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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13  

เรือ่ง การวดัมูลค่ายุติธรรม  

บทน า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม อธิบายถึงวิธีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีมิได้เป็นการก าหนดการวัดมูลค่ายุติธรรมที่

นอกเหนือไปจากที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วหรือที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นอนุญาตให้ปฏิบัติ  

เพียงแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้รวมแนวปฏบัิติส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงจากเดิม

มีอยู่กระจัดกระจายในมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับ มารวมอยู่ในมาตรฐานฉบับเดียว 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกนัทั้งการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมในรายงาน

ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่

ก  าหนดหรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้บางเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

 ยกเว้นทั้งการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการวัดมูลค่ายุติธรรม 

1. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

2. รายการเช่าภายใต้ของเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า 

3. การวัดมูลค่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ หรือมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 ยกเว้นเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการวัดมูลค่ายุติธรรม 

1. สินทรัพย์โครงการที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน  

2. เงินลงทุนในโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน  

3. สินทรัพย์ซ่ึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการจ าหน่ายตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

สรุปการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม เป็นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับใหม่ ที่มีการแก้ไขค านิยามของค าว่ามูลค่ายุติธรรม ซ่ึงจากเดิมค านิยามของมูลค่ายุติธรรม 

หมายถึง “จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์กัน หรือจ านวนเงินที่จ่ายช าระหน้ีสินใน

ขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
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ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน” โดยได้เปล่ียนเป็น “ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ

จะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า” ซ่ึงจะเหน็ได้

ว่านิยามของค าว่ามูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีแตกต่างไปจากเดิม เช่น การ

พิจารณามูลค่ายุติธรรมตามมุมมองของผู้ร่วมตลาด และการพิจารณามูลค่ายุติธรรมตามข้อสมมติว่าเป็น

รายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติ เป็นต้น ดังน้ันหลักเกณฑ์และวิธีการในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจึงได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามการเปล่ียนแปลง

ของค านิยาม 

นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียังก าหนดให้กจิการต้องระบุล าดับช้ันของมูลค่า

ยุติธรรมตามลักษณะของข้อมูลที่น ามาใช้ เพ่ือก าหนดข้อมูลขั้นต ่าที่จ าเป็นต้องเปิดเผยในงบการเงิน 

เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจในที่มาของมูลค่ายุติธรรมมากย่ิงข้ึน 

ค านยิามค าศพัทแ์ละค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการ        

ที่เกดิข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 

ตลาดหลกั (Principal market) หมายถึง ตลาดที่มีปริมาณ และระดับกิจกรรมของสินทรัพย์น้ันและ

หน้ีสนิน้ันมากที่สดุ 

ตลาดที่ใหป้ระโยชนสู์งสุด (Most advantageous market) หมายถึง ตลาดที่จ านวนเงินที่จะได้รับจาก  

การขายสินทรัพย์เป็นจ านวนมากที่สุดหรือตลาดที่จ านวนเงินที่จ่ายคืนเพ่ือโอนหน้ีสินเป็นจ านวนน้อยที่สุด 

ภายหลังจากที่ได้พิจารณาต้นทุนการท ารายการ และต้นทุนของการขนส่งแล้ว 

ตน้ทุนการท ารายการ  หมายถึง  ต้นทุนในการขายสินทรัพย์หรือโอนหน้ีสินในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้

ประโยชน์สงูสดุ) ส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกดิจากการจ าหน่ายหรือโอนหน้ีสิน และเป็นไปตามเง่ือนไข

ทั้งสองข้อต่อไปนี้  

(ก) เป็นผลโดยตรงจากรายการและจ าเป็นต่อรายการน้ัน 

(ข) จะไม่เกิดขึ้ น หากไม่มีการตัดสินใจในการขายสินทรัพย์หรือการโอนหน้ีสิน  (คล้ายคลึงกับ

