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บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ ใชแทน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ฉบับเดิม) เรื่อง สินคาคงเหลือ โดยใหถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สินคาคงเหลือ
บทนํา 2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ฉบับเดิม) เรื่อง สินคาคงเหลือ ซึ่งบังคับใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2540 นั้น คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดเห็นสมควรใหปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม เพื่อใหมีขอกําหนดเชนเดียวกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ซึ่งไดมีการปรับปรุง
แกไขใหมในเดือนธันวาคม 2548
บทนํา 3. วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 31 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง สิ น ค า
คงเหลือนี้ถือเปนการปรับปรุงภายใตขอบเขตจํากัดดังกลาวเพื่อลดทางเลือกในการใชวิธีวัดมูลคา
สินคาคงเหลือ คณะกรรมการไมไดพิจารณาแกไขถึงหลักการพื้นฐานทางการบัญชีในเรื่องสินคา
คงเหลือที่กลาวถึงในมาตรฐานการบัญชี (ฉบับเดิม)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ฉบับเดิม) สรุปได ดังนี้

วัตถุประสงคและขอบเขต
บทนํา 5. วัตถุประสงคและขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีปรับปรุง ถูกแกไขโดยไดยกเลิกคําวา “ตามระบบ
วิธีตนทุนเดิม” เพื่อใหมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สามารถใชกับสินคาคงเหลือทุกประเภทที่ไมไดระบุ
เปนขอยกเวนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี

ความชัดเจนของขอบเขต
บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหสินคาคงเหลือบางประเภทอยูนอกขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ ในขณะที่สินคาคงเหลือบางประเภทไดรับยกเวนเฉพาะขอกําหนดในการวัดมูลคาตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
บทนํา7. ยอหนาที่ 3 มีการแบงแยกที่ชัดเจนระหวางประเภทของสินคาคงเหลือที่อยูนอกขอบเขตทั้งหมดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ (ตามที่กลาวไวในยอหนา 2) และประเภทของสินคาคงเหลือที่อยูนอก
ขอบเขตของขอกําหนดในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ แตอยูในขอบเขตของขอกําหนดอื่นในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
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ขอยกเวนของขอบเขต
ผูผลิตสินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑจากปา ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว
แรและผลิตภัณฑจากแร
บทนํา 8. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไ ม ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ การวั ด มู ล ค า ของสิ น ค า คงเหลื อ ของผู ผ ลิ ต สิ น ค า ทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑจากปา ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว แรและผลิตภัณฑ
จากแรเนื่องจากถูกวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับตามวิธีที่ถือปฏิบัติในอุตสาหกรรมนั้น มาตรฐาน
การบัญชีฉบับเดิมไดมีการแกไขโดยยกเลิก โดยใชคําวา “แร และผลิตภัณฑจากแร” แทนคําวา
“สินแร”เพื่อใหมีความชัดเจนวาขอบเขตการยกเวนไมไดจํากัดอยูเฉพาะชวงแรกของการสกัดสินแร

สินคาคงเหลือของนายหนา - ผูคาผลิตผลทางการเกษตร
บทนํา 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการวัดมูลคาของสินคาคงเหลือของนายหนา-ผูคาผลิตผล
ทางการเกษตร ในขอบเขตที่สินคาคงเหลือเหลานั้นถูกวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมสุทธิหักตนทุนใน
การขาย

ตนทุนของสินคาคงเหลือ
ตนทุนในการซื้อ
บทนํา 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหนําผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการซื้อ
สินคาคงเหลือนั้นดวยสกุลเงินตราตางประเทศไปรวมเปนตนทุนในการซื้อสินคา
ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานฉบับเดิม เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) ซึ่งยกเลิกการใชแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติของการนําผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนมา
บันทึกเปนตนทุน

ตนทุนอื่น
บทนํา 11 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดยอหนาที่ 18 เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในกรณีที่มีการซื้อสินคา
คงเหลือโดยมีเงื่อนไขการจายชําระเงินนานเกินกวาระยะเวลาการไดสินเชื่อตามปกติ ผลตางระหวาง
จํานวนเงินที่จายจริงและราคาซื้อที่ผูซื้อตองจายตามระยะเวลาการใหสินเชื่อตามปกติ ใหรับรูเปน
ดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน

