที่ประมาณมู ลค่า ประมาณการดังกล่าวให้
พิ จ ารณาจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาหรื อ ต้ น ทุ น ที่เ กี่ ยวข้ อ งโดยตรงกับ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิดขึ้ น
ภายหลังวันสิ้นงวดซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์น้ันได้ ปรากฏอยู่แล้ ว ณ วันสิ้นงวด
31 ในการประมาณมู ลค่ าสุ ทธิ ท่ี จะได้ รั บ ให้ พิ จารณาถึ งวั ตถุ ประสงค์ ของกิ จการในการถื อครอง
สิ นค้ าคงเหลื อด้ วย ตั วอย่ างเช่ น มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ ของปริ ม าณสิ น ค้ าคงเหลื อ ที่ กิ จ การ
ถื อ ไว้ เพื่ อ ขายหรื อ ให้ บริ ก ารตามสั ญ ญาที่ แน่ นอน ให้ ถื อตามราคาที่ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญานั้ น
หากจานวนตามสัญญาการขายนั้นมีน้อยกว่ าปริ มาณสินค้ าคงเหลือที่ถือครองไว้ มูลค่าสุทธิท่จี ะ
ได้ รับของสินค้ าคงเหลือส่วนที่เกินกว่ าปริ มาณในสัญญาให้ ถือตามราคาขายโดยทั่วไป กิจการอาจ
บันทึกประมาณการหนี้สิน สาหรั บ ปริ มาณสินค้ าคงเหลือ ตามสัญญาขายที่แน่ นอนส่วนที่เกินจาก
ปริ มาณสินค้ าคงเหลื อที่ถือไว้ หรื อที่เกิดจากสัญญาซื้ อที่แน่ นอนของกิจการ ประมาณการหนี้สิน
ดังกล่าวให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
32 กิจการต้ องไม่ปรับมูลค่าวัตถุดิบหรือวัสดุอ่ นื ที่ถือไว้ เพื่อใช้ ในการผลิตสินค้ าให้ ลดต่ากว่าราคาทุน
ถ้ าสินค้ าสาเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุ ดิบหรื อวัสดุน้ันคาดว่ าจะขายได้ ในราคาเท่ากับหรื อสูงกว่ าราคาทุ น
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อย่ างไรก็ตาม เมื่ อการที่ ราคาวั ตถุ ดิ บลดลงเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ า ต้ นทุ นของสิ นค้ าส าเร็ จรู ปนั้ นสู งกว่ า
มู ลค่ าสุ ทธิ ท่ี จ ะได้ รั บ กิ จ การต้ อ งปรั บ ลดมู ล ค่ า วั ต ถุ ดิ บ ให้ ล ดลงเท่ า กั บ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ
ในสถานการณ์ เ ช่ น นี้ ต้ น ทุ น เปลี่ ย นแทนของวั ต ถุ ดิบ อาจจะเป็ นมู ล ค่ า ที่ดี ท่ีสุ ด ในการก าหนด
มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ
33 กิจการต้ องประเมินมูลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับใหม่ ในแต่ละรอบระยะเวลาถัดไป เมื่อมี สถานการณ์ ท่ี
ทาให้ การปรั บลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือให้ ต่ากว่ าราคาทุนหมดไป หรื อเมื่อมีหลั กฐานที่ชัดเจนว่ า
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บเพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงทางสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ ให้ กิ จการ
บั นทึกกลั บรายการ ปรั บลดมู ลค่ าของสินค้ าคงเหลื อ (กล่ าวคือ กลั บรายการได้ ไม่ เกินจ านวนของ
มูลค่าที่ปรับลดเดิม) เพื่อให้ มูลค่าตามบัญชีใหม่แสดงมูลค่าด้ วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับที่
ปรั บ ปรุ งใหม่ แ ล้ วแต่ จานวนใดจะต่ า กว่ า ตัวอย่ างของกรณี น้ ี เช่ น การที่สินค้ าคงเหลื อรายการหนึ่ ง
ยกมาในงวดบัญชีถัดมาด้ วยมู ลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับเนื่องจากราคาขายลดลง และยังไม่ได้ ขายออกไป
แต่ต่อมาราคาขายได้ เพิ่มขึ้น

การรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่าย
34 เมื่อมีการขายสินค้าคงเหลือออกไป มู ลค่าตามบัญชี ของสินค้าคงเหลือนั้นต้องรับรู เ้ ป็ นค่ าใช้จ่าย
ในงวดที่มี ก ารรับ รู ร้ ายได้ที่ เ กี่ย วข้อ ง มู ล ค่ า ที่ล ดลงของสิ น ค้า คงเหลื อ เนื่อ งจากการปรับ
มู ล ค่ า สิ นค้าคงเหลื อ ให้เ ท่ ากับ มู ลค่ าสุ ทธิ ที่จะได้รบั และผลขาดทุ นทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ นค้า
คงเหลือต้องรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่าย ในงวดที่ปรับมู ลค่าสินค้าคงเหลือให้ลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้ น
จานวนทีเ่ กิดจากการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือทีเ่ กิดจากการเพิม่ ขึ้ นของมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รบั ต้องรับรูโ้ ดยนาไปหักจากมู ลค่าของสินค้า คงเหลือที่รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
ทีม่ ีการกลับรายการดังกล่าว
35 สินค้ าคงเหลือบางส่วนอาจถูกปันส่วนไปยังบัญชีสินทรัพย์อ่นื ตัวอย่างเช่น สินค้ าที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบ
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่สี ร้ างขึ้นเอง สินค้ าคงเหลื อที่ปันส่วนไปยังสินทรั พย์ประเภทอื่นใน
ลักษณะนี้ให้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ัน

การเปิ ดเผยข้อมูล
36 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ ในงบการเงิน
36.1 นโยบายการบัญชีทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงวิธีทีใ่ ช้คานวณต้นทุน
36.2 มู ลค่าตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือและมู ลค่าตามบัญชี ของสินค้าคงเหลือแต่ละ
ประเภทจาแนกตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ
36.3 มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
36.4 มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดบัญชีน้นั
36.5 มู ล ค่ า ของสิ น ค้า คงเหลื อ ที่ ป รับ ลดลงที่ ร ับ รู ้เ ป็ นค่ า ใช้จ่ ายในงวดบัญ ชี น้ ัน ตาม
ข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 34
10

36.6 มูลค่าการกลับรายการปรับลดมู ลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งกิจการรับรูโ้ ดยนาไปหักจากมู ลค่า
ของสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 34
36.7 สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทาให้มีการกลับรายการปรับลดมู ลค่าสินค้า คงเหลือตาม
ย่อหน้าที่ 34 และ
36.8 มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
37 ข้ อมู ลเกี่ยวกับ มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสินค้ าคงเหลื อ ที่ถือจาแนกตามประเภทของสินค้ า คงเหลือ ที่
แตกต่ า งตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงสินค้ าคงเหลื อประเภทดั งกล่ าวที่เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ ใช้ งบการเงิ น
โดยทั่วไปสินค้ าคงเหลื อจะถู กจั ดประเภทเป็ นสิ นค้ าที่มี ไว้ เพื่ อขาย สินค้ าส าเร็จรู ป สินค้ าระหว่ างท า
วัตถุดิบและวัสดุท่ใี ช้ ในการผลิต สาหรับสินค้ าคงเหลือของผู้ให้ บริการ อาจแสดงเป็ นงานระหว่างทา
38 มูลค่าสินค้ าคงเหลือที่รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในระหว่างงวด ซึ่งโดยส่วนใหญ่หมายถึงต้ นทุนขาย ประกอบด้ วย
ต้ น ทุ นทั้งหมดที่เกี่ยวข้ อ งกับ การวั ดมู ลค่า ของสิน ค้ า ที่ขายไป และค่ า ใช้ จ่ ายในการผลิ ตที่ไม่ ได้
ปั นส่วนและต้ นทุนการผลิตส่วนที่สูญเสียเกินปกติของสินค้ าคงเหลือ ในบางสถานการณ์กิจการอาจมี
เหตุผลในการรวมต้ นทุนอื่นๆ เข้ าไปด้ วย เช่น ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายสินค้ า
39 บางกิ จ การรายงานก าไรหรื อขาดทุ นในรู ป แบบที่ มี ผลให้ จ านวนเงิ น ที่ เปิ ดเผยแตกต่ างไปจาก
ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ าคงเหลื อ ที่ รั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายในระหว่ างงวด ภายใต้ รู ปแบบนี้ กิ จการจะน าเสนอ
การวิ เคราะห์ ค่ าใช้ จ่ ายโดยจ าแนกตามลั ก ษณะของค่ า ใช้ จ่ า ย ในกรณี น้ ี กิจ การจะเปิ ดเผยต้ น ทุ น
ที่รั บ รู้ เ ป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บวั ตถุ ดิ บและวั สดุ ส้ ินเปลื อง ต้ นทุ นแรงงาน และต้ นทุ นอื่นพร้ อมกั บ
มูลค่าการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินค้ าคงเหลือสาหรับงวดนั้น

วันถือปฏิบตั ิ
40 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรั บ รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่ อ นวั น ถื อ ปฏิบั ติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
40ก – 40ฉ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
41-42 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ( 2557-2560 )
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ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
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กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
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กรรมการ
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