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บทความนี้นําเสนอแนวทางการปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลง อธิบายผลของนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการ

ปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลงที่มีผลตอขอมูลในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน และอัตราสวนทาง

การเงินที่เกี่ยวของ รวมท้ังนําเสนอการเปดเผยวิธีการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยท่ีเปนหลักทรัพยที่ใชคํานวณดัชนี SET100 และเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอมูล

คําสําคัญ: การปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลง วิธีทางตรง วิธีทางออม ผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง ตนทุนขาย 
คาใชจายในการดําเนินงาน การเปดเผยขอมูล
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This article presents the accounting methods for adjusting to reduce inventory value, and explains the 

effects of those methods on the information in Statement of Comprehensive Income and Statement of 

Financial Position, and on the related financial ratios. Moreover, it shows the disclosure of the accounting 

treatments for their inventory value among the top 100 listed companies on Stock Exchange of Thailand 

and suggests useful information to financial statement users and to related regulatory agencies for 

encouraging companies to disclose more information.
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)1 เรื่อง 
สินคาคงเหลือ กําหนดใหกิจการตีราคาสินคาคงเหลือดวย
วิธีราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ2 แลวแตราคาใดจะ
ตํ่ากวา ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดที่วา สินทรัพยไมควร
แสดงมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาสุทธิที่จะไดรับจาก
การขายหรือประโยชนที่จะไดรับจากการใช หากในงวดที่
ราคาทุนของสินคาต่ํากวามูลคาสุทธิที่จะไดรับ กิจการตอง
แสดงสินคาคงเหลือดวยราคาทุนในงบแสดงฐานะการเงิน
แตหากงวดใดที่มูลคาสุทธิที่จะไดรับมีมูลคาตํ่ากวาราคาทุน 
กิจการตองแสดงสินคาคงเหลือดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยรับรูผลขาดทุนที่เกิดจากมูลคา
ท่ีลดลงจากราคาทุนของสินคาคงเหลือ และบันทึกปรับมูลคา
บัญชีสินคาคงเหลือใหลดลง

งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวของกับสินคา
คงเหลือ (เชน Gray & Ehoff, 2014; Seay, 2014;
Gray, Spencer, & Pumphrey, 2015; Madah Marzuki 
& Abdul Wahab, 2016) ศึกษาผลกระทบจากการ
ปรับเขาสู มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
(International Financial Reporting Standard: IFRS) 
หรือเปรียบเทียบ IFRS และหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป
ของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) โดยอธิบายเร่ืองของการ
ปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลงเพียงหลักการท่ัวไปเทานั้น

บทความน้ีจึงนําเสนอแนวทางการปรับมูลคาสินคา
คงเหลือลดลง อธิบายผลของนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับ
การปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลงท่ีมีตอขอมูลในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน และอัตราสวน
ทางการเงินที่เกี่ยวของ รวมทั้งนําเสนอการเปดเผยวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยท่ีเปนหลักทรัพยที่ใชคํานวณดัชนี SET100 
บทความน้ีเปนประโยชนตอนิสิต นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป
ในการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับ
การปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลงตามนโยบายบัญชีของ
กิจการ และตระหนักถึงความสําคัญของการทราบนโยบาย
การบัญชี รวมท้ังเปนขอมูลสําหรับหนวยงานเก่ียวของ
ในการพิจารณาสนับสนุนใหบริษัทเปดเผยขอมูลวิธีที่ใชใน
การปรับมูลคาสินคาคงเหลือ และการแสดงผลขาดทุนจาก
การตีราคาสินคาลดลงใหชัดเจนข้ึน

การปรับมูลค�าสินค�าคงเหลือลดลง
การปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลง มีประเด็นท่ีนาสนใจ 

2 ประเด็นคือ วิธีการปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลง และ
การแสดงผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง

ในตําราบัญชี (เชน Kieso, Weygandt, & Warfield, 
2011; Stice และ Stice, 2014) ไดแสดงการบันทึกบัญชี
การปรับมูลค าบัญชีสินค าคงเหลือให ลดลงในหนังสือ 
Intermediate Accounting ไว 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีทางตรง (Direct Method) เปนวิธีการ
ปรับลดบัญชีสินคาคงเหลือโดยตรง

2. วิธีทางออม (Indirect Method) เปนวิธีการ
ปรับลดบัญชีสินคาคงเหลือดวยบัญชีปรับมูลคา โดยมูลคา
ของบัญชีสินคาคงเหลือยังคงแสดงเทาเดิมที่ราคาทุน

ในการใชวิธีทางตรงในการบันทึกบัญชีมีขอดี คือ งาย
ตอการบันทึก เนื่องจากกิจการปรับลดมูลคาในบัญชีสินคา
คงเหลือโดยตรง แตจะมีขอเสียที่ผูใชงบการเงินไมสามารถ
เห็นขอมูลตนทุนดั้งเดิม เนื่องจากมูลคาของบัญชีสินคา
คงเหลือในงบการเงินไดแสดงดวยมูลคาหลังจากปรับลด

1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) มีเนื้อหาที่ไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) อยางเปนสาระสําคัญ
2 มูลคาสุทธิที่จะไดรับ (Net Realizable Value: NRV) หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดวาจะขายไดตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตามปกติหักดวยประมาณการตนทุนในการผลิตสินคาน้ันใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายไปเพ่ือใหขายสินคานั้นได (Federation of 

Accounting Professions, 2016)
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ไปแลว สวนขอดีของวิธีทางออมนั้น ผูใชงบการเงินสามารถ
เห็นมูลค าของบัญชีสินค าคงเหลือที่ เป นต นทุนดั้ งเดิม
กอนปรับลดมูลคาลง และสามารถเห็นมูลคาที่ลดลงผาน
บัญชีปรับมูลคา

การปรับมูลคาบัญชีสินคาคงเหลือใหลดลงนั้น กิจการ
ตองรับรูผลขาดทุนที่เกิดจากมูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือ 
โดยในตําราบัญชี (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011) 
ไดแสดงการรับรูผลขาดทุนดังกลาวไว 2 ทางเลือก

1) ในบัญชีตนทุนขาย (Cost of Goods Sold)
2) ในบัญชผีลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง (Loss 

Due to Decline of Inventory to Net Realizable Value)
การแสดงผลขาดทุนที่เกิดจากมูลคาที่ลดลงของสินคา

คงเหลือในบัญชีตนทุนขายตามทางเลือกท่ี 1 จะมีผลตอ
จํานวนกําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตนในงวดน้ัน สงผลให
ผูใชงบการเงินควรปรับขอมูลเพื่อทราบกําไรข้ันตนที่เกิดจาก
การขายสินคาตามจริงเทานั้นเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห
งบการเงิน แตหากกิจการแสดงผลขาดทุนดังกลาวในบัญชี
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลงตามทางเลือกท่ี 2