การคํานวณตนทุน
ความสม่ําเสมอ
บทนํา 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการใชวิธีการคํานวณตนทุนวิธีเดียวกันสําหรับสินคาคงเหลือ
ทุกประเภทซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน
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การยกเลิกวิธีเขาหลัง ออกกอนในการคํานวณตนทุน
บทนํา 13 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหใชวิธีเขาหลังออกกอนในการวัดมูลคาตนทุนสินคาคงเหลือ

การรับรูคาใชจาย
บทนํา 14 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยกเลิกการอางอิงถึงหลักการจับคูรายไดกับคาใชจาย
บทนํา 15 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงสถานการณที่ทําใหกิจการตองกลับรายการของมูลคาสินคาที่
ปรับลดลงที่รับรูในงวดกอน

การเปดเผยขอมูล
สินคาคงเหลือที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
บทนํา 16 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเ ปดเผยมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่แสดงดวยมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย

การปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
บทนํา 17 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยมูลคาสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงซึ่งกิจการไดรับรู
เปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้น และยกเลิกขอกําหนดในการเปดเผยมูลคาของสินคาคงเหลือที่แสดงดวย
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนา ซึ่งถือเปนหลักการและขอความพิมพ
ดวยอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบาย และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบท
การบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ
วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือ ประเด็นหลัก
ของการบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือ คือ จํานวนตนทุนที่จะรับรูเปนสินทรัพยและยกยอดไปจนกวาจะมีการ
รับรูรายไดที่สัมพันธกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดแนวปฏิบัติในการกําหนดตนทุนของสินคาคงเหลือ
และการรับรูเปนคาใชจายในภายหลัง รวมทั้งการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังใหแนวทางในการคํานวณตนทุนเพื่อใชในการกําหนดตนทุนของสินคา
คงเหลือดวย

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติกับสินคาคงเหลือทุกประเภทยกเวน
2.1 งานระหวางกอสรางภายใตสัญญากอสรางซึ่งรวมถึงสัญญาการใหบริการที่เกี่ยวของโดยตรง
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง)
2.2 เครื่องมือทางการเงิน
2.3 สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช))
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการวัดมูลคาของสินคาคงเหลือที่ถือไวโดย
3.1 ผูผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตร ผลิตภัณฑจากปา ผลิตผลทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว
แร และผลิตภัณฑจากแร เนื่องจากสินคาคงเหลือเหลานั้น วัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับซึ่ง
เปนวิธีที่ถือปฏิบัติกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเหลานั้น เมื่อกิจการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ
ดังกลาวดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาดังกลาวจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น
3.2 นายหนา-ผูคาผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งวัดมูลคาสินคาคงเหลือดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขาย เมื่อสินคาคงเหลือดังกลาววัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายโดยการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคานั้น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

4. สินคาคงเหลือตามที่กลาวไวในขอ 3.1 ซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ณ ขั้นตอนของการผลิต
ที่กําหนดไวแนนอน เชน เมื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร หรือเมื่อมีการถลุงแรแลวและมีความแนนอน
วากิจการจะสามารถขายสินคานั้นได โดยมีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาแลว หรือมีการประกันราคาโดย
รัฐบาล หรือสินคานั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ และมีความเสี่ยงนอยมากที่จะจําหนายสินคาไมได สินคา
ดังกลาวอยูนอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เฉพาะเรื่องขอกําหนดการวัดมูลคา

5. นายหนา-ผูคา คือ ผูซึ่งซื้อหรือขายสินคาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนเอง สินคาคงเหลือ
ที่กลาวถึงตามที่กลาวไวในขอ 3.2 คือ สินคาคงเหลือที่ไดมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อขายในอนาคตอันใกล
เพื่อที่จะไดรับกําไรจากการผันผวนของราคาหรือจากสวนตางของราคาซื้อขายของนายหนา-ผูคา เมื่อสินคา
คงเหลือเหลานั้นถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย สินคาดังกลาวจะอยูนอกเหนือขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เฉพาะเรื่องขอกําหนดในการวัดมูลคา

