
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง

สินคาคงเหลือ

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดย มาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ เรื่อง สินคาคงเหลือ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 2 Inventories (Bound volume 2009))
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สารบัญ
                     ยอหนาที่

บทนํา บทนํา 1-บทนํา 17
วัตถุประสงค 1
ขอบเขต 2-5
คํานิยาม 6-8
การวัดมูลคาสินคาคงเหลือ 9-33
ตนทุนของสินคาคงเหลือ 10-22

ตนทุนในการซื้อ 11
ตนทุนแปลงสภาพ 12-14
ตนทุนอื่นๆ 15-18
ตนทุนของสินคาคงเหลือของผูใหบริการ 19
ตนทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพยชีวภาพ 20
เทคนิคสําหรับการวัดมูลคาของตนทุนสินคาคงเหลือ 21-22

การคํานวณตนทุน 23-27
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ 28-33
การรับรูเปนคาใชจาย 34-35
การเปดเผยขอมูล 36-39
วันถือปฏิบัติ 40
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 41-42



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) หนา 3/14

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินคาคงเหลือ โดยใหถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินคาคงเหลือ
บทนํา 2. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดเห็นสมควรใหปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินคาคงเหลือ ซึ่งบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540 นั้น ดังนั้น
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจึงเห็นสมควรใหปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม 
เพื่อลดจํานวนทางเลือก ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองที่เกิดขึ้นภายในมาตรฐานการบัญชี 

บทนํา 3. วัตถุประสงคหลักในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 31 เดิม) เรื่อง สินคา        
คงเหลือนี้ ถือเปนการปรับปรุงภายใตขอบเขตจํากัดดังกลาวเพื่อลดทางเลือกในการใชวิธี   
วัดมูลคาสินคาคงเหลือ คณะกรรมการไมไดพิจารณาแกไขถึงหลักการพื้นฐานทางการบัญชีใน
เรื่องสินคาคงเหลือที่กลาวถึงในมาตรฐานการบัญชี (ฉบับเดิม)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 31 เดิม) สรุปได ดังนี้

วัตถุประสงคและขอบเขต

บทนํา 5. มีการปรับปรุงวัตถุประสงคและขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี โดยไดยกเลิกคําว า                
“ตามระบบวิธีตนทุนเดิม” เพื่อใหมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สามารถใชกับสินคาคงเหลือทุกประเภท               
ที่ไมไดระบุเปนขอยกเวนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ความชัดเจนของขอบเขต

บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหสินคาคงเหลือบางประเภทอยูนอกขอบเขตของมาตรฐาน                
การบัญชีฉบับนี้ ในขณะที่สินคาคงเหลือบางประเภทไดรับยกเวนเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับขอกําหนดใน            
การวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 42 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
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บทนํา 7. ยอหนาที่ 3 มีการแบงแยกที่ชัดเจนระหวางประเภทของสินคาคงเหลือที่อยูนอกขอบเขตทั้งหมด
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 2) และประเภทของสินคาคงเหลือ
ที่อยูนอกขอบเขตของขอกําหนดในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ แตอยูในขอบเขตของ
ขอกําหนดอื่นในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ขอยกเวนของขอบเขต

ผูผลิตสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑจากปา ผลิตผลทางการเกษตรภายหลัง             
การเก็บเกี่ยว แรและผลิตภัณฑจากแร

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการวัดมูลคาของสินคาคงเหลือของผูผลิตสินคา   
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑจากปา ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว แรและ
ผลิตภัณฑจากแรเนื่องจากถูกวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับตามวิธีที่ถือปฏิบัติ                    
ในอุตสาหกรรมนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไดมีการแกไขโดยยกเลิกคําวา “สินแร” และ
ใชคําวา “แรและผลิตภัณฑจากแร” แทน เพื่อใหมีความชัดเจนวาขอบเขตการยกเวนไมได
จํากัดอยูเฉพาะชวงแรกของการสกัดสินแร

สินคาคงเหลือของนายหนา - ผูคาสินคาโภคภัณฑ

บทนํา 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการวัดมูลคาของสินคาคงเหลือของนายหนา-ผูคา
สินคาโภคภัณฑ ตราบเทาที่สินคาคงเหลือเหลานั้นถูกวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมหักตนทุน
ในการขาย