จะทําใหผูใชงบการเงินเห็นขอมูลผลขาดทุนจากการบริหาร
สินคาคงเหลือไดอยางชัดเจน

อยางไรก็ดี มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 
2559) เรื่อง สินคาคงเหลือ ไมไดกําหนดใหกิจการเลือกใช
วิธีทางตรงหรือทางออม เพียงแตระบุใหกิจการตีราคา
สินคาคงเหลือลดลงจากราคาทุนใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับ และมาตรฐานไมไดกําหนดใหแสดงผลขาดทุนท่ี
เกิดจากมูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือในบัญชีตนทุนขาย
หรือในบัญชีผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลงไวอยาง
ชัดเจน เพียงแตเขียนวาใหรับรู เปนคาใชจายประจํางวด
เทานั้น

การใชวิธีการบัญชีทางตรงและทางออมในการปรับ
มูลค าบัญชีสินค าคงเหลือดังกล าวข างต นจะมีผลต อ
การบันทึกสินคาคงเหลือทั้งในระบบการบันทึกบัญชีสินคา
คงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory System)
และระบบการบันทึกบัญชีสินค าคงเหลือแบบตอเนื่อง 
(Perpetual Inventory System) และการแสดงรายการ
สินคาคงเหลือในงบการเงินดังตัวอยางตอไปนี้
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ตัวอยาง บริษัท ก จํากัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาคงเหลือประจําป 25x1 และ 25x2 ดังนี้

ตารางที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินคาคงเหลือของบริษัท ก จํากัด ประจําป 25x1 และ 25x2

ปริมาณ (หน�วย) หมายเหตุ

ป� 25x1

สินคาคงเหลือตนงวด (1 ม.ค. 25x1) 0

ซื้อสินคา 100 ราคาซื้อหนวยละ 30 บาท

ขายสินคา 75 ราคาขายหนวยละ 50 บาท

สินคาคงเหลือปลายงวด (31 ธ.ค. 25x1) 25 ราคาทุนหนวยละ 30 บาท

มูลคาสุทธิที่ไดรับ (NRV) หนวยละ 28 บาท

ป� 25x2

สินคาคงเหลือตนงวด (1 ม.ค. 25x1) 25 มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือตามวิธีทางตรง เทากับ 700 บาท

มูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือตามวิธีทางออม ประกอบดวย

สินคาคงเหลือ  เทากับ 750  บาท และคาเผื่อฯ เทากับ 50 บาท

ขายสินคา 25 ราคาขายหนวยละ 28 บาท

สินคาคงเหลือปลายงวด (31 ธ.ค. 25x1) 0
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หากกิจการใชการบันทึกระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด จะสามารถเปรียบเทียบการบันทึกบัญชี
การปรับมูลคาสินคาคงเหลือดวยวิธีทางตรงและทางออม ไดดังนี้

ตารางท่ี 2 การบันทึกบัญชีป 25x1 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด

รายการ ป� 25x1
วิธีทางตรง

(กรณี Periodic Inventory System)
วิธีทางอ�อม

(กรณี Periodic Inventory System)

การซื้อสินคาในระหวางงวด Dr. ซื้อ 3,000 Dr. ซื้อ 3,000

 Cr. เจาหนี้การคา/เงินสด 3,000  Cr. เจาหน้ีการคา/เงินสด 3,000

การขายสินคาในระหวางงวด Dr. ลูกหนี้การคา 3,750 Dr. ลูกหนี้การคา 3,750

 Cr. ขาย 3,750  Cr. ขาย 3,750

การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
ปลายงวดดวยราคาทุน

Dr. สินคาคงเหลือ 750 Dr. สินคาคงเหลือ 750

 Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 750  Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 750

การตีมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวด Dr. ขาดทุนฯ* 50 Dr. ขาดทุนฯ** 50

 Cr. สินคาคงเหลือ 50  Cr. คาเผ่ือฯ 50

การโอนปดบัญชีซื้อ และขาดทุนฯ Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 3,050 Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 3,050

 Cr. ซื้อ 3,000  Cr. ซื้อ 3,000

  ขาดทุนฯ 50   ขาดทุนฯ 50

การโอนปดบัญชีขาย Dr. ขาย 3,750 Dr. ขาย 3,750

 Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 3,750  Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 3,750

การปดบัญชีสรุปยอดรายไดคาใชจาย
ไปบัญชีกําไรสะสม

Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 1,450 Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 1,450

 Cr. กําไรสะสม 1,450  Cr. กําไรสะสม 1,450

ขาดทุนฯ ที่แสดงในวิธีทางตรงน้ี จะถือรวมเปนสวนหน่ึงของ
ตนทุนขายไปโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกิจการบันทึกบัญชีสินคา
คงเหลือปลายงวดไปยังบัญชีสรุปยอดรายไดคาใชจาย

**ขาดทุนฯ ที่แสดงในวิธีทางออมนี้ กิจการสามารถเลือก
แสดงเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย หรือแสดงแยกเปนคาใช
จายในการดําเนินงานได
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จากตัวอยางขางตน จะสังเกตไดวา ในดานการแสดงผลการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีตามวิธีทางตรงและตามวิธี
ทางออม แสดงผลกําไรที่เทากัน แตแสดงขอมูลตนทุนขายและกําไรข้ันตนท่ีแตกตางกันได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับนโยบายการบัญชี
ของบริษัทวาจะแสดงผลขาดทุนฯ ไวที่ตนทุนขาย หรือคาใชจายในการดําเนินงาน แตทั้งสองวิธีแสดงยอดของบัญชีสินคา
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดน้ันไมเทากัน กลาวคือ ยอดของบัญชีสินคาคงเหลือตามวิธีทางตรงจะเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
สวนยอดของบัญชีสินคาคงเหลือตามวิธีทางออมจะเทากับมูลคาตามราคาทุนที่จะตองนําไปปรับกับบัญชีคาเผื่อฯ เพ่ือ
แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับในงบแสดงฐานะการเงินตอไป การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน)
และงบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) แสดงเปรียบเทียบได ดังนี้

ตารางที่ 3 งบการเงิน (บางสวน) ประจําป 25x1 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด

วิธีทางตรง
(กรณี Periodic Inventory System)

วิธีทางอ�อม (กรณี Periodic Inventory System)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ต�นทุนขาย

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x1

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x1

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x1

ขาย 3,750 ขาย 3,750 ขาย 3,750

หัก ตนทุนขาย หัก ตนทุนขาย หัก ตนทุนขาย

 สินคาคงเหลือตนงวด 0  สินคาคงเหลือตนงวด 0  สินคาคงเหลือตนงวด 0

 ซื้อ 3,000  ซื้อ 3,000  ซื้อ 3,000

 สินคาคงเหลือปลายงวด (700) (2,300)  สินคาคงเหลือปลายงวด (750)  สินคาคงเหลือปลายงวด (750) (2,250)

กําไรขั้นตน 1,450 (2,250) กําไรขั้นตน 1,500

 บวก ขาดทุนฯ (50) (2,300) หัก ขาดทุนฯ (50)

