
บทท่ี 2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิ (Cost VS NRV)

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (TAS 2)

มูลคา่สนิคา้คงเหลอืจะตอ้งแสดงโดยเลอืก "มูลค่าท่ีต่่ากว่า" ระหวา่ง

ในการประมาณการมูลคา่สทุธิทีจ่ะไดรั้บให้อ้างอิงกับหลกัฐานเกี่ยวกับจ านวนเงินทีค่าดวา่จะไดรั้บจากสนิคา้

คงเหลอืซ่ึงเช่ือถือไดม้ากทีส่ดุ ในขณะทีป่ระมาณมูลคา่ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 ย่อหน้า 30) โดยให้

พิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องกิจการในการถือครองสนิคา้คงเหลอืดว้ย หากเป็นสนิคา้คงเหลอืทีก่ิจการถือไวเ้พ่ือขายตาม

สญัญาทีแ่น่นอน ให้ถือตามราคาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญานัน้ หากจ านวนตามสญัญาการขายนัน้มีน้อยกวา่ปริมาณ

สนิคา้คงเหลอืทีถ่ือครองไวมู้ลคา่สทุธิทีจ่ะไดรั้บของสนิคา้คงเหลอืสว่นทีเ่กินกวา่ปริมาณในสญัญาให้ถือตามราคาขาย

โดยทัว่ไป กิจการอาจตอ้งบันทึกประมาณการหนีส้นิจากปริมาณสนิคา้คงเหลอืตามสญัญาขายทีแ่น่นอนสว่นทีเ่กินปริมาณ

สนิคา้คงเหลอืทีถ่ือไวห้รือทีเ่กิดจากสญัญาซ้ือทีแ่น่นอนของกิจการ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 ย่อหน้า 31)

ซึง่อาจประเมินเป็นกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน หรือแยกแต่ละรายการ 

ตัวอย่างท่ี 1 การค่านวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ (ดัดแปลงจากข้อสอบ CPA 3/2555)

บริษทัเดก็ด ีจ ากัด เป็นผู้ให้บริการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงประตหูน้าตา่งส าหรับบ้านพักอาศยั ซ่ึงปัจจุบันก าลงัจัด

ท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสดุ 31/12/25x0 โดยสนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31/12/25x0 มียอด 408,000 บาท และ

คา่เผื่อมูลคา่สนิคา้คงลดลงมียอดดา้นเครดติ 27,500 บาท ทัง้นี ้ข้อมูลเกี่ยวกับตน้ทุนสนิคา้คงเหลอื และ

ราคาตลาดของสนิคา้ ณ 31/12/25x0 แสดงในตารางถัดไป

ตน้ทุนทางตรง

ทีเ่กี่ยวข้อง

หน้าตา่งอลมิูเนียม 70,000.00            64,000.00            8,000.00              

หน้าตา่งเหลก็ 86,000.00            94,000.00            9,200.00              

หน้าตา่งกระจก 112,000.00          186,400.00          18,100.00            

หน้าตา่งนิรภัย 140,000.00          154,800.00          14,800.00            

รวม 408,000.00          499,200.00          50,100.00            

ให้ท่า ค านวณยอดคา่เผื่อมูลคา่สนิคา้คงลดลง ณ วนัที ่31/12/25x0 โดยสนิคา้ทัง้ 4 รายการถือเป็นสนิคา้ในหมวดเดยีวกัน

และบันทึกบัญชีปรับปรุงรายการเกี่ยวกับสนิคา้คงเหลอืทีเ่หมาะสม ณ วนัที ่31/12/25x0

Cost VS NRV

ราคาตามบัญชี ราคาขาย
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ตอบ ตารางค านวณยอดคา่เผื่อมูลคา่สนิคา้คงลดลง ณ วนัที ่31/12/25x0

ราคาตามบัญชี ราคาขาย
ตน้ทุนทางตรงที่

เกี่ยวข้อง

มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่

จะไดรั้บ

หน้าตา่งอลมิูเนียม 70,000.00            64,000.00            8,000.00              56,000.00              