คํานิยาม
6. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
สินคาคงเหลือ

หมายถึง

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ

หมายถึง

มูลคายุติธรรม

หมายถึง

สินทรัพยซึ่ง มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
1. ถื อ ไว เ พื่ อ ขายตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ
ของกิจการ
2. อยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคาสําเร็จรูป
เพื่อขาย
3. อยูในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไวเพื่อใชในกระบวนการ
ผลิตสินคาหรือใหบริการ
ราคาโดยประมาณที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวย
ประมาณการตนทุนในการผลิตสินค านั้นใหเสร็ จและตนทุน ที่
จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคานั้นได
จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย หรือจาย
ชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะของผูไมมีความเกี่ยวของกัน

7. มูลคาสุทธิที่จะไดรับ หมายถึง จํานวนเงินสุทธิที่กิจการคาดวาจะไดรับจากการขายสินคาตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของกิจการ มูลคายุติธรรมสะทอนใหเห็นถึงจํานวนเงินซึ่งจะไดรับจากการแลกเปลี่ยน
ของสินคาคงเหลือชนิดเดียวกันระหวางผูซื้อและผูขายที่มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนในตลาด
มูลคาสุทธิที่จะไดรับสะทอนถึงมูลคาเฉพาะตอกิจการ ในขณะที่มูลคายุติธรรมไมไดสะทอนถึงมูลคาดังกลาว
มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลืออาจจะไมเทากับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

8. สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาที่ซื้อและถือไวเพื่อขาย เชน สินคาที่ผูคาปลีกซื้อและถือไวเพื่อขาย หรือที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยอื่นที่ถือไวเพื่อขาย สินคาคงเหลือรวมถึงสินคาสําเร็จรูปที่ผลิต หรือสินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบหรือวัสดุที่ถือไวเพื่อรอที่จะใชในกระบวนการผลิต และในกรณีที่เปนกิจการผูใหบริการ สินคา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

คงเหลือ จะรวมถึงตนทุนงานใหบริการ (ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 19) ซึ่งกิจการยังไมไดมีการรับรูรายไดที่
เกี่ยวของ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช))

การวัดมูลคาสินคาคงเหลือ
9. สินคาคงเหลือตองวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา

ตนทุนของสินคาคงเหลือ
10. ตนทุนของสินคาคงเหลือตองประกอบดวยตนทุนทั้งหมดในการซื้อ ตนทุนแปลงสภาพ และตนทุนอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน

ตนทุนในการซื้อ
11. ตนทุนในการซื้อของสินคาคงเหลือประกอบดวย ราคาซื้อ อากรขาเขา และภาษีอื่น (สุทธิจากจํานวนที่กิจการ
จะไดรับคืนในภายหลังจากหนวยงานที่มีหนาที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งคาขนสง คาขนถาย และตนทุนอื่นๆ
ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ และบริการ ในการกําหนดตนทุนในการซื้อสินคา
ใหนําสวนลดการคา เงินที่ไดรับคืนและรายการอื่นๆ ที่คลายคลึงกันมาหักออกดวย