ตนทุนของสินคาคงเหลือ

ตนทุนในการซื้อ

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหนําผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก
การซื้อสินคาดวยสกุลเงินตราตางประเทศไปรวมเปนตนทุนในการซื้อสินคานั้น ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
จากมาตรฐานฉบับเดิม เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) ซึ่งยกเลิกการใชแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติของการนําผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน           
มาบันทึกเปนตนทุน

ตนทุนอื่น

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดยอหนาที่ 18 เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในกรณีที่มีการซื้อสินคา
โดยมีเงื่อนไขการจายชําระเงินนานเกินกวาระยะเวลาการไดสินเชื่อตามปกติ ผลตางระหวาง
จํานวนเงินที่จายจริงกับราคาซื้อที่ตองจายภายใตเงื่อนไขการใหสินเชื่อตามปกติใหรับรู                 
เปนดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน
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การคํานวณตนทุน

ความสม่ําเสมอ

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีการคํานวณตนทุนวิธีเดียวกันสําหรับสินคา
คงเหลือทุกประเภทซึ่งมีลักษณะและการใชที่คลายคลึงกัน

การยกเลิกวิธีเขาหลัง ออกกอนในการคํานวณตนทุน

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหใชวิธีเขาหลังออกกอนในการวัดมูลคาตนทุนสินคา
คงเหลือ

การรับรูคาใชจาย

บทนํา 14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยกเลิกการอางอิงถึงหลักการจับคูรายไดกับคาใชจาย

บทนํา 15. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงสถานการณที่ทําใหกิจการตองกลับรายการของมูลคา
สินคาที่ปรับลดลงที่รับรูในงวดกอน

การเปดเผยขอมูล
สินคาคงเหลือที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

บทนํา 16. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่แสดงดวย
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

การปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ

บทนํา 17. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยมูลคาสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงซึ่งกิจการ
ไดรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้น และยกเลิกขอกําหนดในการเปดเผยมูลคาของสินคาคงเหลือ  
ที่แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) หนา 6/14

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือ 

ประเด็นหลักของการบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือคือ จํานวนตนทุนที่จะรับรูเปนสินทรัพยและยกยอดไปจนกวา
จะมีการรับรูรายไดที่สัมพันธกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดแนวปฏิบัติในการคํานวณหา
ตนทุนของสินคาคงเหลือและการรับรูเปนคาใชจายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ
ใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังใหแนวทางเกี่ยวกับวิธีการ
คํานวณหาตนทุนของสินคาคงเหลืออีกดวย

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติกับสินคาคงเหลือทุกประเภทยกเวน

2.1 งานระหวางกอสรางภายใตสัญญากอสรางซึ่งรวมถึงสัญญาการใหบริการที่เกี่ยวของ
โดยตรง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง)

2.2 เครื่องมือทางการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง    
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช))

2.3 สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร   ณ จุด
เก็บเก่ียว (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เม่ือมีการประกาศใช))

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการวัดมูลคาของสินคาคงเหลือที่ถือไวโดย
3.1 ผูผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตร ผลิตภัณฑจากปา ผลิตผลทางการเกษตรภายหลัง

การเก็บเกี่ยว แร และผลิตภัณฑจากแร เนื่องจากสินคาคงเหลือเหลานั้นวัดมูลคาดวย
มูลคาสุทธิที่จะไดรับซึ่งเปนวิธีที่ถือปฏิบัติกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเหลานั้น 
เมื่อกิจการวัดมูลคาสินคาคงเหลือดังกลาวดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ การเปลี่ยนแปลง
ในมูลคาดังกลาว จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น

3.2 นายหนา-ผูคาสินคาโภคภัณฑ ซึ่งวัดมูลคาสินคาคงเหลือดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุน 
ในการขาย เมื่อสินคาคงเหลือดังกลาววัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น

