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* หัวหน้าภาควิชาการบัญชี รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางบัญชี อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ

องค์ประกอบของงบการเงินประกอบด้วย

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ

ค่าใช้จ่าย องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

การวัดฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 

ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 

ส่วนองค์ประกอบที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการ

วัดผลการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุน ได้แก่ 

รายได้ และค่าใช้จ่าย 

บทความครั้งนี้จะอธิบายถึงการวัดมูลค่า

ของสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการวัด

ฐานะการเงิน

การวัดมลูค่าองค์ประกอบ

ของงบการเงิน

การวัดมูลค่า (Measurement of the 

Elements of Financial Statements)                

องค์ประกอบของงบการเงนิ (The Elements of Financial Statements) 

หมายถึง ประเภทของรายการและเหตกุารณ์ทางบัญชทีีแ่สดงไว้ในงบการเงิน

ตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจ

หมายถึง การก�าหนดจ�านวนที่เป็นตัวเงิน เพื่อ

รับรู้องค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบก�าไรขาดทุน 

เกณฑ์การวัดมูลค่าตาม

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทาง 

การเงิน (2563) ก�าหนดเกณฑ์การวัดค่าไว้         

2 เกณฑ์ใหญ่ คือ ต้นทุนเดิม และมูลค่าสภาพ

ปัจจุบัน (ได้แก่  มลูค่ายตุธิรรม มลูค่าจากการ

ใช้สนิทรพัย์ และมลูค่าปฏบิตัติามภาระส�าหรับ

หนี้สิน และต้นทุนปัจจุบัน)

1. ต้นทุนเดิม (Historical Cost) เดิม

เรียก ราคาทุนเดิม ให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงินโดย

ใช้ข้อมลูมาจากราคาของรายการหรือเหตกุารณ์

ทีท่�าให้เกิดรายการน้ัน โดยต้นทนุเดมิไม่สะท้อน

ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร*

การวัดมูล
ค ่ า สินทรัพย

์
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ถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ต้นทุนเดิมของสินทรัพย ์คือต้นทุนของ

การได้มาหรือสร้างขึ้นซึ่งสินทรัพย์ บวกด้วย

ต้นทนุการท�ารายการ ส่วนต้นทนุเดมิของหน้ีสนิ 

คือต้นทุนของการเกิดขึ้นหรือเข้ารับภาระ       

หักด้วยต้นทุนการท�ารายการ

2. มลูค่าสภาพปัจจุบนั (Current Value) 

ให้ข้อมูลที่เป็นตัวเงิน โดยใช้ข้อมูลที่ปรับให้ 

เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนสภาพ ณ วันที่วัดค่า 

มูลค่าสภาพปัจจุบัน รวมถึงมูลค่ายุติธรรม 

(Fair Value) มลูค่าจากการใช้สนิทรัพย์ (Value 

in Use) และมูลค่าปฏิบัติตามภาระส�าหรับ    

หน้ีสนิ (Fulfilment Value) และต้นทนุปัจจุบนั 

(Current Cost)

มูลค่ายุติธรรม คือราคาที่จะได้รับจาก

การขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน

จากรายการในสถานการณ์ปกติ ระหว่างผู้ร่วม

ตลาด ณ วันที่วัดค่า

มลูค่าจากการใช้ และมลูค่าปฏบิตัติาม

ภาระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื มลูค่าจากการ

ใช้สินทรัพย์ คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดหรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นที่