ตนทุนแปลงสภาพ
12. ตนทุนแปลงสภาพของสินคาคงเหลือ ประกอบดวย ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินคาที่ผลิต เชน
คาแรงงานทางตรง รวมถึงคาใชจายการผลิตทั้งสวนที่คงที่ที่ปนสวนอยางเปนระบบ และคาใชจายผันแปรซึ่ง
เกิดขึ้นเพื่อแปลงสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป คาใชจายการผลิตคงที่ คือ ตนทุนการผลิตทางออมที่
เกิดขึ้นในการผลิตโดยไมสัมพันธกับปริมาณการผลิต เชน คาเสื่อมราคา และคาบํารุงรักษาอาคารโรงงานและ
อุปกรณโรงงาน และตนทุนเกี่ยวกับฝายจัดการโรงงานและการบริหารโรงงาน คาใชจายการผลิตผันแปร คือ
ตนทุนการผลิตทางออมที่ผันแปรโดยตรงหรือคอนขางจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิต เชน วัตถุดิบ
ทางออม และคาแรงงานทางออม
13. การปนสวนคาใชจายการผลิตคงที่เขาสูตนทุนแปลงสภาพมักอางอิงจากฐานกําลังการผลิตปกติ กําลังการ
ผลิตปกติ คือ การผลิตที่คาดวาจะผลิตไดโดยเฉลี่ยในชวงเวลาหนึ่งหรือในฤดูกาลหนึ่งภายใตสภาวการณ
ปกติ โดยคํานึงถึงกําลังการผลิตที่สูญเสียอันเกิดจากการบํารุงรักษาตามแผนที่วางไว ระดับการผลิตที่เกิดขึ้น
จริงอาจนํามาใชไดหากใกลเคียงกับกําลังการผลิตปกติ จํานวนคาใชจายคงที่ที่ปนสวนเขาแตละหนวยการ
ผลิตจะตองไมเพิ่มขึ้นแมวากําลังการผลิตจะลดต่ําลงหรือไมมีการผลิต สวนคาใชจายในการผลิตที่ไมไดถูก
ปนสวนใหรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดคาใชจายนั้น ในชวงเวลาที่มีการผลิตสูงผิดปกติ จํานวน
คาใชจายคงที่ตอหนวยก็จะถูกปนสวนเขาสินคาแตละหนวยที่ผลิตนอยลง เพื่อไมใหสินคาคงเหลือมีมูลคา
สูงกวาตนทุนที่เกิดขึ้น สําหรับคาใชจายการผลิตผันแปรจะปนสวนเขาสินคาแตละหนวยที่ผลิตตามตนทุน
การผลิตที่ใชจริง
14. ในกระบวนการผลิตหนึ่งอาจมีการผลิตผลิตภัณฑพรอมกันมากกวาหนึ่งชนิด เชน กรณีที่มีการผลิตผลิตภัณฑ
รวมหรือกรณีที่มีผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑพลอยได หากตนทุนแปลงสภาพของแตละผลิตภัณฑไมอาจ
ระบุแยกกันไดอยางชัดเจน ก็ใหใชเกณฑการปนสวนที่สมเหตุสมผลและสม่ําเสมอ ตัวอยางของเกณฑที่ใชใน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

การปนสวน เชน ใชมูลคาขายของแตละผลิตภัณฑ ณ ขั้นตอนการผลิตที่สามารถแยกผลิตภัณฑไดอยาง
ชัดเจน หรือเมื่อการผลิตเสร็จสิ้น สําหรับผลิตภัณฑพลอยได ซึ่งสวนใหญมีลักษณะที่ไมเปนสาระสําคัญ
มักจะวัดมูลคาโดยใชมูลคาสุทธิที่จะไดรับและนํามูลคาดังกลาวไปหักจากตนทุนของผลิตภัณฑหลัก ดังนั้น
มูลคาตามบัญชีของผลิตภัณฑหลักจึงไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากตนทุนของผลิตภัณฑหลัก

ตนทุนอื่นๆ
15. ตนทุนอื่นที่รวมอยูในตนทุนสินคาคงเหลือไดเปนตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหสินคาคงเหลืออยูในสถานที่และ
สภาพที่เปนอยูในปจจุบัน เชน อาจเปนการเหมาะสมที่จะรวมคาใชจายที่ไมไดเกิดขึ้นจากการผลิตหรือตนทุน
ในการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับลูกคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเปนตนทุนของสินคาคงเหลือ
16. ตัวอยางของตนทุนที่ไมนํามารวมเปนตนทุนสินคาคงเหลือและใหรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น เชน
16.1 วัตถุดิบ คาแรงงานหรือคาใชจายการผลิตอื่นที่สูญเสียเกินกวาปกติ
16.2 ตนทุนในการเก็บรักษาสินคา เวนแตเปนตนทุนที่จําเปนในกระบวนการผลิตขั้นตอนตอไป
16.3 คาใชจายในการบริหารที่ไมเกี่ยวกับการทําใหสินคาอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
16.4 ตนทุนในการขาย