4. สินคาคงเหลือตามที่กลาวไวในขอ 3.1 ซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ณ ขั้นตอนของการ
ผลิตที่กําหนดไวแนนอน เชน เมื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการสกัดแรไดแลว
และมีความแนนอนวากิจการจะสามารถขายสินคาคงเหลือนั้นไดเนื่องดวยมีการทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาไวแลว หรือมีการประกันราคาโดยรัฐบาล หรือสินคานั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ และมี
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ความเสี่ยงนอยมากที่จะขายสินคาคงเหลือนั้นไมได  สินคาคงเหลือดังกลาวอยูนอกเหนือขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เฉพาะในเรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการวัดมูลคา

5. นายหนา-ผูคา คือ ผูซึ่งซื้อหรือขายสินคาโภคภัณฑเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินคาคงเหลือ          
ที่กลาวถึงในขอ 3.2 โดยสวนใหญเปนสินคาคงเหลือที่ไดมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายในอนาคต อัน
ใกลเพื่อที่จะไดรับกําไรจากการผันผวนของราคาหรือจากสวนตางของราคาซื้อขายของนายหนา-ผูคา            
ในกรณีที่สินคาคงเหลือเหลานั้นถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย สินคาคงเหลือดังกลาว
จะอยูนอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะในเรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการวัดมูลคา

คํานิยาม
6. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้

สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยซึ่ง มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปนี้
1)   ถือไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ตามปกติของกิจการ
2)   อยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคา

สําเร็จรูปเพื่อขาย
3)   อยูในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไวเพื่อใชใน

กระบวนการผลิตสินคาหรือใหบริการ

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดวาจะขายไดตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ หักดวยประมาณการตนทุน
ในการผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตอง
จายไปเพื่อใหขายสินคานั้นได

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํ านวนเงินที่ ผู ซื้ อและผู ข ายตกลงแลกเปลี่ ยน
สินทรัพย หรือจายชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝาย   
มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ

7. มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หมายถึง จํานวนเงินสุทธิที่กิจการคาดวาจะไดรับจากการขายสินคาตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ มูลคายุติธรรมสะทอนใหเห็นถึงจํานวนเงินซึ่งจะไดรับจาก
การแลกเปลี่ยนของสินคาคงเหลือชนิดเดียวกันระหวางผูซื้อและผูขายที่มีความรอบรู และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนในตลาด มูลคาสุทธิที่จะไดรับสะทอนถึงมูลคาเฉพาะของกิจการ ในขณะที่มูลคา
ยุติธรรมไมไดสะทอนถึงมูลคาดังกลาว มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลืออาจจะไมเทากับ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
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8. สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาที่ซื้อและถือไวเพื่อขาย เชน สินคาที่ผูคาปลีกซื้อและถือไวเพื่อขาย หรือที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอื่นท่ีถือไวเพื่อขาย  สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาสําเร็จรูปที่ผลิต หรือสินคาระหวาง
ผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุที่ถือไวเพื่อรอที่จะใชในกระบวนการผลิต และในกรณีที่เปนกิจการ            
ผูใหบริการ สินคาคงเหลือจะรวมถึงตนทุนงานใหบริการ (ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 19) ซึ่งกิจการ            
ยังไมไดมีการรับรูรายไดที่เกี่ยวของ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
รายได (เมื่อมีการประกาศใช))

การวัดมูลคาสินคาคงเหลือ

9. สินคาคงเหลือตองวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา

ตนทุนของสินคาคงเหลือ

10. ตนทุนของสินคาคงเหลือตองประกอบดวยตนทุนทั้งหมดในการซื้อ ตนทุนแปลงสภาพ และ
ตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือใหสินคาคงเหลือน้ันอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน

ตนทุนในการซื้อ

11. ตนทุนในการซื้อของสินคาคงเหลือประกอบดวย ราคาซื้อ อากรขาเขา และภาษีอื่น (สุทธิจากจํานวน          
ที่กิจการจะไดรับคืนในภายหลังจากหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งคาขนสง คาขนถาย
และตนทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ และบริการ ในการ
คํานวณหาตนทุนในการซื้อสินคาใหนําสวนลดการคา เงินที่ไดรับคืนและรายการอื่นๆ ที่คลายคลึง
กันมาหักออกดวย 