กําไรขั้นตน 1,450 กําไร 1,450

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

สินคาคงเหลือ 700 สินคาคงเหลือ 750 สินคาคงเหลือ 750

หัก คาเผื่อฯ (50) 700 หัก คาเผ่ือฯ (50) 700
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จากตัวอยางขางตน จะสังเกตไดวานโยบายการบัญชีที่แตกตางกันสงผลตอขอมูลตนทุนขาย และกําไรขั้นตนที่
แตกตางกันได และสงผลตออัตราสวนทางการเงิน3 ที่เกี่ยวของกับตนทุนขาย หรือกําไรข้ันตน ดังแสดงในตารางตอไปนี้

ตารางท่ี 4 อัตราสวนทางการเงินประจําป 25x1 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด

วิธีทางตรง
(กรณี Periodic Inventory System)

(ป� 25x1)

วิธีทางอ�อม
(กรณี Periodic Inventory System)

(ป� 25x1)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ต�นทุนขาย

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

อัตรากําไรข้ันต�น (%)

 กําไรขั้นตน
=

1,450
= 38.67% =

1,450
= 38.67% =

1,500
= 40.00%

 ขาย 3,750 3,750 3,750

อัตราหมุนเวียนของสินค�าคงเหลือ (เท�า)

 ตนทุนขาย
=

2,300
= 6.57 =

2,300
= 6.57 =

2,250
= 6.43

 สินคาคงเหลือเฉล่ีย 350 350 350

จํานวนวันสินค�าคงเหลือ (วัน)

 365
=

365
= 55.56 =

365
= 55.56 =

365
= 56.77

 อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 6.57 6.57 6.43

3 อัตราสวนทางการเงิน อางอิงตามสูตรของ (Stock Exchange of Thailand, 2016) และใชมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิในการคํานวณ

สินคาคงเหลือเฉลี่ย
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การบันทึกบัญชีในป 25x2 ของบริษัท ก จํากัด เปนดังนี้

ตารางที่ 5 การบันทึกบัญชีป 25x2 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด

รายการ ป� 25x2
วิธีทางตรง

(กรณี Periodic Inventory System)
วิธีทางอ�อม

(กรณี Periodic Inventory System)

การขายสินคาในระหวางงวด Dr. ลูกหนี้การคา 700 Dr. ลูกหนี้การคา 700

 Cr. ขาย 700  Cr. ขาย 700

การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
ปลายงวด

ไมมีการบันทึกรายการ ไมมีการบันทึกรายการ

การตีมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวด ไมมีการบันทึกรายการ Dr. คาเผ่ือฯ 50

 Cr. กําไรจากการกลับรายการฯ 50

การโอนปดบัญชีสินคาคงเหลือตนงวด Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 700 Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 750

 Cr. สินคาคงเหลือ 700  Cr. สินคาคงเหลือ 750

การโอนปดบัญชีขาย (และกําไรฯ) Dr. ขาย 700 Dr. ขาย 700

 Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 700  กําไรจากการกลับรายการฯ 50

 Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 750

การปดบัญชีสรุปยอดรายไดคาใชจาย
ไปบัญชีกําไรสะสม

Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 0 Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 0

 Cr. กําไรสะสม 0  Cr. กําไรสะสม 0
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การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) และงบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) แสดงเปรียบเทียบได
ดังนี้

ตารางท่ี 6 งบการเงิน (บางสวน) ประจําป 25x2 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด

วิธีทางตรง
(กรณี Periodic Inventory System)

วิธีทางอ�อม (กรณี Periodic Inventory System)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ต�นทุนขาย

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x2

ขาย 700 ขาย 700 ขาย 700

หัก ตนทุนขาย หัก ตนทุนขาย หัก ตนทุนขาย

 สินคาคงเหลือตนงวด 700  สินคาคงเหลือตนงวด 750  สินคาคงเหลือตนงวด 750

 ซื้อ 0  ซื้อ 0  ซื้อ 0

 สินคาคงเหลือปลายงวด (0) (700)  สินคาคงเหลือปลายงวด (0)  สินคาคงเหลือปลายงวด (0) (750)

กําไรข้ันตน 0 (750) กําไรขั้นตน (50)

 หัก กําไรฯ 50 (700) บวก กําไรฯ 50

กําไรขั้นตน 0 กําไร 0

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

สินคาคงเหลือ 0 สินคาคงเหลือ 0 สินคาคงเหลือ 0

หัก คาเผื่อฯ (0) 0 หัก คาเผ่ือฯ (0) 0
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เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของนโยบายบัญชีที่มีตอขอมูลทางการบัญชีในที่แสดงในงบการเงิน ผูเขียนกําหนดให
ขายสินคาคงเหลือปลายป 25x1 ทั้งหมดในราคาเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับพอดีในป 25x2 จะเห็นวากิจการจะมีกําไร
เทากับ 0 บาท ไมวาจะใชวิธีทางตรงหรือทางออม แตจะแสดงมูลคาตนทุนขาย และกําไรขั้นตนแตกตางกัน และสงผล
ตออัตราสวนทางการเงินที่ใชขอมูลตนทุนขายหรือกําไรขั้นตนในการคํานวณได ดังแสดงในตารางตอไปนี้

ตารางที่ 7 อัตราสวนทางการเงินประจําป 25x2 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด

วิธีทางตรง
(กรณี Periodic Inventory System)

(ป� 25x2)

วิธีทางอ�อม
(กรณี Periodic Inventory System)

(ป� 25x2)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ต�นทุนขาย

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

อัตรากําไรข้ันต�น (%)

 กําไรขั้นตน
=

0
= 0% =

0
= 0% =

–50
= –7.14%

 ขาย 700 700 700

อัตราหมุนเวียนของสินค�าคงเหลือ (เท�า)

 ตนทุนขาย
=

700
= 2 =

700
= 2 =

750
= 2.14

 สินคาคงเหลือเฉล่ีย 350 350 350

จํานวนวันสินค�าคงเหลือ (วัน)

 365
=

365
= 182.50 =

365
= 182.50 =

365
= 170.58

 อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 2 2 2.14
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เมื่อแสดงอัตราสวนทางการเงิน 2 ปติดตอกันของนโยบายบัญชีแตละแบบ จะแสดงไดดังนี้

ตารางท่ี 8 อัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบประจําป 25x1 และ25x2 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบ
สิ้นงวด

วิธีทางตรง
(กรณี Periodic Inventory System)

วิธีทางอ�อม (กรณี Periodic Inventory System)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ต�นทุนขาย

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

ป� 25x1 ป� 25x2 ป� 25x1 ป� 25x2 ป� 25x1 ป� 25x2

อัตรากําไรข้ันตน (%) 38.67% 0% 38.67% 0% 40.00% –7.14%

อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 
(เทา)

6.57 2 6.57 2 6.43 2.14

จํานวนวันสินคาคงเหลือ (วัน) 55.56 182.50 55.56 182.50 56.77 170.56

ในเบื้องตน สังเกตไดวา การใชวิธีทางตรงหรือวิธีทางออม และการเลือกแสดงผลขาดทุนฯ เปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนขาย หรือคาใชจายในการดําเนินงาน สงผลตอขอมูลท่ีแสดงในงบการเงินและอัตราสวนทางการเงิน
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จากขอมูลของกิจการเดียวกันตามตารางที่ 1 หากกิจการใชระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง การ
บันทึกบัญชี การแสดงรายการในงบการเงิน และอัตราสวนทางการเงินสําหรับป 25x1 และ 25x2 แสดงไดดังนี้