17. ในบางสถานการณกิจการอาจนําตนทุนการกูยืมมารวมเปนตนทุนของสินคาคงเหลือได หากเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

18. กิจการอาจจะซื้อสินคาคงเหลือโดยมีการจายชําระเงินนานเกินกวาระยะเวลาที่ไดรับสินเชื่อตามปกติ ในกรณี
ดังกลาวผลตางระหวางจํานวนเงินที่จายจริงและราคาซื้อที่ผูซื้อตองจายตามระยะเวลาการใหสินเชื่อตามปกติ
ใหรับรูเปนดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาการจัดหาเงิน

ตนทุนของสินคาคงเหลือของผูใหบริการ
19. ในกรณีที่ผูใหบริการมีสินคาคงเหลือใหวัดมูลคาสินคาดังกลาวดวยตนทุนในการผลิต

ตนทุนดังกลาว
ประกอบดวย คาแรงงาน และตนทุนอื่นที่เกี่ยวกับบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการ
ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ควบคุมและดูแล และตนทุนที่เกี่ยวของกับการใหบริการ สวนคาแรงงานและตนทุนอื่นที่
เกี่ยวของกับการขายและการบริหารบุคลากรทั่วไปจะไมรวมเปนตนทุนงานใหบริการ แตใหรับรูเปน
คาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น ตนทุนของสินคาคงหลือของผูใหบริการไมรวมถึงกําไรหรือคาใชจายที่ไมเกี่ยวของ
ซึ่งมักนํามาใชเปนปจจัยหนึ่งในการคิดคาบริการของผูใหบริการ

ตนทุนของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพยทางชีวภาพ
20. ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57 เรื่อง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช) สินคาคงเหลือที่เปนผลิตผล
ทางการเกษตรซึ่งเก็บเกี่ยวจากสินทรัพยทางชีวภาพจะวัดมูลคาเมื่อรับรูรายการเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม
หักประมาณการตนทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มูลคาดังกลาวใหถือเปนตนทุนของสินคาคงเหลือตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
9

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

เทคนิคสําหรับการวัดมูลคาของตนทุนสินคาคงเหลือ
21. เทคนิคสําหรับการวัดมูลคาของตนทุนสินคาคงเหลือ เชน วิธีตนทุนมาตรฐานหรือวิธีราคาขายปลีกอาจ
นํามาใชเพื่อความสะดวก หากวิธีการประมาณตนทุนดังกลาวใหผลใกลเคียงกับตนทุนจริง ตนทุนมาตรฐาน
กําหนดจากการใชวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน คาแรงงาน ประสิทธิภาพและการใชกําลังการผลิตในระดับปกติ
ตนทุนมาตรฐานควรมีการทบทวนอยูเสมอและปรับปรุงเมื่อจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
22. วิธีราคาขายปลีกมักจะใชกับอุตสาหกรรมคาปลีกเพื่อวัดมูลคาตนทุนสินคาคงเหลือประเภทที่มีอัตรากําไร
ที่คลายคลึงกันและมีการเปลี่ยนแปลงชนิดสินคาเปนจํานวนมากอยางรวดเร็วซึ่งในทางปฏิบัติไมอาจใช
วิธีการตนทุนอื่นได ตนทุนสินคาคงเหลือนี้จะกําหนดโดยใชมูลคาขายของสินคาหักดวยอัตรารอยละของ
กําไรขั้นตนที่เหมาะสม อัตรากําไรขั้นตนนี้ตองคํานึงถึงสินคาคงเหลือที่มีการลดราคาใหต่ําลงกวาราคาขาย
เดิมโดยปกติมักจะใชอัตรารอยละถัวเฉลี่ยของแผนกขายปลีกแตละแผนก