ตนทุนแปลงสภาพ

12. ตนทุนแปลงสภาพของสินคาคงเหลือ ประกอบดวย ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินคาที่ผลิต เชน
คาแรงงานทางตรง รวมถึงคาใชจายการผลิตทั้งสวนที่คงที่ที่ปนสวนอยางเปนระบบ และคาใชจายการผลิต
ผันแปรซึ่งเกิดขึ้นเพื่อแปลงสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป คาใชจายการผลิตคงที่ คือ ตนทุนการผลิต
ทางออมที่เกิดขึ้นในการผลิตโดยไมสัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน คาเสื่อมราคา และคาบํารุงรักษา
อาคารโรงงานและอุปกรณโรงงาน และตนทุนเกี่ยวกับฝายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน
คาใชจายการผลิตผันแปร คือ ตนทุนการผลิตทางออมที่ผันแปรโดยตรงหรือคอนขางจะผันแปรโดยตรง            
กับปริมาณการผลิต เชน วัตถุดิบทางออม และคาแรงงานทางออม

13. การปนสวนคาใชจายการผลิตคงที่เขาสูตนทุนแปลงสภาพอางอิงจากฐานกําลังการผลิตปกติ กําลังการผลิต
ปกติ คือ การผลิตที่คาดวาจะผลิตไดโดยเฉลี่ยในหลายชวงเวลาหรือในหลายฤดูกาลภายใตสภาวการณ
ปกติ โดยคํานึงถึงกําลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจากการบํารุงรักษาตามแผนที่วางไว ระดับการผลิตที่
เกิดขึ้นจริงอาจนํามาใชไดหากใกลเคียงกับกําลังการผลิตปกติ จํานวนคาใชจายคงที่ที่ปนสวนเขา              
แตละหนวยการผลิตจะตองไมเพิ่มขึ้นแมวาการผลิตจะลดต่ําลงหรือไมมีการผลิต คาใชจายในการผลิต
ที่ไมไดถูกปนสวนใหรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดคาใชจายนั้น ในชวงเวลาที่มีการผลิตสูงผิดปกติ



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) หนา 9/14

จํานวนคาใชจายคงที่ตอหนวยก็จะถูกปนสวนเขาสินคาแตละหนวยที่ผลิตนอยลง เพื่อไมใหสินคา
คงเหลือมีมูลคาสูงกวาตนทุน คาใชจายการผลิตผันแปรจะปนสวนเขาสินคาแตละหนวยที่ผลิตตาม
ตนทุนการผลิตที่ใชจริง

14. ในกระบวนการผลิตหนึ่งอาจมีการผลิตผลิตภัณฑพรอมกันมากกวาหนึ่งชนิด เชน กรณีที่มีการ
ผลิตผลิตภัณฑรวมหรือกรณีที่มีผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑพลอยได หากตนทุนแปลงสภาพ
ของแตละผลิตภัณฑไมอาจระบุแยกกันไดอยางชัดเจน ก็ใหใชเกณฑการปนสวนที่สมเหตุสมผล
และสม่ําเสมอ ตัวอยางของเกณฑที่ใชในการปนสวน เชน การใชมูลคาขายของแตละผลิตภัณฑ ณ 
ขั้นตอนการผลิตที่สามารถแยกผลิตภัณฑไดอยางชัดเจน หรือเมื่อการผลิตเสร็จสิ้นเปนเกณฑ
สําหรับผลิตภัณฑพลอยได ซึ่งโดยสวนใหญมีลักษณะที่ไมเปนสาระสําคัญ มักจะวัดมูลคาโดยใช
มูลคาสุทธิที่จะไดรับและนํามูลคาดังกลาวไปหักจากตนทุนของผลิตภัณฑหลัก ดังนั้น มูลคาตามบัญชี
ของผลิตภัณฑหลักจึงไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากตนทุนของผลิตภัณฑหลัก