ต้นทุนในการขายตามที่ให้ความหมายไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก) 

ตน้ทุนในการขนส่ง หมายถึง ต้นทุนที่เกดิข้ึนเพ่ือขนส่งสนิทรัพย์จากสถานที่ปัจจุบันไปยังตลาดหลัก (หรือ

ตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ) 

ผูร่้วมตลาด (Market participants) หมายถึง ผู้ซ้ือและผู้ขายในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์

สงูสดุ) ส าหรับสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนินั้น โดยมีลักษณะทั้งหมดดังน้ี 

(ก) มีความเป็นอิสระจากกัน คือไม่ใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 24  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แม้ว่าอาจจะน า
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ราคาในการท ารายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม หาก

กจิการมีหลักฐานว่ารายการน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขตลาด 

(ข) มีความรอบรู้ มีความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน และรายการ   

โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ รวมถึงข้อมูลที่อาจได้มาจากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ   

(due diligence) อนัเป็นปกติหรือตามประเพณีปฏบัิติ  

(ค) สามารถที่จะเข้าท ารายการส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนินั้น 

(ง) เตม็ใจที่จะเข้าท ารายการส าหรับสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนิน้ัน เช่น ถูกจูงใจแต่ไม่ได้ถูกบังคับ ให้ท า 

รายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ หมายถึง รายการที่ถือว่ามีการเสนอซ้ือขายในตลาดส าหรับระยะเวลาก่อน

วันที่วัดมูลค่า เพ่ือให้เวลากับกิจกรรมทางตลาดที่เป็นปกติและเป็นประเพณีปฏบัิติส าหรับรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน โดยไม่ใช่รายการที่เกิดข้ึนจากการบังคับ (เช่น บังคับเลิกกิจการหรือการขายใน

ภาวะที่กจิการมีปัญหาทางการเงิน) 

สินทรพัยห์รือหนี้ สินทีว่ดัมูลค่ายุติธรรม 

 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันซ่ึงผู้ร่วมตลาด

จะน ามาพิจารณา ในกรณีของสินทรัพย์ ตัวอย่างลักษณะของสินทรัพย์ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ สภาพและ

สถานที่ ต้ัง และข้อจ ากัดในการขายหรือใช้สินทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามถ้าลักษณะดังกล่าวเป็น

ลักษณะเฉพาะส าหรับผู้ถือสินทรัพย์ โดยไม่โอนไปกับสินทรัพย์ ในการสมมติว่าจะขาย กิจการต้องไม่

พิจารณารวมข้อจ ากดัดังกล่าวในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 ตัวอย่างที่ 1 ข้อจ ากดัในการใช้สนิทรัพย์  

ในปี 25X1 บริษัท ก จ ากดั ได้ซ้ือที่ดินและอาคารโรงงานเพ่ือใช้ประกอบกจิการ โดยมีเง่ือนไขห้าม

เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานของสินทรัพย์เป็นอย่างอื่นเป็นระยะเวลา 10 ปี อย่างไรกต็าม 

เง่ือนไขดังกล่าวจะหมดไป ถ้าบริษัทขายที่ดินและอาคารโรงงานดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น ดังน้ันในการวัด

มูลค่ายุติธรรม บริษัทต้องไม่พิจารณารวมเง่ือนไขดังกล่าว เน่ืองจากข้อจ ากัดดังกล่าวเป็น

ลักษณะเฉพาะของผู้ถือสินทรัพย์เท่าน้ัน ไม่ใช่ลักษณะของสินทรัพย์ที่ผู้ร่วมตลาดรายอื่นจะต้อง

น ามาพิจารณา  

 ในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิด้วยมูลค่ายุติธรรมอาจจะวัดเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสินเด่ียวหรือ 

กลุ่มของสินทรัพย์ กลุ่มของหน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสิน โดยขึ้ นอยู่กับหน่วยวัดทางบัญชี  