ตารางที่ 9 การบันทึกบัญชีป 25x1 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง

รายการ (ป� 25x1)
วิธีทางตรง

(กรณี Periodic Inventory System)
วิธีทางอ�อม

(กรณี Periodic Inventory System)

การซื้อสินคาในระหวางงวด Dr. สินคาคงเหลือ 3,000 Dr. สินคาคงเหลือ 3,000

 Cr. เจาหนี้การคา/เงินสด 3,000  Cr. เจาหน้ีการคา/เงินสด 3,000

การขายสินคาในระหวางงวด Dr. ลูกหนี้การคา 3,750 Dr. ลูกหนี้การคา 3,750

 Cr. ขาย 3,750  Cr. ขาย 3,750

Dr. ตนทุนขาย 2,250 Dr. ตนทุนขาย 2,250

 Cr. สินคาคงเหลือ 2,250  Cr. สินคาคงเหลือ 2,250

การตีมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวด Dr. ขาดทุนฯ 50 Dr. ขาดทุนฯ 50

 Cr. สินคาคงเหลือ 50  Cr. คาเผ่ือฯ 50

การโอนปดบัญชีตนทุนขาย
และขาดทุนฯ

Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 2,300 Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 2,300

 Cr. ตนทุนขาย 2,250  Cr. ตนทุนขาย 2,250

  ขาดทุนฯ 50   ขาดทุนฯ 50

การโอนปดบัญชีขาย Dr. ขาย 3,750 Dr. ขาย 3,750

 Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 3,750  Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 3,750

การปดบัญชีสรุปยอดรายไดคาใชจาย
ไปบัญชีกําไรสะสม

Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 1,450 Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 1,450

 Cr. กําไรสะสม 1,450  Cr. กําไรสะสม 1,450

จากตัวอยางขางตน วิธีทางตรงและวิธีทางออม แสดงผลกําไรที่เทากันเชนเดิม แตแสดงขอมูลตนทุนขายและกําไร
ขั้นตนที่แตกตางกันได ขึ้นอยูกับนโยบายการบัญชีของบริษัทวาจะแสดงผลขาดทุนฯ ไวที่ตนทุนขาย หรือคาใชจายใน
การบริหาร สวนบัญชีสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดตามวิธีทั้งสองวิธีนั้นไมเทากัน กลาวคือ ยอดของบัญชีสินคาคงเหลือ
ตามวิธีทางตรงจะเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สวนยอดตามวิธีทางออมจะเทากับมูลคาตามราคาทุนที่จะตองนําไปปรับกับ
บัญชีคาเผ่ือฯ เพื่อแสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับในงบแสดงฐานะการเงินตอไป การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บางสวน) และงบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) แสดงเปรียบเทียบไดดังนี้



ป�ที่ 14 ฉบับที่ 41 มีนาคม 2561 วารสารวิชาชีพบัญชี 115

การปรับมูลค�าสินค�าคงเหลือลดลง และการเป�ดเผยข�อมูล

ตารางท่ี 10 งบการเงิน (บางสวน) ประจําป 25x1 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง

วิธีทางตรง (กรณี Periodic Inventory System)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนขาย ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x1

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x1

ขาย 3,750 ขาย 3,750

หัก ตนทุนขาย (2,250) หัก ตนทุนขาย (2,250)

 บวก ขาดทุนฯ (50) (2,300) กําไรขั้นตน 1,500

กําไรข้ันตน 1,450 หัก ขาดทุนฯ (50)

กําไร 1,450

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

สินคาคงเหลือ 700 สินคาคงเหลือ 700

วิธีทางอ�อม (กรณี Perpetual Inventory System) (ป� 25x1)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนขาย ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
(ป� 25x1)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
(ป� 25x1)

ขาย 3,750 ขาย 3,750

หัก ตนทุนขาย (2,250) หัก ตนทุนขาย (2,250)

 บวก ขาดทุนฯ (50) (2,300) กําไรขั้นตน 1,500

กําไรข้ันตน 1,450 หัก ขาดทุนฯ (50)

กําไร 1,450

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

สินคาคงเหลือ 750 สินคาคงเหลือ 750

หัก คาเผ่ือฯ (50) 700 หัก คาเผ่ือฯ (50) 700

การบันทึกบัญชีตามวิธีทางตรง ภายใตระบบการบันทึกสินคาแบบตอเน่ือง กิจการสามารถเลือกแสดงผลขาดทุนฯ
เปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย หรือคาใชจายในการดําเนินงานได ซึ่งแตกตางจากวิธีทางตรง ภายใตระบบการบันทึกบัญชี
แบบสิ้นงวดที่ผลขาดทุนฯ จะแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายเทานั้น เนื่องจากกิจการตองบันทึกมูลคาสินคาคงเหลือ
ปลายงวดไปยังบัญชีสรุปยอดรายไดคาใชจาย
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จากตัวอยางขางตน นโยบายการบัญชีในเรื่องการเลือกแสดงผลขาดทุนฯ ที่แตกตางกันสงผลตอขอมูลตนทุนขายและ
กําไรขั้นตนใหแตกตางกันได ไมวากิจการจะเลือกวิธีปรับมูลคาสินคาคงเหลือลดลงดวยทางตรงหรือทางออม การแสดงผล
ขาดทุนฯ ที่แตกตางกันน้ัน สงผลตออัตราสวนทางการเงิน ดังตัวอยางที่แสดงตอไปนี้

ตารางที่ 11 อัตราสวนทางการเงินประจําป 25x1 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง

วิธีทางตรง หรือวิธีทางอ�อม (กรณี Perpetual Inventory System)
(ป� 25x1)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนขาย ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

อัตรากําไรข้ันต�น (%)

 กําไรขั้นตน
=

1,450
= 38.67% =

1,500
= 40.00%

 ขาย 3,750 3,750

อัตราหมุนเวียนของสินค�าคงเหลือ (เท�า)

 ตนทุนขาย
=

2,300
= 6.57 =

2,250
= 6.43

 สินคาคงเหลือเฉล่ีย 350 350

จํานวนวันสินค�าคงเหลือ (วัน)

 365
=

365
= 55.56 =

365
= 56.77

 อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 6.57 6.43
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การบันทึกบัญชีในป 25x2 ของบริษัท ก จํากัด เปนดังนี้

ตารางท่ี 12 การบันทึกบัญชีป 25x2 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง

รายการ
(ป� 25x2)

วิธีทางตรง
(กรณี Perpetual Inventory System)

วิธีทางอ�อม
(กรณี Perpetual Inventory System)

การขายสินคาในระหวางงวด Dr. ลูกหนี้การคา 700 Dr. ลูกหนี้การคา 700

 Cr. ขาย 700  Cr. ขาย 700

Dr. ตนทุนขาย 700 Dr. ตนทุนขาย 750

 Cr. สินคาคงเหลือ 700  Cr. สินคาคงเหลือ 750

การตีมูลคาสินคาคงเหลือปลายงวด ไมมีการบันทึกรายการ Dr. คาเผ่ือฯ 50

 Cr. กําไรจากการกลับรายการฯ 50

การโอนปดบัญชีตนทุนขาย Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 700 Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 750