ตนทุนอื่นๆ

15. ตนทุนอื่นที่จะนําไปรวมในตนทุนสินคาคงเหลือได หากเปนตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหสินคาคงเหลือ 
อยูในสถานที่และสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน เชน อาจเปนการเหมาะสมที่จะนําคาใชจายที่ไมไดเกิดขึ้นจาก
การผลิตหรือตนทุนในการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับลูกคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะไปรวมเปน
ตนทุนของสินคาคงเหลือนั้น

16. ตัวอยางของตนทุนที่ไมนํามารวมเปนตนทุนสินคาคงเหลือและใหรับรูเปนคาใชจายในงวด                
ที่เกิดขึ้น เชน
16.1 วัตถุดิบ คาแรงงานหรือคาใชจายการผลิตอื่นที่สูญเสียเกินกวาปกติ
16.2 ตนทุนในการเก็บรักษาสินคา เวนแตเปนตนทุนที่จําเปนในกระบวนการผลิตกอนจะถึงขั้นตอน

การผลิตถัดไป
16.3 คาใชจายในการบริหารที่ไมเกี่ยวกับการทําใหสินคาอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยู

ในปจจุบัน
16.4 ตนทุนในการขาย

17. ในบางสถานการณกิจการอาจนําตนทุนการกูยืมมารวมเปนตนทุนของสินคาคงเหลือได                   
หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ตนทุนการกูยืม

18. กิจการอาจจะซื้อสินคาโดยมีการจายชําระเงินนานเกินกวาระยะเวลาที่ไดรับสินเชื่อตามปกติ                 
ในกรณีดังกลาวผลตางระหวางจํานวนเงินที่จายจริงกับราคาซื้อที่ตองจายภายใตเงื่อนไขการให
สินเชื่อตามปกติ ใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน
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ตนทุนของสินคาคงเหลือของผูใหบริการ

19. ในกรณีที่ผูใหบริการมีสินคาคงเหลือใหวัดมูลคาสินคาดังกลาวดวยตนทุนในการผลิต ตนทุนดังกลาวโดย
สวนใหญประกอบดวย คาแรงงาน และตนทุนอื่นที่เกี่ยวกับบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
การใหบริการ ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และตนทุนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ สวนคาแรงงาน          
และตนทุนอื่นที่เกี่ยวของกับการขายและการบริหารบุคลากรทั่วไปจะไมรวมเปนตนทุนงาน
ใหบริการ แตใหรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุนของสินคาคงเหลือของผูใหบริการไมรวมถึงกําไร
หรือคาใชจายที่ไมเกี่ยวของซึ่งมักนํามาใชเปนปจจัยหนึ่งในการคิดคาบริการของผูใหบริการ

ตนทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพยทางชีวภาพ

20. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) สินคาคงเหลือที่เปนผลิตผล
ทางการเกษตรซึ่งเก็บเกี่ยวจากสินทรัพยชีวภาพจะวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลคาดังกลาวใหถือเปนตนทุนของสินคาคงเหลือตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ 

เทคนิคสําหรับการวัดมูลคาของตนทุนสินคาคงเหลือ

21. เทคนิคสําหรับการวัดมูลคาของตนทุนสินคาคงเหลือ เชน วิธีตนทุนมาตรฐานหรือวิธีราคาขายปลีก
อาจนํามาใชเพื่อความสะดวก หากวิธีการประมาณตนทุนดังกลาวใหผลใกลเคียงกับตนทุนจริง
ตนทุนมาตรฐานกําหนดจากการใชวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน คาแรงงาน ประสิทธิภาพและการใชกําลัง
การผลิตในระดับปกติ ตนทุนมาตรฐานตองมีการทบทวนอยูเสมอและปรับปรุงเมื่อจําเปนเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

22. วิธีราคาขายปลีกมักจะใชกับอุตสาหกรรมคาปลีกเพื่อวัดมูลคาตนทุนสินคาคงเหลือประเภทที่มี
กําไรใกลเคียงกันและมีการเปลี่ยนแปลงชนิดสินคาเปนจํานวนมากอยางรวดเร็วซึ่งในทางปฏิบัติไม
อาจใชวิธีการตนทุนอื่นได ตนทุนของสินคาคงเหลือนี้สามารถคํานวณหาไดโดยใชมูลคาขายของสินคา
หักดวยอัตรารอยละของกําไรขั้นตนที่เหมาะสม อัตรากําไรขั้นตนนี้ตองคํานึงถึงสินคาคงเหลือที่มี
การลดราคาใหต่ําลงกวาราคาขายเดิม โดยปกติมักจะใชอัตรารอยละถัวเฉลี่ยของแผนกขายปลีก
แตละแผนก