หน้าตา่งเหลก็ 86,000.00            94,000.00            9,200.00              84,800.00              

หน้าตา่งกระจก 112,000.00          186,400.00          18,100.00            168,300.00            

หน้าตา่งนิรภัย 140,000.00          154,800.00          14,800.00            140,000.00            

รวม 408,000.00        499,200.00          50,100.00            449,100.00          

ทัง้นี ้มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บรวมเท่ากับ 449,100 บาท ซ่ึงมีจ านวนสงูกวา่ราคาทุนรวม 408,000 บาท 

จ านวน 41,100 บาท ซ่ึงกิจการเคยบันทึกคา่เผื่อการเสื่อมคา่ของสนิคา้คงเหลอืดา้นเครดติจ านวน 27,500 บาท

การบันทึกบัญชีทีเ่กี่ยวข้อง

คา่เผื่อมูลคา่สนิคา้ลดลง 27,500.00            

ผลก าไรจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้ลดลง 27,500.00              

(บันทึกกลบัรายการคา่เผื่อมูลคา่สนิคา้ลดลง)
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ตัวอย่างท่ี 2 (โจทย์คร้ังท่ี 3/2556)

บริษทั เก๋ จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายสนิคา้ทีซ้ื่อในประเทศและตา่งประเทศ ในวนัที ่31 ธันวาคม 25x5 กิจการ

มีสนิคา้คงเหลอืดงันี้

ประเภทของสนิคา้ จ านวนช้ิน ราคาทุน/ช้ิน ราคาขาย/ช้ิน

ก 100 19.00                   25.00                   

ข 150 27.00                   32.00                   

ค 450 23.00                   26.00                   

ง 200 28.00                   31.00                   

ข้อมูลเพ่ิมเตมิ

1 บริษทัมีคา่ใช้จ่ายในการขายช้ินละ 4 บาท

2 สนิคา้ ก. ไดน้ าเข้าจากตา่งประเทศ เตรียมไวข้ายในปี 25x6  มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือค านวณจาก

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นปี ช้ินละ  1 บาท

3 กิจการไดรั้บค าสั่งซ้ือทีย่กเลกิไม่ได ้ส าหรับสนิคา้ ค. จ านวน  100 ช้ิน ในราคา  36 บาท  ก าหนดสง่ในปี 25x6

4 กิจการไดรั้บค าสั่งซ้ือทีย่กเลกิไม่ได ้ในสนิคา้ ง. จ านวน 120 ช้ิน  ในราคาช้ินละ  31 บาท สง่ของปี 25x6

5 กิจการสามารถสั่งซ้ือสนิคา้ไดใ้นราคาเดมิ

ให้ท่า 1.ค านวณหามูลคา่สนิคา้คงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 25x5

2.บันทึกรายการในสมุดบัญชีรายวนั ส าหรับรายการทีเ่กิดขึ้น

3.ท างบแสดงฐานะการเงิน (บางสว่น) ณ. วนัที ่ 31 ธันวาคม  25x5 เฉพาะในสว่นสนิทรัพย์

ตอบ 1.ค่านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 25x5

มูลค่ารวมของราคาทุน

ประเภทของสนิคา้ จ านวนช้ิน ราคาทุน/ช้ิน มูลคา่รวม

ก 100 19.00                   1,900.00              

ข 150 27.00                   4,050.00              

ค 450 23.00                   10,350.00            

ง 200 28.00                   5,600.00              

21,900.00            

ส าหรับข้อนีใ้นการค านวณหามูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บในสว่นของสนิคา้ ค กิจการไดท้ าสญัญาขายสนิคา้ลว่งหน้า 

100 หน่วยในราคา 36 บาท จึงตอ้งใช้ราคา 36 บาท ในการประมาณมูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ สว่นสนิคา้สว่นทีเ่หลอื 350 

หน่วย ให้ใช้ราคาตลาด 26 บาทเป็นตวัประมาณ สว่นสนิคา้ ง กิจการไดท้ าสญัญาขายสนิคา้ลว่งหน้า 120 หน่วยในราคา