ซ่ึงหน่วยวัดทางบัญชีส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินต้องก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน         

ทางการเงินที่ก  าหนดหรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 

ขอ้สมมติในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินโดยต้องพิจารณา           

ข้อสมมติดังต่อไปนี้  
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1. ตลาดหลกัและตลาดทีใ่หป้ระโยชนสู์งสุด (Principal and most advantageous markets) 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมมีข้อสมมติที่ว่ารายการที่จะขายสินทรัพย์ หรือที่จะโอนหน้ีสินเกิดข้ึนใน              

ตลาดหลัก หรือในกรณีที่ไม่มีตลาดหลักให้ใช้ตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ อย่างไรกต็าม กิจการไม่จ าเป็นต้อง

ใช้ความพยายามในทุกวิถีทางเพ่ือค้นหาตลาดที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการระบุตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้

ประโยชน์สูงสุดในกรณีที่ไม่มีตลาดหลัก แต่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล                

หากไม่มีหลักฐานขัดแย้งอื่นตลาดที่โดยปกติกิจการจะเข้าไปท ารายการขายสินทรัพย์ หรือเปล่ียนมือหน้ีสิน

ให้สนันิษฐานว่าเป็นตลาดหลัก หรือในกรณีที่ไม่มีตลาดหลัก ให้สนันิษฐานว่าเป็นตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ 

 ราคาในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

หรือหน้ีสินไม่ต้องปรับปรุงด้วยต้นทุนการท ารายการ เน่ืองจากต้นทุนการท ารายการมิใช่ลักษณะของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน ในทางตรงกันข้าม การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต้องปรับปรุงด้วยต้นทุนใน  

การขนส่งที่จะเกิดข้ึนจากการขนส่งสินทรัพย์ในสถานที่อยู่ปัจจุบันไปยังตลาด เน่ืองจากสถานที่ถือเป็น

ลักษณะของสนิทรัพย์ 

 ตารางสรุปต้นทุนการท ารายการและต้นทุนในการขนส่ง 

 ส าหรับการพิจารณา 

ตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ 

ส าหรับการพิจารณา 

วัดมูลค่ายุติธรรม 

ต้นทุนการท ารายการ   

ต้นทุนในการขนส่ง   

 

 ตัวอย่างที่ 2 ตลาดหลักและตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสุด 

บริษัท ก จ ากดั ถือสนิทรัพย์ที่สามารถท ารายการขายได้ทั้งตลาด A B และ C ข้อมูลในตลาดแต่ละ

แห่งเป็นดังน้ี 

 ตลาด A ตลาด B ตลาด C 

สดัส่วนปริมาณซ้ือขายของตลาด 70% 20% 10% 

สดัส่วนปริมาณซ้ือขายในอดีตของบริษัท ก 20% 60% 20% 

ราคาต่อหน่วย (บาท) 100 110 90 

ต้นทุนการท ารายการ (บาท) (1) (2) (2) 

ต้นทุนในการขนส่ง (บาท)  (3) (4) (2) 

เงินสดที่จะได้รับสทุธิ (บาท) 96 104 86 
 

จากข้อมูลดังกล่าวตลาดหลัก ได้แก่ ตลาด A เน่ืองจากมีปริมาณกิจกรรมการซ้ือขายสูงที่สุด 

ส าหรับตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ตลาด B เน่ืองจากมีเงินสดที่จะได้รับสุทธิมากที่สุด 

อย่างไรกต็าม การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ในกรณีน้ีต้องไม่พิจารณามูลค่ายุติธรรม

จากตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ (ตลาด B) เน่ืองจากสนิทรัพย์ดังกล่าวมีตลาดหลัก (ตลาด A) และ
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บริษัท ก สามารถท ารายการซ้ือขายในตลาดหลักได้ ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าว

ต้องพิจารณาจากตลาดหลัก (ตลาด A) โดยมีมูลค่าเทา่กบั 97 บาท (100 – 3 = 97 บาท) 