 Cr. ตนทุนขาย 700  Cr. ตนทุนขาย 750

การโอนปดบัญชีขาย Dr. ขาย 700 Dr. ขาย 700

 Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 700  กําไรจากการกลับรายการฯ 50

 Cr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 750

การปดบัญชีสรุปยอดรายไดคาใชจาย
ไปบัญชีกําไรสะสม

Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 0 Dr. สรุปยอดรายไดคาใชจาย 0

 Cr. กําไรสะสม 0  Cr. กําไรสะสม 0
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การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางสวน) และงบแสดงฐานะการเงิน (บางสวน) แสดงเปรียบเทียบได
ดังนี้

ตารางที่ 13 งบการเงิน (บางสวน) ประจําป 25x2 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง

วิธีทางตรง (กรณี Perpetual Inventory System) (ป� 25x2)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนขาย ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x2

ขาย 700 ขาย 700

หัก ตนทุนขาย (700) หัก ตนทุนขาย (700)

กําไรขั้นตน 0 กําไรขั้นตน 0

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

สินคาคงเหลือ 0 สินคาคงเหลือ 0

วิธีทางอ�อม (กรณี Perpetual Inventory System) (ป� 25x2)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนขาย ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส�วน)
ป� 25x2

ขาย 700 ขาย 700

หัก ตนทุนขาย (750) หัก ตนทุนขาย (750)

 หัก กําไร 50 (700) กําไรขั้นตน (50)

กําไรขั้นตน 0 บวก กําไร (50)

กําไร 0

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส�วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

สินคาคงเหลือ 0 สินคาคงเหลือ 0

หัก คาเผ่ือฯ (0) 0 หัก คาเผ่ือฯ (0) 0
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จะเห็นวากิจการจะมีกําไรเทากับ 0 บาท ไมวาจะใชวิธีทางตรงหรือทางออม แตจะแสดงมูลคาตนทุนขายและกําไร
ขั้นตนแตกตางกัน และสงผลตออัตราสวนทางการเงิน ดังตารางตอไปนี้

ตารางท่ี 14 อัตราสวนทางการเงินประจําป 25x2 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง

วิธีทางตรง
(กรณี Perpetual Inventory System) 

(ป� 25x2)
ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของต�นทุนขาย

หรือค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

วิธีทางอ�อม
(กรณี Perpetual Inventory System)

(ป� 25x2)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ต�นทุนขาย

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

อัตรากําไรข้ันต�น (%)

 กําไรขั้นตน
=

0
= 0% =

0
= 0% =

–50
= –7.14%

 ขาย 700 700 700

อัตราหมุนเวียนของสินค�าคงเหลือ (เท�า)

 ตนทุนขาย
=

700
= 2 =

700
= 2 =

750
= 2.14

 สินคาคงเหลือเฉล่ีย 350 350 350

จํานวนวันสินค�าคงเหลือ (วัน)

 365
=

365
= 182.50 =

365
= 182.50 =

365
= 170.58

 อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 2 2 2.14
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เมื่อแสดงอัตราสวนทางการเงิน 2 ปติดตอกันของนโยบายบัญชีแตละแบบ จะแสดงไดดังนี้

ตารางที่ 15 อัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบประจําป 25x1 และ25x2 ตามระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบ
ตอเน่ือง

วิธีทางตรง (กรณี Perpetual Inventory System)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ต�นทุนขาย

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

ป� 25x1 ป� 25x2 ป� 25x1 ป� 25x2

อัตรากําไรขั้นตน (%) 38.67% 0% 40.00% 0%

อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (เทา) 6.57 2 6.43 2

จํานวนวันสินคาคงเหลือ (วัน) 55.56 182.50 56.77 182.50

วิธีทางอ�อม (กรณี Perpetual Inventory System)

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ต�นทุนขาย

ผลขาดทุนฯ เป�นส�วนหนึ่งของ
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

ป� 25x1 ป� 25x2 ป� 25x1 ป� 25x2

อัตรากําไรขั้นตน (%) 38.67% 0% 40.00% –7.14%

อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (เทา) 6.57 2 6.43 2.14

จํานวนวันสินคาคงเหลือ (วัน) 55.56 182.50 56.77 170.56



ป�ที่ 14 ฉบับที่ 41 มีนาคม 2561 วารสารวิชาชีพบัญชี 121

การปรับมูลค�าสินค�าคงเหลือลดลง และการเป�ดเผยข�อมูล

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลอัตราสวนทางการเงินท้ังหมดสําหรับระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ วิธีการปรับมูลคา
สินคาคงเหลือลดลง และการแสดงผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคา จะเปนดังนี้

ตารางท่ี 16 สรุปอัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบประจําป 25x1 และ25x2 ของบริษัท ก จํากัด

วิธีทางตรง วิธีทางอ�อม

Periodic Inventory System Perpetual Inventory System Periodic Inventory System Perpetual Inventory System

ต�นทุนขาย
ค�าใช�จ�ายใน
การดําเนินงาน

ต�นทุนขาย
ค�าใช�จ�ายใน
การดําเนินงาน

ต�นทุนขาย
ค�าใช�จ�ายใน
การดําเนินงาน

ต�นทุนขาย
ค�าใช�จ�ายใน
การดําเนินงาน

อัตรากําไรข้ันต�น (%)

ป 25x1 38.67% NA 38.67% 40.00% 38.67% 40.00% 38.67% 40.00%

ป 25x2 0.00% NA 0.00% 0.00% 0.00% –7.14% 0.00% –7.14%

อัตราหมุนเวียนของสินค�าคงเหลือ (เท�า)

ป 25x1 6.57 NA 6.57 6.43 6.57 6.43 6.57 6.43

ป 25x2 2.00 NA 2.00 2.00 2.00 2.14 2.00 2.14

จํานวนวันสินค�าคงเหลือ (วัน)

ป 25x1 55.56 NA 55.56 56.77 55.56 56.77 55.56 56.77

ป 25x2 182.50 NA 182.50 182.50 182.50 170.56 182.50 170.56

จากขอมูลตัวอยางบริษัท ก จํากัด ตาราง 16 แสดงใหเห็นวา ไมวากิจการจะใชระบบการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด หรือแบบตอเน่ือง และไมวาจะใชวิธีทางตรงหรือทางออม หากกิจการแสดงผลขาดทุนเปนสวนหนึ่งของ
คาใชจายในการดําเนินงาน สําหรับในป 25x1 อัตรากําไรขั้นตนจะสูงกวา อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือจะตํ่ากวา และ
จํานวนวันสินคาคงเหลือจะสูงกวาการท่ีกิจการเลือกแสดงผลขาดทุนเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย

สําหรับในป 25x2 หากกิจการใชวิธีทางตรง ไมวากิจการจะแสดงผลขาดทุนไวที่ใด อัตราสวนทางการเงินจะ
เทากันหมด แตหากกิจการใชวิธีทางออม หากกิจการแสดงผลขาดทุนฯ เปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการดําเนินงาน

อัตรากําไรขั้นตนจะต่ํากวา อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือจะสูงกวา และจํานวนวันสินคาคงเหลือจะตํ่ากวาการท่ีกิจการ
เลือกแสดงผลขาดทุนเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย หรืออาจพิจารณาอีกมุมหน่ึง คือ สําหรับป 25x2 หากกิจการเลือก
แสดงผลขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการดําเนินงาน อัตรากําไรข้ันตนตามวิธีทางตรง (0%) จะมากกวาอัตรา
กําไรขั้นตนตามวิธีทางออม (–7.14%)
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นอกจากน้ี สังเกตไดวา หากกิจการแสดงผลขาดทุนเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย โดยกิจการจะใชระบบการบันทึกบัญชี
สินคาคงเหลือแบบสิ้นงวดหรือแบบตอเนื่อง หรือจะใชวิธีทางตรงหรือทางออม อัตราสวนทางการเงินท้ังหมดจะแสดงดวย
มูลคาที่เทากันทั้งสิ้น ดวยเหตุน้ีเองอาจเปนสวนหนึ่งที่สภาวิชาชีพบัญชีไดเผยแพรคูมืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 
เรื่อง สินคาคงเหลือ ในวันที่ 5 เม.ย. 2559 โดยมีขอความที่ระบุวา“มูลคาท่ีลดลงของสินคาคงเหลือเนื่องจากการปรับ
มูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่จะไดรับ และผลขาดทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินคาคงเหลือ ตองรับรูเปนคาใชจาย 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายในงวดที่ปรับมูลคาสินคาคงเหลือใหลดลงหรือมีผลขาดทุนเกิดขึ้น” (Federation of 
Accounting Professions, 2016, 11) ซึ่งการเผยแพรนี้ นาจะทําใหบริษัททั้งหลายมีแนวทางในการแสดงผลขาดทุน
ไดชัดเจนขึ้นมากขึ้น

สวนการแสดงรายงานในงบแสดงฐานะการเงิน การนําวิธีทางออมมาใชในการบันทึกและแสดงรายการ นาจะใหขอมูล
ที่เปนประโยชนตอผูใชงบการเงินมากกวาวิธีทางตรง เนื่องจากสินคาคงเหลือจะแสดงดวยราคาตนทุนและหักดวยคาเผื่อที่
แสดงการลดลงของราคาตนทุน

การเป�ดเผยข�อมูล
เนื่องจากวิธีการปรับมูลคาสินคาคงเหลือมีผลตอขอมูล

ในงบการเงินและอัตราสวนทางการเงิน ผูเขียนจึงศึกษาการ
เปดเผยวิธีปฏิบัติทางบัญชีในการปรับมูลคาสินคาคงเหลือ
เก่ียวกับสินคาคงเหลือของบริษัท SET100 ในชวงระยะเวลา
ที่ยังไมมีการเผยแพรคูมืออธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
2 ออกมา วิธีการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้

1) ขอบเขตของการศึกษา คือ งบการเงินรวมประจํา
ป พ.ศ. 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยที่เปนหลักทรัพยที่ใชคํานวณดัชนี SET100 
สําหรับรอบระยะเวลาระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Stock Exchange of 
Thailand, 2015) หากกิจการใดไมมีงบการเงินรวม จะ
เก็บขอมูลจากงบการเงินเฉพาะ

2) รวบรวมขอมูลวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวกับการ
ปรับมูลคาสินคาคงเหลือของบริษัท SET100 ตามเกณฑที่
กําหนดขึ้น ดังตารางท่ี 17

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินคา
คงเหลือในรายงานการเงินประจําป พ.ศ. 2558 ของบริษัท
จดทะเบียนใน SET100 แสดงดังตารางท่ี 18

จากผลการศึกษาบริษัท SET100 ในเบื้องตนพบวา
บริษัท 2 แหงมีการควบรวมจึงไมสามารถหาขอมูลได และ
อีก 22 แหงไมมีสินคาคงเหลือ ดังนั้นจึงเหลือบริษัทที่มี
สินคาคงเหลือจํานวน 76 แหงท่ีนํามาศึกษาวิธีปฏิบัติทาง
บัญชี

บริษัท 60 แหงใชวิธีทางออมในการแสดงมูลคาสินคา
คงเหลือ ซึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินสามารถเห็นตนทุนของ
สินคาและมูลคาของสินคาท่ีตํ่ากวาตนทุนเปนจํานวนเทาใด

จากบริษัทที่ใชวิธีทางออมนี้ รอยละ 51 ไมแสดงหรือ
เปดเผยใหทราบวาผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 
เปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย หรือคาใชจายในการดําเนินงาน 
มีเพียงรอยละ 22ที่แสดงวาผลขาดทุนเปนสวนหน่ึงของ
ตนทุนขาย และรอยละ 5 ที่แสดงวาผลขาดทุนเปนสวนหนึ่ง
ของคาใชจายในการดําเนินงาน

สวนบริษัทอีก 16 แหงนั้น ไมระบุวิธีปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับการปรับมูลคาสินคาคงเหลือหรือแสดงขอมูลที่
สื่อไดวากิจการปรับมูลคาสินคาคงเหลือไปยังบัญชีสินคา
คงเหลือโดยตรง และไมมีบัญชีที่สื่อถึงบัญชีคาเผื่อการปรับ
มูลคาสินคาคงเหลือในงบการเงิน ดังนั้น ผูเขียนไมสามารถ
ระบุไดวากิจการใชวิธีทางตรงหรือทางออมในการบันทึก
ปรับมูลคาสินคาคงเหลือ
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การปรับมูลค�าสินค�าคงเหลือลดลง และการเป�ดเผยข�อมูล

ตารางท่ี 17 เกณฑการพิจารณา เพื่อจัดประเภทวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวกับการปรับมูลคาสินคาคงเหลือ

ประเด็นวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทวิธีปฏิบัติทางบัญชี เกณฑ�การพิจารณา

วิธีปรับมูลคาสินคาคงเหลือ วิธีทางออม ระบุหรือแสดงบัญชีที่สื่อถึง บัญชีคาเผื่อ

การปรับมูลคาสินคาคงเหลือ

วิธีทางตรง ระบุหรือแสดงขอมูลที่สื่อวากิจการปรับมูลคา

สินคาคงเหลือไปยังบัญชีสินคาโดยตรง

ไมสามารถระบุไดวาเปนวิธีทางตรงหรือ

ทางออม

ไมระบุหรือแสดงบัญชีที่สื่อถึง บัญชีคาเผื่อ

การปรับมูลคาสินคาคงเหลือ

การแสดงผลขาดทุนจากการ

ปรับมูลคาสินคาลดลง

แสดงผลขาดทุนเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย ระบุหรือแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนเปนสวนหนึ่ง

ของตนทุนขาย

แสดงผลขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย

ในการดําเนินงาน

ระบุหรือแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนเปนสวนหนึ่ง

ของคาใชจายในการดําเนินงาน

ไมสามารถระบุได ไมระบุหรือแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนเปน

สวนหนึ่งของตนทุนขายหรือคาใชจายในการ

ดําเนินงาน

ตารางท่ี 18 การเปดเผยวิธีปฏิบัติทางบัญชีในการปรับมูลคาสินคาคงเหลือในรายงานการเงินประจําป พ.ศ. 2558 ของ
บริษัท SET100

วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการปรับมูลค�าสินค�าคงเหลือ จํานวนบริษัท สัดส�วน

วิธีทางออม แสดงผลขาดทุนเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย 17 22%

แสดงผลขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดําเนินงาน 4 5%

ไมสามารถระบุไดวาแสดงผลขาดทุนไวที่ใด 39 51%

ไมสามารถระบุวาเปนทางตรงหรือทางออมได 16 21%

76 100%

ไมมีสินคาคงเหลือ 22

ไมพบขอมูล 2

 รวมทั้งสิ้น 100
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ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการเปดเผยสินคาคงเหลือนี้ 
ไดแก (1) การเลือกวิธีที่ใชในการบันทึกปรับมูลคาสินคา
คงเหลือ และ (2) การแสดงผลขาดทุนจากการตีราคาสินคา
ลดลง

ในสวนของการเลือกวิธีที่ใชในการบันทึกปรับมูลคา
สินคาคงเหลือ ผูเขียนมีความเห็นวาการนําวิธีทางออมมาใช
ในการบันทึกและแสดงรายการสินคาคงเหลือในงบการเงิน
นาจะใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผู ใชงบการเงินมากกวา
วิธีทางตรง เนื่องจากสินคาคงเหลือจะแสดงดวยราคาตนทุน
หักดวยคาเผื่อที่แสดงการลดลงของมูลคาตนทุน ซึ่งจะ
ทําใหผู ใชงบการเงินเห็นวาสินคาที่กิจการยังขายไมไดนั้น
ในงวดบัญชีนี้ราคาขายสุทธิไดตํ่าไปกวาตนทุนที่ซื้อมาแลว 
ดวยจํานวนเงินที่แสดงไวในบัญชีคาเผื่อฯ จํานวนเงินที่ตํ่าลง
ไปนั้นมีมูลคามากหรือนอยก็สามารถทําใหผู ใชงบการเงิน
เห็นวาการบริหารจัดการเก่ียวกับสินคาคงเหลืออาจมีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นมากนอยตามไปดวย

สําหรับผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง บาง
กิจการอาจแสดงเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย บางกิจการ
อาจแสดงเปนสวนหนึ่งของคาใชจ ายในการดําเนินงาน
การแสดงดังกลาวจะมีผลตอการใชขอมูลในการวิเคราะห
งบการเงิน หากกิจการแสดงผลขาดทุนจากการตีราคาสินคา
ลดลงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย จะมีผลใหตนทุนขาย
สูงขึ้นและกําไรขั้นตนตํ่าลง ซึ่งทําใหผู ใชงบการเงินอาจ
เขาใจวาในรอบระยะเวลาบัญชีนี้ ตนทุนของสินคาท่ีขาย
ออกไปนั้นมีมูลคาสูง ทั้งที่ในความเปนจริงแลวสวนหนึ่ง
ของตนทุนขายประกอบดวยผลขาดทุนที่เกิดจากการบริหาร
จัดการสินคาคงเหลือไมดีพอ สงผลใหมีสินคาเหลือเปน
จํานวนมากจนลาสมัย และทําใหราคาขายสุทธิของสินคา
ลดลงตํ่ากวาราคาทุน ซึ่งผูใชงบการเงินควรพึงระวังในการ
นําอัตราสวนกําไรขั้นตนมาใชในการวิเคราะหขอมูล

ในการวิเคราะหงบการเงิน กําไรข้ันต นที่อาจต่ํา
เกินไปน้ัน ทําใหอัตรากําไรข้ันตนตํ่าเกินไป ดังตัวอยางที่
แสดงในบทความน้ี ซึ่งไมไดแสดงกําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการ

ตั้งราคาขายตอตนทุนของสินคา อยางไรก็ดีผูใชงบการเงิน
สามารถนําตัวเลขผลขาดทุนจากการตีราคา มาหักออกจาก
ตนทุนขาย เพื่อใหตนทุนขายแสดงตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องกับ
ตนทุนของสินคาท่ีขายออกไปในงวดเทานั้น การปรับขอมูล
นี้จะชวยใหการวิเคราะหอัตรากําไรขั้นตนถูกตองมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ ผูใชงบการเงินสามารถใชขอมูลผลขาดทุนที่กิจการ
เปดเผยในงบการเงิน หรืออาจคํานวณไดจากผลตางของ
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาระหวางงวดบัญชีปจจุบันและ
งวดบัญชีกอนหนา

จากตาราง 18 จะเห็นว าบริษัทหลายแหงไม ได 
เปดเผยวาผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาแสดงไวที่ใด
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีเชนนี้ทําใหผูใชงบการเงิน
ไมทราบวาผลขาดทุนดังกลาวอยูในตนทุนขายหรือคาใชจาย
ในการดําเนินงาน ซึ่งผู ใชงบการเงินจึงมีความไมแนใจวา
สามารถนําตัวเลขผลขาดทุนมาหักออกจากตนทุนขายได
หรือไม สงผลใหการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินอาจจะ
ไมถูกตอง

ดังท่ีกลาวมาแลวในขางตนวา สภาวิชาชีพบัญชี ได
เผยแพรคู มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 เร่ือง 
สินคาคงเหลือที่ระบุใหรับรูมูลคาที่ลดลงของสินคาคงเหลือ 
เนื่องจากการปรับมูลคาสินคาคงเหลือใหเทากับมูลคาสุทธิที่
จะไดรับ เปนสวนหนึ่งของตนทุนขายในงวดที่ปรับมูลคา
สินคาคงเหลือใหลดลง การอธิบายเชนนี้ช วยใหกิจการ
สามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย และผูใชงบการเงินสามารถ
อนุมานไดวาผลขาดทุนจากการตีราสินคาคงเหลือลดลง
จะแสดงไวในตนทนุขาย อยางไรกต็าม คูมอือธบิายมาตรฐาน
การบัญชีมิไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น 
กิจการอาจแสดงผลขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการ
ดําเนินงาน โดยมีเหตุผลท่ีเหมาะสมมารองรับ

ในมุมมองของผูเขียน บริษัทควรเปดเผยหรือแสดง
รายละเอียดใหชัดเจนวาผลขาดทุนจากการตีราคาสินคา
ลดลงแสดงอยูในสวนใดของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (สวน
ของตนทุนขายหรือคาใชจายในการดําเนินงาน) และควร
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เปดเผยจํานวนผลขาดทุนประจํางวดใหชัดเจนดวย เพ่ือให
ผู ใช งบการเงินสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงค ทั้งน้ีบริษัทโดยสวนใหญไดเปดเผยขอมูล
คาเผื่อฯ ตนงวด และปลายงวด ซึ่งผูใชงบการเงินสามารถ
นําไปคํานวณหาผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลงดวย
ตนเองได