เท่ากับราคาตลาด ดงันัน้กิจการจึงตอ้งใช้ราคาตลาด 31 บาทเป็นตวัประมาณมูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ ส าหรับสนิคา้

28   



คงเหลอืทัง้จ านวน (200 หน่วย) ดงันี้

มูลค่ารวมของมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ

ประเภทของสนิคา้ จ านวนช้ิน ราคาทุน/ช้ิน มูลคา่รวม

ก 100 21.00                   2,100.00              

ข 150 28.00                   4,200.00              

ค 100 32.00                   3,200.00              

ค 350 22.00                   7,700.00              

ง 200 27.00                   5,400.00              

22,600.00            

มูลค่ารวมของราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่่ากว่า

ประเภทของสนิคา้ จ านวนช้ิน ราคาทุน/ช้ิน มูลคา่รวม

ก 100 19.00                   1,900.00              

ข 150 27.00                   4,050.00              

ค 100 23.00                   2,300.00              

ค 350 22.00                   7,700.00              

ง 200 27.00                   5,400.00              

21,350.00            

2.บันทึกรายการในสมุดบัญชีรายวัน ส่าหรับรายการท่ีเกิดข้ึน

สมมตวิา่สนิคา้แตล่ะประเภทเป็นสนิคา้ประเภทใกลเ้คยีงกันหรือเป็นสายผลติภัณฑ์เดยีวกัน การตรีาคาจะเทียบ

ราคาทุนกับมูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บในภาพรวม (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 ย่อหน้า 29) ดงันัน้ กิจการจึงไม่จ าเป็น

ตอ้งตั้งส ารองการลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอืเนือ่งจากราคาทุนของสนิคา้ (21,900 บาท) ไม่เกินไปกวา่มูลคา่สทุธิที่

คาดวา่จะไดรั้บ(22,600 บาท)

แตห่ากสมมตวิา่สนิคา้แตล่ะประเภทเป็นสนิคา้ประเภททีแ่ตกตา่งกันหรือสายผลติภัณฑ์ทีต่า่งกัน การตรีาคาจะ

เทียบราคาทุนกับมูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บแตล่ะรายการ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 ย่อหน้า 29)ดงันัน้ กิจการจึง

ตอ้งตั้งส ารองการลดลงของมูลคา่จ านวน 550 บาท (21,900 บาท – 21,350 บาท) ตามการบันทึกบัญชีต่อไปน้ี

31/12/25x5 Dr.ผลขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้ลดลง 550.00                 

          Cr.คา่เผื่อมูลคา่สนิคา้ลดลง 550.00                   

บันทึกตั้งคา่เผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่สนิคา้คงเหลอื
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3.ท่างบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) ณ. วันท่ี  31 ธันวาคม  25x5 เฉพาะในส่วนสินทรัพย์ (สมมติ

ว่ากิจการตีราคาสินค้าในภาพรวม) 

บริษทั เก๋ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 25x5 และ พ.ศ. 25x4

25x5 25x4 25x5 25x4

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด XX XX XX XX

ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธิ XX XX XX XX

สนิคา้คงเหลอื – สทุธิ 21,900.00          XX XX XX

ตัวอย่างท่ี 3 (โจทย์คร้ังท่ี 1/2560)

บริษทั พลอย จ ากัดเป็นผู้ผลติโตะ๊ส านักงานมีสนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม x3 ดงันี้

 จ่านวน ราคาต้นทุน ราคาขาย

โตะ๊ A 100 950 850

โตะ๊ B 150 34 50

โตะ๊ C 300 60 85

โตะ๊ D 200 960 - 

โตะ๊ E 80 900 700

โตะ๊ F 120 1,300 1,400

ข้อมูลเพิม่เติม

1. บจก พลอย มีนโยบายการขาย โดย มีตน้ทุนคา่ขนสง่ 2 บาทตอ่หน่วยให้สว่นลดจากราคาขายปกต ิ10% และหาก