การคํานวณตนทุน

23. ตนทุนสินคาคงเหลือของแตละรายการ ซึ่งโดยปกติไมอาจสับเปลี่ยนกันได หรือเปนสินคาหรือบริการ              
ที่ผลิตขึ้นและแยกตางหากไวสําหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะตองคํานวณโดยใชวิธี           
ราคาเจาะจง

24. ตนทุนตามวิธีราคาเจาะจงเปนวิธีการบันทึกตนทุนที่เจาะจงไดในสินคาคงเหลือแตละรายการ วิธีนี้จึงเหมาะ               
ที่จะใชสําหรับสินคาที่แยกไวสําหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไมคํานึงวาสินคาคงเหลือ
ดังกลาวจะซื้อมาหรือผลิตขึ้นเอง อยางไรก็ดี การบันทึกตนทุนตามวิธีราคาเจาะจงจะไมเหมาะสม
หากสินคาคงเหลือมีจํานวนรายการมากและโดยปกติมีลักษณะสับเปลี่ยนกันได ในสถานการณเชนนี้   
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วิธีที่เลือกตีราคาสินคาคงเหลือรายการที่เหลือ อาจเปนชองทางการกําหนดผลกระทบของกําไรหรือขาดทุน    
ไดลวงหนา

25. ตนทุนสินคาคงเหลือนอกจากที่กลาวในยอหนา 23 ตองคํานวณมูลคาโดยวิธีเขากอนออกกอน หรือ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กิจการตองใชวิธีการคํานวณมูลคาดวยวิธีเดียวกันสําหรับสินคาคงเหลือ          
ทุกชนิดที่มีลักษณะและการใชคลายคลึงกัน สําหรับสินคาคงเหลือที่มีลักษณะและการใชตางกัน
อาจใชวิธีคํานวณตนทุนที่ตางกันไปไดหากเหมาะสม

26. ตัวอยางเชน สินคาคงเหลือของสวนงานปฎิบัติการหนึ่งอาจมีการใชสินคาคงเหลือชนิดเดียวกันที่แตกตาง
ไปจากสวนงานปฎิบัติการอีกแหงหนึ่ง อยางไรก็ตาม ความแตกตางทางดานสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร
ของสินคาคงเหลือ (หรือภายใตขอกําหนดทางภาษีตางๆ) ไมใชเหตุผลที่เพียงพอที่จะใชวิธีการคํานวณ
ตนทุนที่แตกตางกัน

27. วิธีเขากอนออกกอนมีขอสมมติฐานวา สินคาคงเหลือรายการที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นกอนจะขาย
ออกไปกอน  จึงเปนผลใหสินคาคงเหลือรายการที่เหลืออยู ณ วันส้ินงวดเปนสินคาที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้น
ในครั้งหลังสุด สําหรับวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนสินคาคงเหลือแตละรายการจะกําหนดจากการ            
ถัวเฉลี่ยตนทุนของสินคาที่เหมือนกัน ณ วันตนงวดกับตนทุนของสินคาที่เหมือนกันท่ีซื้อมา หรือผลิตขึ้น
ในระหวางงวด ซึ่งวิธีการคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยอาจคํานวณเปนระยะๆ ไปหรือคํานวณทุกครั้งที่ไดรับสินคา
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณของกิจการ

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ

28. ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืนถาสินคาคงเหลือเหลานั้นเกิดความเสียหาย หรือเกิดความลาสมัย
บางสวนหรือทั้งหมด หรือราคาขายลดลง ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืนหากประมาณการ
ตนทุนในการทําตอใหเสร็จหรือประมาณการตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหสินคาขายไดเพิ่มขึ้น การตีราคา
สินคาคงเหลือลดลงจากราคาทุนใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับสอดคลองกับแนวความคิดที่วา
สินทรัพย ไมควรแสดงมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายหรือประโยชนที่
จะไดรับจากการใช

29. การลดมูลคาของสินคาคงเหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ มักพิจารณาจากสินคาแตละรายการ แตใน            
บางสถานการณ อาจพิจารณาจากกลุมสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน โดยอาจเปนกรณี
สินคาที่มีความเกี่ยวของกับสายผลิตภัณฑเดียวกันที่มีวัตถุประสงคหรือการใชประโยชนขั้นสุดทายเหมือนกัน
หรือมีการผลิตหรือขายในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเดียวกัน และในทางปฏิบัติไมสามารถแยกจากรายการอื่น
ในสายผลิตภัณฑเดียวกันได อยางไรก็ดี ถือเปนการไมเหมาะสมที่จะปรับลดมูลคาสินคาลงโดยใชเกณฑ
การจัดประเภทของสินคาคงเหลือ เชน สินคาคงเหลือสําเร็จรูป  หรือสินคาคงเหลือทุกประเภทในสวนงาน
ปฎิบัติการใดสวนงานปฎิบัติการหนึ่ง โดยท่ัวไปผูใหบริการมักคํานวณตนทุนแยกตามการใหบริการแต
ละงาน ซึ่งใชกําหนดคาบริการตามงานนั้น ดังนั้น ตนทุนสําหรับงานใหบริการใหพิจารณาแยกตามงาน
แตละงาน
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30. ประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับใหอางอิงกับหลักฐานเกี่ยวกับจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับจาก
สินคาคงเหลือซึ่งเชื่อถือไดมากที่สุดในขณะที่ประมาณมูลคา ประมาณการดังกลาวใหพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหรือตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นงวดซึ่ง
ยืนยันวาสถานการณนั้นไดปรากฏอยูแลว ณ วันสิ้นงวด

31. ในการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ใหพิจารณาถึงวัตถุประสงคของกิจการในการถือครองสินคาคงเหลือดวย 
ตัวอยางเชน มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือท่ีกิจการถือไวเพื่อขายหรือใหบริการตามสัญญา
ที่แนนอน ใหถือตามราคาที่กําหนดไวในสัญญานั้น หากจํานวนตามสัญญาการขายนั้นมีนอยกวาปริมาณ
สินคาคงเหลือที่ถือครองไว มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือสวนที่เกินกวาปริมาณในสัญญา
ใหถือตามราคาขายโดยทั่วไป กิจการอาจตองบันทึกประมาณการหนี้สินจากปริมาณสินคาคงเหลือตาม
สัญญาขายที่แนนอนสวนที่เกินปริมาณสินคาคงเหลือที่ถือไวหรือที่เกิดจากสัญญาซื้อที่แนนอนของกิจการ 
ประมาณการหนี้สินดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

32. กิจการตองไมปรับมูลคาวัตถุดิบหรือวัสดุอื่นที่ถือไวเพื่อใชในการผลิตสินคาใหลดต่ํากวาราคาทุน    
ถาสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตจากวัตถุดิบหรือวัสดุนั้นคาดวาจะขายไดในราคาเทากับหรือสูงกวาราคาทุน
อยางไรก็ตาม เมื่อการที่ราคาวัตถุดิบลดลงเปนขอบงชี้วา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปนั้นสูงกวามูลคาสุทธิ             
ที่จะไดรับ กิจการตองปรับลดมูลคาวัตถุดิบใหลดลงเทากับมูลคาสุทธิที่ไดรับ ในสถานการณเชนนี้
ตนทุนเปลี่ยนแทนของวัตถุดิบอาจจะเปนมูลคาที่ดีที่สุดในการกําหนดมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

33. กิจการตองประเมินมูลคาสุทธิที่จะไดรับใหมในแตละรอบระยะเวลาถัดไป เมื่อสถานการณที่ทําให
มีการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหต่ํากวาราคาทุนหมดไป หรือเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนวามูลคา
สุทธิที่จะไดรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณทางเศรษฐกิจ ใหกิจการบันทึกกลับ
รายการ ปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (ไดไมเกินจํานวนของมูลคาที่ปรับลดเดิม) เพื่อใหมูลคาตาม
บัญชีใหมแสดงมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ปรับปรุงใหมแลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา ตัวอยางของกรณีนี้ เชน การที่สินคาคงเหลือรายการหนึ่งยกมาในงวดบัญชีถัดมาดวยมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับเนื่องจากราคาขายลดลง และยังไมไดขายออกไปแตตอมาราคาขายไดเพิ่มขึ้น