กิจการคาดว่าจะได้รบัจากการใช้สนิทรพัย์และ

การจ�าหน่ายสนิทรพัย์ในทีส่ดุ มลูค่าปฏบิตัติาม

ภาระส�าหรับหน้ีสิน คือ มูลค่าปัจจุบันของ

เงินสดหรือทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่จะโอนให้

คูส่ญัญาและผู้อืน่ เพือ่ให้กิจการสามารถปฏบิตัิ

ตามภาระหนี้สิน

ต้นทุนปัจจุบัน เป็นมูลค่าขาเข้า เช่น

เดียวกับต้นทุนเดิม แต่สะท้อนราคาในตลาด

ปัจจุบัน

ต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์ คือ ต้นทุน

ของสินทรัพย์เทียบเท่า ณ วันที่วัดค่า ซึ่ง

ประกอบด้วยสิ่งตอบแทนที่จะจ่าย ณ วันที่            

วดัค่า บวกด้วยต้นทนุการท�ารายการทีจ่ะเกิดขึน้ 

ณ วันน้ัน ส่วนต้นทุนปัจจุบันของหน้ีสิน                                            

คือ สิ่งตอบแทนที่จะได้รับส�าหรับหน้ีสินหรือ    

เทียบเท่า ณ วันที่วัดค่า หักต้นทุนการท�า

รายการที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่วัดค่า 

การวดัมลูค่าของสนิทรพัย์

แนวคิดตามหลักการบัญชีเก่ียวกับการ 

วดัมูลค่าของสนิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงิน

มีหลายแนวคิด ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 

ในการแสดงข้อมูลทางการบัญชี

โดยทั่วไป กิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

เพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับจ�านวนเงินสดรับใน

อนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากทรัพยากร

ของกิจการ หรือหาข้อมูลเพื่อใช้ประมาณ

จ�านวนเงินสด หรือเพื่อซื้อสินทรัพย์ชนิด

เดียวกันในอนาคต

แนวคิดการวัดมูลค่าของสินทรัพย์อาจ

แบ่งตามความต้องการข้อมูลเป็น 3 แนวคิด 

ได้แก่ มลูค่าแลกเปลีย่นในการจ�าหน่ายสนิทรัพย์ 
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มูลค่าแลกเปลี่ยนในการจัดหาสินทรัพย์ และ

มูลค่าอื่นๆ

1. มูลค่าแลกเปล่ียนในการจ�าหน่าย

สินทรัพย์ (Exchange Output Value) 

แนวคดิน้ีสนับสนุนให้กิจการวดัมลูค่าของ

สินทรัพย์ตามมูลค่าจ�าหน่าย  ซึ่งแบ่งออกเป็น 

4 วิธี ดังนี้

1.1 การคิดลดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

ในอนาคต (Discounted Future Expected 

Cash Receipt) หรือความสามารถในการ      

ให้บริการ (Service Potential) 

ตามวิธีน้ี กิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

ด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

ในอนาคต ข้อมูลที่จ�าเป็นต้องใช้ในการวัด

มูลค่าของสินทรัพย์ ได้แก่ จ�านวนเงินที่ได้รับ 

(หมายถึง มูลค่าเงินสด หรือบริการที่จะได้รับ

ในอนาคต) อัตราคิดลด (หมายถึง อัตรา

ดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลดเงินสดหรือบริการ           

ที่จะได้รับในอนาคตของสินทรัพย์) และระยะ

เวลาที่สินทรัพย์น้ันก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ตามแนวคิดน้ี

จะเหมาะสมเมื่อกิจการสามารถคาดคะเนหรือ

ประมาณจ�านวนเงินสดรับ หรือรายการเทยีบเท่า 

เงินสดที่จะได้รับในอนาคตได้ค่อนข้างแน่นอน

1.2 มูลค่าในปัจจุบันจากการจ�าหน่าย 

(Current Output Value) 

โดยปกติ มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่

กิจการน�าออกจ�าหน่าย ควรเท่ากับราคาตลาด

ในขณะนั้น การวัดมูลค่าด้วยวิธีนี้จึงเหมาะสม

กับสินค้าหรือบริการที่จะน�าออกจ�าหน่ายใน

อนาคตอนัใกล้ หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ม่มวีตัถุประสงค์

ที่จะเก็บไว้ใช้งาน แต่กิจการต้องการที่จะขาย

สินทรัพย์นั้น

หากกิจการสามารถประมาณต้นทนุทีเ่กิด

จากค่าใช้จ่ายในการขาย  กิจการต้องน�ามลูค่า

ในปัจจบุนัจากการจ�าหน่ายหักด้วยค่าใช้จ่ายใน

การขาย ซึ่งมูลค่าน้ีจะเรียกว่า “มูลค่าสุทธิที่

คาดว่าจะขายได้” (Net Realizable Value) 