ลกูคา้จ่ายช าระภายใน 30 วนัมีสว่นลดเงินสดอีก 2%

2. สนิคา้ โตะ๊ D จะยกเลกิการผลติ และ จะน าไป บริจาค ในวนัที ่4 มค x4

3. สนิคา้โตะ๊E เสยีหาย 30 หน่วย มีคา่ซ่อมแซมสนิคา้ช ารุดนี ้20 บาทตอ่หน่วย และคา่ขนสง่ 3,000 สนิคา้โตะ๊E 

ทีซ่่อมแลว้จะน าไปขายในราคา 500 บาทตอ่หน่วย 

4. สนิคา้โตะ๊F ท าสญัญาขาย 100 หน่วย ราคาสทุธิ 1,250 บาทตอ่หน่วย 

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม

(     :    )                                                         xx                                                -               418,000                                          -               1,420,000                           (12,000 + 70,000 + 4,000) 86,000                                           -      xx                                                                     xx              -      xx                      xx                     xx                                                          xx                                      .        -               1,451,000                                         -                    (89,163+458+481) 90,102                                      -         -      xx                        xx            xx                                                      xx                                                                                                     (51,000+64,800) 115,800                                 xx                              xx

                                    31         2547 
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ให้ท่า 1. ค านวณมูลคา่สนิคา้ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x3

2. คา่เผื่อสนิคา้ลา้สมัย เท่ากับเท่าใด

3. คา่เผื่อสว่นต่ าราคาทุนกับมูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะต่ ากวา่

ตอบ

1. ค่านวณมูลค่าสินค้าท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3

มูลคา่สนิคา้คงเหลอืจะตอ้งแสดงโดยเลอืก "มูลค่าท่ีต่่ากว่า" ระหวา่ง

1. ราคาทุน (ราคาตามบัญชี)

2. มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ (ราคาขายหักคา่ใช้จ่ายทีต่อ้งจ่ายเพ่ือให้สนิคา้ขายได)้

ซึง่อาจประเมินเป็นกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน หรือแยกแต่ละรายการ 

 โดยโจทย์ข้อนีร้ะบุวา่กิจการผลติโตะ๊ประเภทตา่งๆ ซ่ึงตคีวามวา่เป็นสนิคา้ประเภทเดยีวกันจึงประเมินมูลคา่สทุธิที่

ไดรั้บในภาพรวม 

การค านวณมูลคา่สนิคา้ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x3 ค านวณดงันี้

         ค่านวณมูลค่ารวมของราคาทุน หน่วย : บาท

ประเภทของสนิคา้ จ านวนช้ิน ราคาทุน มูลคา่รวม

โตะ๊A 100.00                 950.00                 95,000.00            

โตะ๊ B 150.00                 34.00                   5,100.00              

โตะ๊ C 300.00                 60.00                   18,000.00            

โตะ๊ D 200.00                 960.00                 192,000.00          

โตะ๊ E 80.00                   900.00                 72,000.00            

โตะ๊ F 120.00                 1,300.00              156,000.00          

538,100.00          

ขั้นที่ 1 
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                  ค่านวณมูลค่ารวมของมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ

ราคาขาย สว่นลดการคา้ คา่ขนสง่ คา่ซ่อมแซม มูลคา่สทุธิตอ่หน่วย

โตะ๊ A 850.00                  85.00                   2.00                     763.00                   

โตะ๊ B 50.00                    5.00                     2.00                     43.00                     

โตะ๊ C 85.00                    8.50                     2.00                     74.50                     

โตะ๊ D -                        -                       -                       -                       -                         

โตะ๊E (เสยีหาย) 500.00                  -                       100.00                 20.00                   380.00                   

โตะ๊ E 700.00                  70.00                   2.00                     628.00                   

โตะ๊F (สญัญา) 1,250.00               -                       -                       1,250.00                

โตะ๊ F 1,400.00               140.00                 2.00                     1,258.00                

* สว่นลดเงินสดยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับทีล่กูคา้จะจ่ายช าระเม่ือใด ดงันัน้จึงจะไม่น าสว่นลดเงินสดมาค านวณ