การรับรูเปนคาใชจาย

34. เมื่อมีการขายสินคาคงเหลือออกไป มูลคาตามบัญชีของสินคานั้นตองรับรูเปนคาใชจายในงวดที่มี
การรับรูรายไดที่เกี่ยวของ มูลคาที่ลดลงของสินคาคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลคาใหเทากับ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ รวมทั้งผลขาดทุนทั้งหมดที่เก่ียวกับสินคาคงเหลือตองบันทึกเปนคาใชจาย 
ในงวดที่ปรับมูลคาสินคาใหลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จํานวนที่เกิดจากการกลับรายการปรับลด
มูลคาสินคาคงเหลือที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาสุทธิที่จะไดรับตองรับรูโดยนําไปหักจาก
มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่มีการกลับรายการดังกลาว
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35. สินคาบางสวนอาจถูกปนสวนไปยังบัญชีสินทรัพยอื่น เชน สินคาที่ใชเปนสวนประกอบของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณที่สรางขึ้นเอง สินคาคงเหลือที่ปนสวนไปยังสินทรัพยประเภทอื่นในลักษณะนี้ใหรับรู
เปนคาใชจายตามอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น

การเปดเผยขอมูล

36. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน
36.1 นโยบายการบัญชีที่ใชในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ และวิธีที่ใชคํานวณราคาทุน
36.2 มูลคาตามบัญชีรวมของสินคาคงเหลือและมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือแตละ

ประเภทจําแนกตามความเหมาะสมของแตละกิจการ
36.3 มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
36.4 มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้น
36.5 มูลคาของสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงที่รับรู เปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้นตาม

ขอกําหนดในยอหนาที่ 34
36.6 มูลคาการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ ซึ่งกิจการรับรูโดยนําไปหักจากมูลคา

ของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีตามขอกําหนดในยอหนาที่ 34
36.7 เหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหมีการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาตาม             

ยอหนาที่ 34
36.8 มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่ใชเปนหลักประกันหนี้สิน

37. ขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่จําแนกตามประเภทของสินคาตลอดจน        
การเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือประเภทดังกลาวที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน โดยทั่วไปสินคาคงเหลือจะถูก
จัดประเภทเปนสินคาที่มีไวเพื่อขาย สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุการผลิตสําหรับ
สินคาคงเหลือของผูใหบริการ อาจแสดงเปนงานระหวางทํา

38. มูลคาสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวด ซึ่งโดยสวนใหญหมายถึงตนทุนขาย ประกอบดวย
ตนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการวัดมูลคาของสินคาที่ขายไป และคาใชจายในการผลิตที่ไมจัดสรร
และตนทุนการผลิต สวนที่สูญเสียเกินปกติ ในบางสถานการณกิจการอาจมีเหตุผลในการรวมตนทุนอื่นๆ
เขาไปดวย เชน ตนทุนในการจัดจําหนายสินคา

39. บางกิจการรายงานกําไรหรือขาดทุนในรูปแบบที่มีผลใหจํานวนที่เปดเผยแตกตางไปจากตนทุนของสินคา
ที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวด ภายใตรูปแบบนี้กิจการจะนําเสนอการวิเคราะหคาใชจายโดยจําแนก             
ตามลักษณะคาใชจาย ในกรณีนี้ กิจการจะเปดเผยตนทุนที่รับรูเปนคาใชจายสําหรับวัตถุดิบและ
วัสดุสิ้นเปลือง ตนทุนแรงงาน และตนทุนอื่นพรอมกับมูลคาการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินคาคงเหลือ
สําหรับงวดนั้น
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วันถือปฏิบัติ

40. มาตรฐานการบัญชีนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชี

41. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

42. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)