การคํานวณตนทุน
23. ตนทุนสินคาคงเหลือของแตละรายการ ซึ่งตามปกติไมอาจสับเปลี่ยนกันได หรือเปนสินคาหรือบริการที่
ผลิตขึ้นและแยกตางหากไวสําหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะจะคํานวณโดยใชวิธีราคา
เจาะจง
24. ตนทุนตามวิธีราคาเจาะจงเปนวิธีการบันทึกตนทุนที่เจาะจงไดในสินคาคงเหลือแตละรายการ วิธีนี้จึงเหมาะที่
จะใชสําหรับสินคาที่แยกไวสําหรับโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ โดยไมคํานึงวาสินคาคงเหลือ
ดังกลาวจะซื้อมาหรือผลิตขึ้นเอง อยางไรก็ดี การบันทึกตนทุนตามวิธีราคาเจาะจงจะไมเหมาะสมหากสินคา
คงเหลือมีจํานวนรายการมากและโดยปกติมีลักษณะสับเปลี่ยนกันได ในสถานการณเชนนี้ วิธีที่เลือกตีราคา
สินคาคงเหลือรายการที่เหลือ อาจเปนชองทางการกําหนดผลกระทบของกําไรหรือขาดทุนไดลวงหนา
25. ตนทุนสินคาคงเหลือนอกจากที่กลาวในยอหนา 23 ตองคํานวณมูลคาโดยวิธีเขากอนออกกอน หรือวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กิจการตองใชวิธีการคํานวณมูลคาดวยวิธีเดียวกันสําหรับสินคาคงเหลือทุกชนิดที่
มีลักษณะและการใชคลายคลึงกัน สําหรับสินคาคงเหลือที่มีลักษณะและการใชตางกันอาจใชวิธีที่
ตางกันไปไดหากเหมาะสม

26. ตัวอยางเชน สินคาคงเหลือของสวนงานธุรกิจหนึ่งอาจมีการใชที่แตกตางจากสวนงานธุรกิจอื่น อยางไร
ก็ตาม ความแตกตางทางดานสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของสินคาคงเหลือ (หรือภายใตกฎหมายภาษี
ตาง ๆ) ไมใชเหตุผลที่เพียงพอที่จะใชวิธีการคํานวณตนทุนที่แตกตางกัน

27. วิธีเขากอนออกกอนมีขอสมมติฐานวา สินคาคงเหลือรายการที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นกอนจะขายออกไปกอน จึง
เปนผลใหสินคาคงเหลือรายการที่เหลืออยู ณ วันสิ้นงวดเปนสินคาที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นในครั้งหลัง สําหรับ
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนสินคาคงเหลือแตละรายการจะกําหนดจากการถัวเฉลี่ยตนทุนของสินคาที่
เหมือนกัน ณ วันตนงวดกับตนทุนของสินคาที่เหมือนกันที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นในระหวางงวด ซึ่งวิธีการ
คํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยอาจคํานวณเปนระยะๆ ไปหรือคํานวณทุกครั้งที่ไดรับสินคา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
สถานการณของกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
28. ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืนถาสินคาคงเหลือเหลานั้นเกิดความเสียหาย หรือเกิดความ
ลาสมัยบางสวนหรือทั้งหมด หรือราคาขายลดลง ตนทุนของสินคาคงเหลืออาจจะไมไดรับคืนหากประมาณ
การตนทุนในการทําตอใหเสร็จหรือประมาณการตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหสินคาขายไดเพิ่มขึ้น การตีราคา
สินคาคงเหลือลดลงจากราคาทุนใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับสอดคลองกับแนวความคิดที่วาสินทรัพย
ไมควรแสดงมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายหรือประโยชนที่จะไดรับจากการใช