หรือ “มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ”

การวดัมลูค่าตามวธีิน้ีใช้ได้เฉพาะสนิทรพัย์

ที่กิจการมีไว้เพื่อขาย เช่น สินค้า ผลิตผลหลัก 

ผลิตผลพลอยได้ และสินทรัพย์ที่กิจการมิได้มี

วัตถุประสงค์จะเก็บไว้เพื่อใช้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กิจการไม่อาจวดัมลูค่าของ

สนิทรพัย์ทัง้หมดด้วยวธีิน้ี เน่ืองจากกิจการไม่มี

เจตนาที่จะเก็บสินค้าบางชนิดไว้เพื่อขาย หรือ

สินทรัพย์น้ันไม่มีราคาตลาด ดังน้ัน การวัด

มูลค่าของสินทรัพย์ตามวิธีน้ีจะเหมาะสมเมื่อ

สินทรัพย์นั้นมีราคาขายในปัจจุบัน

1.3 มูลค่าเทียบเท่าเงินสดในปัจจุบัน 

(Current Cash Equivalent) 

วิธีน้ีเป็นวิธีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

เน่ืองจากการช�าระบัญชีของกิจการ มูลค่า
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เทียบเท่าเงินสดในปัจจุบันแสดงถึงมูลค่าของ

สินทรัพย์ที่จะขายได้ในขณะน้ันตามแนวคิดน้ี 

กิจการจะวัดมูลค ่าสินทรัพย ์ทุกชนิดด ้วย                 

วิธีเดียวกันหมด เพื่อแสดงถึงสภาพธุรกิจใน

ขณะน้ัน กิจการอาจวัดมูลค่าของสินทรัพย์        

ดังกล่าวด้วยราคาตลาดของสินทรัพย์ที่มี

ลักษณะและสภาพที่ เหมือนกันในขณะที่ มี            

การวดัมลูค่าเป็นเกณฑ์ ซึง่กิจการอาจหาราคา

ตลาดของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ยากในทาง

ปฏิบัติ

1.4 มูลค่าช�าระบัญชี (Liquidation 

Value) 

มูลค่าการช�าระบัญชี หมายถึง ราคา 

ขายเงินสด หรือราคาตามที่ตกลงกันจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ในกรณีที่จะเลิกกิจการ โดย

ทัว่ไป มลูค่าช�าระบญัชมัีกต�า่กว่ามลูค่าทีไ่ด้จาก

การจ�าหน่ายสนิทรัพย์ของกิจการทีด่�าเนินธุรกิจ

ตามปกต ิมลูค่าช�าระบญัชมีีลกัษณะเหมือนกับ

มูลค่าในปัจจุบันจากการจ�าหน่ายและมูลค่า

เทียบเท่าเงินสดในปัจจุบัน แต่ต่างกันตรงที่

สถานการณ์ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

มลูค่าในปัจจุบนัจากการจ�าหน่าย หมายถึง 

มลูค่าของสนิทรพัย์ทีจ่ะขายบวกด้วยก�าไรปกติ 

มูลค่าเทียบเท่าเงินสด หมายถึง ราคาต�่าสุด    

ที่จะขายได้เมื่อต้องการช�าระบัญชี ส่วนมูลค่า

ช�าระบญัช ีหมายถึง มลูค่าทีจ่ะได้รบัเมือ่มกีาร

บังคับขาย

มูลค่าช�าระบัญชีจะใช้กับสถานการณ์ 

เมื่อสินทรัพย์นั้นไม่ให้ประโยชน์ตามสภาพปกติ 

เช่น สินทรัพย์ล้าสมัย เสื่อมสภาพ หรือ     

เกิดผลขาดทุนอื่นๆ ตามปกติ หรือเมื่อกิจการ

มวีตัถุประสงค์ทีจ่ะเลกิกิจการในอนาคตอนัใกล้  

ดังน้ัน กิจการจึงไม่อาจขายสนิทรัพย์ได้ในราคา

ปกติ

2. มูลค ่าแลกเปล่ียนในการจัดหา

สินทรัพย์ (Exchange Input Value)