ประเภทของสนิคา้ จ านวนช้ิน มูลคา่สทุธิตอ่หน่วย มูลคา่รวม

โตะ๊A 100.00                 763.00                 76,300.00            

โตะ๊ B 150.00                 43.00                   6,450.00              

โตะ๊ C 300.00                 74.50                   22,350.00            

โตะ๊ D 200.00                 -                       -                       

โตะ๊E (เสยีหาย) 30.00                   380.00                 11,400.00            

โตะ๊ E 50.00                   628.00                 31,400.00            

โตะ๊F (สญัญา) 100.00                 1,250.00              125,000.00          

โตะ๊ F 20.00                   1,258.00              25,160.00            

298,060.00          

     เลือกมูลค่าท่ีต่่ากว่าระหว่างราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ

ราคาทุน 538,100.00          

มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ 298,060.00        

มูลค่าสินค้าท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 เท่ากับ 298,060 บาท

2. ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เท่ากับเท่าใด

จากโจทย์ สนิคา้ โตะ๊ D จะยกเลกิการผลติ และจะน าไป บริจาค ในวนัที ่4 มค x4 ซ่ึงไม่มีราคาขาย ดงันัน้สนิคา้ โตะ๊ D

ถือวา่เป็นสนิคา้ลา้สมัย จะตอ้งท าการตั้งส ารองสนิคา้ลา้สมัย เท่ากับราคาทุนของสนิคา้ โตะ๊ D ซ่ึงเท่ากับ 192,000 บาท

ประเภท

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 3 
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3. ค่าเผื่อส่วนต่่าราคาทุนกับมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่่ากว่า

คา่เผื่อสว่นต่ าราคาทุนกับมูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะต่ ากวา่ คอืผลตา่งกรณีทีมู่ลคา่สทุธิทีค่าดวา่

จะไดรั้บต่ ากวา่ราคาทุน

ราคาทุน 538,100.00          

มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ 298,060.00          

คา่เผื่อสว่นต่ าราคาทุนกับมูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ 240,040.00        *

* รวมคา่เผื่อสนิคา้ลา้สมัย สนิคา้ D 192,000 บาท

ตัวอย่างท่ี 4 (โจทย์คร้ังท่ี 3/2560)

สินค้าคงเหลือ และสัญญาท่ีสร้างภาระ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25X1 บริษทัแตงไทย จ ากัดมีสนิคา้คงเหลอืทีซ้ื่อจากตา่งประเทศ จ านวน 2,700 หน่วย 

ราคาสนิคา้ตอ่ช้ินเท่ากับ 98 บาท โดยมีสว่นลดการคา้ 5 บาท คา่อากรขาเข้าหน่วยละ 1 บาท คา่ขนสง่ 2 บาท 

คา่ประกันภัยระหวา่งขนสง่ 1 บาท คา่เก็บรักษา 0.50 บาท และคา่ดอกเบีย้เงินกู้คา่สนิคา้ 0.25 บาท 

ราคาขายปกตขิองสนิคา้ดงักลา่วเท่ากับ 120 บาท และตน้ทุนทีเ่กี่ยวข้องกับการขายเท่ากับ 12 บาทตอ่ช้ิน

ในวนัที ่16 ธันวาคม บริษทัท าสญัญาซ้ือขายทีบ่อกเลกิไม่ไดก้ับบริษทัหน้าด า จ ากัด 2500 หน่วย โดยท าสญัญาขาย

ในราคา 100 บาทและจะสง่มอบสนิคา้ในไตรมาสแรกของปีถัดไป 
ให้ท่า 1 ให้ค านวณมูลคา่คงเหลอืของสนิคา้ปี 25x1 

2. บันทึกบัญชีทีเ่กี่ยวข้อง หากบริษทัทีท่ าสญัญาเพ่ิมจ านวนเป็น 3,000 หน่วย

ตอบ 1 ให้ค่านวณมูลค่าคงเหลือของสินค้าปี 25x1 

ในการแสดงมูลคา่สนิคา้คงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการตอ้งแสดงมูลคา่สนิคา้คงเหลอืดว้ยราคาทุนหรือ

มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บแลว้แตอ่ย่างใดจะต่ ากวา่

ค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอื (จ านวน 2,700 หน่วย) 2700

ตน้ทุนตอ่หน่วย ตน้ทุนของสนิคา้ คา่ใช้จ่ายประจ างวด

98.00                   264,600.00          

5.00                     13,500.00-            

1.00                     2,700.00              

2.00                     5,400.00              

1.00                     2,700.00              

0.50                     1,350.00                

0.25                     675.00                   
261,900.00          2,025.00                

*ค่าจัดเก็บและดอกเบี้ยจ่ายส าหรับสินค้าที่พร้อมขายแล้วจะถือเปน็ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ

รายการ

ราคาจ่ายซ้ือ
สว่นลดการคา้ 
คา่อากรขาเข้า
คา่ขนสง่
คา่ประกันภัย
คา่เก็บรักษา
ดอกเบีย้เงินกู้คา่สนิคา้
ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
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ค านวณมูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ

จ านวน
ราคาขาย (สทุธิจาก

 คชจ. 12 บาท)
มูลคา่ขายสทุธิ

2,500.00              88.00                   220,000.00            

200.00                 108.00                 21,600.00              

2,700.00              241,600.00            

ค านวณมูลคา่ตามบัญชี

ราคาทุน (Cost) 261,900.00          

มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ (NRV) 241,600.00          

มูลค่าตามบัญชี min(Cost, NRV) 241,600.00        

2. บันทึกบัญชีท่ีเก่ียวข้อง หากบริษัทท่ีท่าสัญญาเพิม่จ่านวนเป็น 3000 หน่วย 

ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืเท่ากับ 261,900 บาทเช่นเดยีวกับค าตอบข้อ 1 แตมู่ลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บจะเท่ากับ 

237,600 ตามการค านวณตอ่ไปนี ้

จ านวน
ราคาขาย (สทุธิจาก

 คชจ. 12 บาท)
มูลคา่ขายสทุธิ

2,700.00              88.00                   237,600.00            

2,700.00              237,600.00            

ดงันัน้มูลคา่ตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x1 (min(cost, NRV) จึงเท่ากับ 237,600 บาท ดงันี้

ราคาทุน (Cost) 261,900.00          

มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ (NRV) 237,600.00          

มูลค่าตามบัญชี min(Cost, NRV) 237,600.00        

อย่างไรก็ตาม เม่ือกิจการท าสญัญาขายสนิคา้ 3,000 หน่วยในราคาทีข่าดทุน ทัง้ๆ ทีมี่สนิคา้เพียง 2,700 หน่วยในมือ 

กิจการจึงตอ้งรับรู้ผลขาดทุนจากสญัญาทีส่ร้างภาระเพ่ิมขึ้นอีก 300 หน่วยตามการค านวณดงันี ้

จ านวน ราคาตอ่หน่วย มูลคา่

300.00                 88.00                   26,400.00              

300.00                 97.00-                   29,100.00-              

2,700.00-             

มูลคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ 

หัก ตน้ทุนสนิคา้ทีต่อ้งจ่ายซ้ือ 

ผลขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ

สนิคา้ทีท่ าสญัญาขายแลว้

สนิคา้ทีย่ังไม่ไดท้ าสญัญาขาย

รวมมูลคา่ขายสทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ

สนิคา้ทีท่ าสญัญาขายแลว้

รวมมูลคา่ขายสทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ
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การบันทึกบัญชีทีเ่กี่ยวข้อง

dr. ผลขาดทุนจากการตรีาคาสนิคา้ลดลง 24,300

cr. คา่เผื่อมูลคา่สนิคา้ลดลง 24,300

บันทึกผลขาดทุนจากการเสื่อมมูลคา่สนิคา้ (261,900 - 237,600)

dr. ผลขาดทุนจากสญัญาทีส่ร้างภาระ 2,700

cr. ประมาณการหนีส้นิจากสญัญาทีส่ร้างภาระ 2,700

บันทึกผลขาดทุนจากสญัญาทีส่ร้างภาระ (29,100 - 26,400)
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