29. การลดมูลคาของสินคาคงเหลือลงใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ใหพิจารณาจากสินคาแตละรายการ แตใน
บางสถานการณ อาจพิจารณาจากกลุมสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือมีความเกี่ยวพันกัน โดยอาจเปน
กรณี สินคาที่มีความเกี่ยวของกับสายผลิตภัณฑเดียวกันที่มีวัตถุประสงคหรือการใชประโยชนขั้นสุดทาย
เหมือนกัน มีการผลิตหรือขายในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเดียวกัน และในทางปฏิบัติไมสามารถแยกจากรายการ
อื่นในสายผลิตภัณฑเดียวกันได อยางไรก็ดี ถือเปนการไมเหมาะสมที่จะพิจารณาปรับลดมูลคาสินคาลงโดย
ใชเกณฑการจัดประเภทของสินคาคงเหลือ เชน สินคาคงเหลือสําเร็จรูป หรือ สินคาคงเหลือทุกประเภทใน
กลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือสวนงานในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง โดยทั่วไปผูใหบริการมัก
คํานวณตนทุนแยกตามการใหบริการแตละงาน ซึ่งใชกําหนดคาบริการตามงานนั้น ดังนั้น การปรับลดตนทุน
สําหรับงานใหบริการใหพิจารณาแยกตามงานแตละงาน

30. ประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับใหอางอิงตามหลักฐานเกี่ยวกับจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับจากสินคา
คงเหลือซึ่งเชื่อถือไดมากที่สุดในขณะที่ประมาณมูลคา ประมาณการดังกลาวใหพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหรือ ตน ทุ นที่ เกี่ ยวขอ งโดยตรงกับ เหตุก ารณ ที่เ กิด ขึ้น ภายหลั งวั นที่ ใ นงบการเงิ น ซึ่ง ยืน ยัน ว า
สถานการณนั้นปรากฏอยูแลว ณ วันที่ในงบการเงิน

31. ประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับใหพิจารณาวัตถุประสงคของกิจการในการถือครองสินคา ตัวอยางเชน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือที่กิจการถือไวในปริมาณเพียงพอเพื่อขายหรือใหบริการตามสัญญา.
ใหถือตามราคาที่กําหนดไวในสัญญา ถาสัญญาการขายนั้นมีนอยกวาปริมาณสินคาคงเหลือที่ถือครองไว
มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาสวนที่เกินกวาปริมาณในสัญญาใหถือตามราคาขายใหโดยทั่วไป กิจการอาจ
ตองบันทึกประมาณการหนี้สินจากปริมาณสินคาคงเหลือตามสัญญาขายสวนที่เกินปริมาณสินคาคงเหลือที่
ถือไวหรือที่เกิดจากสัญญาซื้อของกิจการ ประมาณการหนี้สินดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

32. กิจการตองไมปรับมูลคาวัตถุดิบหรือวัสดุอื่นที่ถือไวเพื่อใชในการผลิตสินคาคงเหลือใหลดต่ํากวาราคาทุน
ถ า สิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป ที่ ผ ลิ ต จากวั ต ถุ ดิ บ หรื อ วั ส ดุ นั้ น คาดว า จะขายได ใ นราคาเท า กั บ หรื อ สู ง กว า ราคาทุ น
อยางไรก็ตามการที่ราคาวัตถุดิบลดลง อาจเปนขอบงชี้วา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปนั้นสูงกวามูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับ กิจการตองปรับลดมูลคาวัตถุดิบใหลดลงเทากับมูลคาสุทธิที่ไดรับ ในสถานการณเชนนี้ ตนทุนเปลี่ยน
แทนของวัตถุดิบอาจจะเปนมูลคาที่ดีที่สุดในการกําหนดมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

33. กิจการควรประเมินมูลคาสุทธิที่จะไดรับใหมในแตละรอบระยะเวลาตอมา เมื่อสถานการณที่ทําใหมีการ
ปรับลดสินคาคงเหลือต่ํากวาราคาทุนหมดไป หรือเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนวามูลคาสุทธิที่จะไดรับเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสถานการณทางเศรษฐกิจ ใหกิจการบันทึกกลับรายการปรับลดมูลคาของ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือ (ไดไมเกินจํานวนของมูลคาที่ปรับลดเดิม) เพื่อใหมูลคาตามบัญชีใหมคือมูลคาที่ต่ํากวา
ระหวางราคาทุนกับมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ปรับปรุงใหม ตัวอยาง เชน เมื่อสินคาคงเหลือรายการหนึ่งยกมา
ในงวดบัญชีถัดมาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ เนื่องจากราคาขายลดลง และตอมาราคาขายไดปรับราคาสูงขึ้น