วิธีน้ีเป็นวิธีการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

เมื่อกิจการไม่อาจวัดมูลค่าของสินทรัพย์ตาม 

วธีิมลูค่าในปัจจุบนัจากการจ�าหน่าย หรอืมลูค่า

น้ันไม่น่าเชือ่ถือ วธีิวดัมูลค่าแลกเปลีย่นในการ

จัดหาสินทรัพย์มีดังนี้

2.1 ราคาทุนเดิม (Historical Cost) 

ตามวิธีน้ีกิจการจะบันทึกสินทรัพย์ด้วย

จ�านวนเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่

จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่

น�าไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่ง

สินทรัพย์นั้น 

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยราคาทุนเดิม

เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เน่ืองจาก

ราคาทนุเดิมเป็นราคาทีมี่หลกัฐาน ซึง่สามารถ

ตรวจสอบได้แน่นอน และเป็นราคาที่ตกลงกัน

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

นอกจากน้ี ราคาทนุเดมิยงัช่วยแก้ปัญหา

ความยุง่ยากอนัเน่ืองมาจากมลูค่าของสนิทรพัย์
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ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยราคาทุนเดิม       

มข้ีอจ�ากัด เช่น สนิทรพัย์ยงัคงแสดงด้วยราคา

ทนุเดมิทัง้ๆ ทีม่ลูค่าในปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลง

จนราคาทนุเดมิไม่ให้ความหมาย และไม่ได้ค�านึง

ถึงก�าไรขาดทุนอันเน่ืองมาจากเปลี่ยนแปลง

ราคาสินทรัพย์

2.2 ต้นทนุปัจจุบนัในการจัดหาสินทรัพย์ 

(Current Input Cost) 