การที่กิจการเลือกแสดงผลขาดทุนฯ เปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนขาย หรือ คาใชจายในการดําเนินงาน นั้น มีเหตุผล
มารองรับทั้งสองทางเลือก กลาวคือ หากกิจการเลือกแสดง
ผลขาดทุนฯ เปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย จะเปนไปตามคูมือ
อธิบายมาตรฐานการบัญชี การแสดงขอมูลในลักษณะนี้
สงผลใหอัตราสวนทางการเงินมีความผันผวน เนื่องจาก
ในงวดที่ไมมีการตีราคาสินคาลดลง ยอดตนทุนขาย กําไร
ขั้นตน และอัตรากําไรข้ันตนจะแสดงดวยมูลคาตามปกติ
ของกิจการ แตในงวดใดท่ีมีการตีราคาสินคาลดลง ยอด
ตนทุนขายจะถูกปรับดวยผลขาดทุน ทําใหตนทุนขายเพิ่มขึ้น 
กําไรข้ันตนลดลง และอัตรากําไรข้ันตนจะต่ําลงกวาเดิม
เมื่อผูใชงบการเงินวิเคราะหขอมูลตามการวิเคราะหแนวนอน 
หรือเปรียบเทียบขอมูลแตละงวด ผูใชงบการเงินอาจสังเกต
เห็นถึงความผันผวนของยอดตนทุนขาย กําไรข้ันตน และ
อัตรากําไรขั้นตน ทําใหผูใชงบการเงินคนหาขอมูลเพิ่มเติม
ถึงสาเหตุของความผันผวนดังกลาววาเกิดจากสาเหตุใด
เม่ือเปรียบเทียบกับการที่กิจการแสดงขอมูลไวที่คาใชจาย
ในการดําเนินงาน ดวยวิธีดังกลาว ตนทุนขาย กําไรข้ันตน 
และอัตรากําไรขั้นตน จะไมมีความผันผวนมากนัก หาก
ผู ใชงบการเงินพิจารณาเพียงอัตรากําไรขั้นตน ก็อาจจะ
ไมสนใจสืบคนขอมูลผลขาดทุนฯ ที่แสดงอยูในคาใชจาย
ในการดําเนินงาน นอกจากน้ี การท่ีกิจการแสดงผลขาดทุนฯ 
เปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการดําเนินงาน อาจทําให
ผูใชงบการเงินเขาใจวากิจการยังมีอัตรากําไรข้ันตนในระดับ
ที่สูง ทั้งๆ ที่สินคาคงเหลือที่ยังคงเหลืออยูนั้นไมสามารถ
สรางผลกําไรใหกิจการไดแลวเนื่องจากมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
นั้นสูงกวาราคาทุนแลว

อย างไรก็ดี การท่ีกิจการเลือกแสดงผลขาดทุนฯ
เปนคาใชจายในการดําเนินงาน กิจการอาจมองวาคาใชจาย
ดังกลาวมิใชเปนตนทุนขาย ไมไดเกิดจากการขายสินคา
ตามปกติ แตจะเกิดจากการบริหารจัดการสินคาของกิจการ
ไมดีพอ ทําใหสินคาที่เหลืออยูยังไมสามารถขายไดและ
ราคาขายสุทธิลดต่ํากวาตนทุนของสินคา การแสดงผล
ขาดทุนดังกลาวจึงควรแสดงในคาใชจายในการดําเนินงาน 
ซึ่งจะทําใหอัตราสวนกําไรข้ันตนนั้นตรงกับความเปนจริง
ของการขายสินคาตามปกติ และแยกแสดงยอดผลขาดทุนฯ 
ที่เกิดจากการบริหารสินคาคงคลังที่ยังไมมีประสิทธิภาพ
ของกิจการ

เนื่องจากการแสดงผลขาดทุนไวเป นสวนหน่ึงของ
ตนทุนขาย หรือคาใชจายในการดําเนินงานนั้นมีเหตุผล
รองรับทั้งสองทางเลือก ยังมีผู ที่ใหความเห็นเก่ียวกับการ
แสดงผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลงในอีกมุมมองหนึ่ง 
(เชน Averkamp, n.d.; Bragg, 2013) กลาวคือ หาก
ยอดผลขาดทุนฯ ไมมีสาระสําคัญ จะแสดงเปนสวนหนึ่ง
ของตนทุนขาย แตถายอดผลขาดทุนฯ มีสาระสําคัญ กิจการ
ควรแสดงแยกเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการดําเนินงาน
ประจํางวด

บทสรุปและข�อเสนอแนะ
ผู เขียนมีขอสรุปวา ไมวากิจการจะแสดงผลขาดทุน

จากการตีราคาสินคาลดลงไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย 
หรือคาใชจ ายในการดําเนินงาน กิจการควรแสดงหรือ
เปดเผยขอมูลผลขาดทุนฯ นี้ใหชัดเจน รวมท้ังกิจการ
ควรเปดเผยวิธีที่ใชในการปรับมูลคาสินคาลดลง เพ่ือให
ผู  ใช งบการเงินสามารถนําข อมูลมาปรับ และคํานวณ
อัตราส วนทางการเงินข้ึนใหมสําหรับการเปรียบเทียบ
อัตราสวนทางการเงินระหวางงวด หรือระหวางบริษัท
เพื่อการวิเคราะหงบการเงินตอไป หากกิจการเปดเผยขอมูล
ไมเพียงพอ ผลการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน
ระหวางงวด หรือระหวางบริษัทอาจบิดเบือนไปได
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บทความวิชาการ

สําหรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีในการปรับมูลค าสินค า
คงเหลือในรายงานการเงินประจําป พ.ศ. 2558 ของบริษัท 
SET100 ดังแสดงในตาราง 18 บริษัทจํานวนรอยละ 51
ใชวิธีทางออมในการปรับมูลคาสินคาคงเหลือโดยไมทราบวา
แสดงผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลงไวที่ใด สวน
อีกรอยละ 21 ไมระบุวิธีวาเปนทางตรงหรือทางออมและ
ไมทราบวาแสดงผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลงไว
ที่ใด จะเห็นไดวาจํานวนบริษัทที่ไมแสดงผลขาดทุนจากการ
ตีราคาสินคาลดลงไวที่ใด มีจํานวนถึงรอยละ 72 ซึ่งถือวา
เปนสัดสวนที่สูงมากทีเดียว

นอกจากน้ี จํานวนบริษัทรอยละ 21 ไมระบุวาใช
วิธีทางตรงหรือทางออมในการปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 
ทําใหการเปรียบเทียบขอมูลของกิจการเหลานี้อาจทําให
การวิเคราะหหรือตีความบิดเบือนไปได เพราะการใชวิธีที่
ตางกันมีผลตออัตรากําไรขั้นตน และอัตราสวนทางการเงิน
อื่นท่ีเกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรสนับสนุนใหบริษัทเหลานี้
เปดเผยขอมูลวิธีที่ใชในการปรับมูลคาสินคาคงเหลือ และ
การแสดงผลขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลงใหชัดเจนข้ึน 
เพ่ือใหผูใชงบการเงินมีขอมูลในการปรับขอมูลทางการเงิน
กอนวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน หรือ
วิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินโดยตระหนัก
วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่อาจแตกตางกันของแตละบริษัท
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