การรับรูเปนคาใชจาย
34. เมื่อมีการขายสินคาคงเหลือออกไป มูลคาตามบัญชีของสินคานั้นตองรับรูเปนคาใชจายในงวดที่มีการ
รับรูรายไดที่เกี่ยวของ มูลคาที่ลดลงของสินคาคงเหลือเนื่องจากการปรับมูลคาใหเทากับมูลคาสุทธิที่
จะไดรับ รวมทั้งผลขาดทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินคาคงเหลือตองบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่ปรับ
มูลคาสินคาใหลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น จํานวนที่เกิดจากการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคา
คงเหลื อที่เ กิดจากการเพิ่ม ขึ้น ของมูล คาสุ ทธิ ที่จะได รับ ให รับ รูโดยนํ าไปหั กจากมู ลค าของสิ นค า
คงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่มีการกลับรายการดังกลาว

35. สินคาบางสวนอาจถูกปนสวนไปยังบัญชีสินทรัพยอื่น เชน สินคาที่ใชเปนสวนประกอบของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณที่สรางขึ้นเอง สินคาคงเหลือที่ปนสวนไปยังสินทรัพยประเภทอื่นในลักษณะนี้ใหรับรูเปน
คาใชจายตามอายุการใหประโยชนของทรัพยสินนั้น

การเปดเผยขอมูล
36. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงิน
36.1 นโยบายการบัญชีที่ใชในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ และวิธีที่ใชคํานวณราคาทุน
36.2 มูลคาตามบัญชีรวมของสินคาคงเหลือและมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือแตละประเภท
36.3

36.4
36.5
36.6

36.7

จําแนกตามความเหมาะสมของแตละกิจการ
มูลคาตามบัญชีรวมของสินคาคงเหลือที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
มูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้น
มูลคาของสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงและรับรูเปนคาใชจายในงวดบัญชีนั้น ตามขอกําหนดใน
ยอหนาที่ 34
มูลคาการบันทึกกลับรายการในสวนที่มีการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ ซึ่งกิจการรับรูเปน
คาใชจายในงวดบัญชีตามขอกําหนดในยอหนาที่ 34
เหตุการณหรือสถานการณที่ทําใหมีการกลับรายการการปรับลดมูลคาสินคาตามยอหนาที่

34
36.8 มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่ใชเปนหลักประกันหนี้สิน
37. ขอมูลเกี่ยวกับมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือที่จําแนกตามประเภทของสินคาตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สินคาคงเหลือประเภทดังกลาวที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน โดยทั่วไปสินคาคงเหลือจะถูกจัดประเภท
เปนสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุการผลิต สําหรับสินคาคงเหลือของผูใหบริการ
อาจแสดงเปนงานระหวางทํา
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ

38. มูลคาสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวด ซึ่งหมายถึงตนทุนขาย ประกอบดวยตนทุนทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับการวัดมูลคาของสินคาที่ขายไป และคาใชจายในการผลิตที่ไมจัดสรรและตนทุนการผลิต
สวนที่สูญเสียเกินปกติ ในบางสถานการณกิจการอาจมีเหตุผลในการรวมตนทุนอื่นๆ เขาไปดวย เชน
ตนทุนในการจัดจําหนายสินคา

39. บางกิจการใชรูปแบบการรายงานกําไรหรือขาดทุนที่มีผลใหมีการเปดเผยขอมูลนอกเหนือจากตนทุนขายที่
รับรูเปนคาใชจายในงวด ภายใตรูปแบบนี้กิจการจะวิเคราะหคาใชจายโดยอาศัยการจําแนกตามลักษณะ
คาใชจาย ในกรณีนี้ กิจการจะเปดเผยตนทุนสินคาที่บันทึกเปนคาใชจายสําหรับวัตถุดิบและและสิ่งที่ใช
หมดไป ตนทุนแรงงาน และตนทุนอื่นพรอมกับมูลคาการเปลี่ยนแปลงสุทธิของสินคาคงเหลือสําหรับงวด
นั้น

วันถือปฏิบัติ
40. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ นี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการ
สามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
41. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 เรื่อง สินคาคงเหลือ
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