ราคาทุนเดิมและต้นทุนปัจจุบันในการ

จัดหาสินทรัพย์มีลักษณะเหมือนกัน แต่ต่างกัน

ตรงที่จุดเวลาที่ใช้วัดมูลค่าของสินทรัพย์น้ัน 

มลูค่าทัง้สองจะเท่ากัน ณ วนัทีจั่ดหาสนิทรพัย์

น้ัน แต่หลังจากน้ันแล้วต้นทุนปัจจุบันในการ

จัดหาสนิทรพัย์จะมากหรือน้อยกว่าราคาทนุเดมิ 

แล้วแต่สถานการณ์

การวดัมลูค่าสนิทรพัย์ด้วยต้นทนุปัจจุบนั

ในการจดัหาสนิทรัพย์มข้ีอดีตรงทีต้่นทนุปัจจุบนั

ในการจัดหาสนิทรพัย์เป็นต้นทนุทีกิ่จการจ่ายไป

ในวันน้ี เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือบริการ  

ดังนั้น มูลค่านี้ส่งผลให้การเปรียบเทียบรายได้

และค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง และสามารถใช้เป็น    

พื้นฐานในการคาดคะเนฐานะการเงิน และ                  

ผลการด�าเนินงานในอนาคตได้อย่างสมเหตุ        

สมผล นอกจากน้ี การเปรียบเทียบต้นทุน

ปัจจุบันในการจัดหาสินทรัพย์กับรายได้ท�าให้

เกิดก�าไรขาดทุนทีแ่ท้จรงิ ซึง่ไม่มีก�าไรขาดทนุ

จากการมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์รวมอยู่ และ

ต้นทุนปัจจุบันในการจัดหาสินทรัพย์แสดงให้

เห็นถึงมูลค่าของสินทรัพย์ในปัจจุบันในกรณีที่

กิจการต้องจัดหาสินทรัพย์เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

สนิทรพัย์ทีแ่สดงด้วยต้นทนุปัจจุบนัในการจัดหา 

ย่อมให้ความหมายในการตัดสนิใจได้ชดัเจนกว่า

ราคาทุนเดิม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้นทุนปัจจุบันมี

ข้อจ�ากัดตรงทีข่าดหลกัฐานอ้างองิ และมคีวาม

ไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ที่มิได้

มีการจัดหาในงวดปัจจุบัน การวัดมูลค่าของ

สินทรัพย์ตามวิธีน้ี จึงเหมาะสมเม่ือต้นทุน

ปัจจุบันในการจัดหาสินทรัพย์สามารถก�าหนด

และพิสูจน์ได้

2.3 การคิดลดต้นทุนในอนาคต (Dis-

counted Future Cost) 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ตามวิธีน้ีช่วย

แก้ไขข้อจ�ากัดของวธีิการราคาทนุเดมิ  การคดิ

ลดต้นทุนในอนาคตอาจเหมาะสมกับสินทรัพย์

ที่ กิจการต้องจัดหาล่วงหน้าเป็นเวลานาน     

ในกรณีที่สินทรัพย์มีช่วงเวลาในการจัดหาไม่

นานนัก (เช่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า) วิธีวัดมูลค่า

สินทรัพย์ด้วยวิธีน้ีจะไม่เหมาะสมเน่ืองจาก

กิจการไม่จ�าเป็นต้องคิดลดต้นทุนในอนาคต 

ของสินทรัพย์ดังกล่าว

2.4 ต ้นทุนรวมและต ้นทุนโดยตรง   

(Absorption Costing and Direct Costing) 
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ต้นทุนในการผลิตสินค้าประกอบด้วย

ปัจจัยหลักส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ วัตถุดิบ 

ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลติ วธีิต้นทนุรวม

มีข้อจ�ากัดตรงที่ต้นทุนจะรวมต้นทุนส่วนที่คงที่

ถึงแม้ว่าไม่มีการผลิตสินค้า ซึ่งท�าให้ต้นทุน        

สูงเกินไป ส่วนวิธีต้นทุนโดยตรงจะรวมเฉพาะ

ปัจจัยการผลิตในส่วนที่ผันแปรเท่าน้ัน จึงให้

ประโยชน์แก่ผู้ใช้มากกว่า

3. มูลค่าอื่นๆ (Other Value) 

มลูค่าอืน่ๆ ได้แก่ ราคาทนุหรอืราคาตลาด 

แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า การวัดมูลค่าของ

สนิทรัพย์ดงักล่าวด้วยราคาทนุหรือราคาตลาด

ที่ต�่ากว่า ท�าให้กิจการรับรู้ผลขาดทุนตามหลัก

ความระมัดระวัง ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ของ

กิจการแสดงมูลค่าต�่าเกินไป

อย่างไรก็ตาม กิจการควรพิจารณาว่า

สินทรัพย์ของกิจการเกิดการด้อยค่าหรือไม่  

น่ันคือ ณ วันสิ้นงวด กิจการต้องประเมินว่า

สินทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หาก

กิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ท�าให้เชื่อว่าสินทรัพย์

อาจเกิดการด้อยค่า กิจการต้องประมาณมูลค่า

ทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรัพย์น้ัน  และต้อง

บันทกึลดราคาตามบญัชขีองสนิทรัพย์ให้เท่ากับ

มลูค่าทีค่าดว่าจะได้คนืหากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้

รับคืนต�่ากว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน 

น่ันคอื กิจการต้องรบัรู้ส่วนทีล่ดลงเป็นรายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายใน  

งบก�าไรขาดทุน 

สรปุ

สินท รัพย ์ เป ็นองค ์ประกอบห น่ึงที่

เ ก่ียวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความ

ควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล

ของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรน้ัน        

ในอนาคต ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็น

สินทรัพย์น้ัน กิจการควรให้ความสนใจกับ

เน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของ

รายการนั้น กิจการอาจวัดมูลค่าของสินทรัพย์

ด้วยมลูค่าแลกเปลีย่นในการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ 

มูลค ่าแลกเปลี่ยนในการจัดหาสินทรัพย ์     

และมูลค่าอื่นๆ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

สินทรัพย์