2. ผูร่้วมตลาด 

 กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินโดยใช้ข้อสมมติที่ ผู้ ร่วมตลาดใช้ใน         

การก าหนดราคาสินทรัพย์หรือหน้ีสิน โดยสมมติว่าผู้ร่วมตลาดจะกระท าเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ดี

ที่สดุของตน ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีระบุว่ามูลค่ายุติธรรมไม่ใช่มูลค่าที่เฉพาะเจาะจงไป

ที่กจิการใดกจิการหน่ึง แต่เป็นมูลค่าตามมุมมองของตลาด  

3. รายการทีเ่กิดข้ึนในสภาพปกติ 

 
รายการที่เกดิข้ึนในสภาพปกติ คือ รายการที่ถือว่ามีการเสนอซ้ือขายในตลาดส าหรับระยะเวลาก่อน

วันที่วัดมูลค่า เพ่ือให้เวลากับกิจกรรมทางตลาดที่เป็นปกติและเป็นประเพณีปฏบัิติส าหรับรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน โดยไม่ใช่รายการที่เกิดขึ้ นจากการบังคับ (เช่น บังคับเลิกกิจการหรือการขายใน

ภาวะที่กจิการมีปัญหาทางการเงิน) 

 อย่างไรกต็าม การก าหนดว่ารายการน้ันเกิดขึ้ นในสภาพปกติ (หรือไม่ได้เกิดขึ้ นในสภาพปกติ) น้ัน 

ท าได้ยาก เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเมื่อ

เปรียบเทยีบกบักจิกรรมปกติในตลาดส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการลดลง

ในปริมาณหรือระดับของกจิกรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ันมีนัยส าคัญหรือไม่ มีปัจจัยต่างๆ เช่น 

- มีรายการที่เกดิข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีในจ านวนน้อย 

- การเสนอราคาไม่ได้พัฒนาจากการใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน  

- การเสนอราคามีความแตกต่างกนัอย่างมากเน่ืองมาจากเวลาหรือระหว่างผู้ค้า  

- ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (Bid-ask spread) ที่กว้างขึ้ นหรือมี  

การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

 หากกิจการสรุปว่าการลดลงดังกล่าวน้ันมีนัยส าคัญ กิจการจ าเป็นต้องวิเคราะห์รายการหรือราคา

เสนอซ้ือขายเพ่ิมเติมว่าราคาของรายการหรือราคาเสนอซ้ือขายดังกล่าวยังคงแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ 

ถ้าราคาดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงมูลค่ายุติธรรมแล้ว กิจการจ าเป็นต้องปรับปรุงราคาของรายการหรือราคา

เสนอซ้ือขายเพ่ือให้สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรม 

การประยุกตใ์ช ้

1. การประยุกตใ์ชก้บัสินทรพัยที์ม่ิใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ให้พิจารณาถึงความสามารถของ   

ผู้ร่วมตลาดในการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด 

(Highest and best use) หรือโดยการขายสินทรัพย์ให้ผู้ร่วมตลาดรายอื่นที่จะใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุและดีที่สดุ 
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 การใช้สนิทรัพย์ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและดีที่สดุต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  

1) การใช้งานที่เป็นไปได้ทางกายภาพ 

2) การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

3) การใช้งานที่คุ้มค่าทางการเงิน 

 การน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดจะก าหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดแม้ว่ากิจการมี

ความต้ังใจที่จะน าสินทรัพย์ไปใช้ในลักษณะอื่นที่แตกต่างออกไป อย่างไรกดี็การใช้สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์

ทางการเงินในปัจจุบันของกิจการให้สันนิษฐานว่าเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด เว้นแต่ปัจจัย

ตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ช้ีให้เหน็ว่าการใช้ที่แตกต่างออกไปของผู้ร่วมตลาดจะท าให้มูลค่าของสนิทรัพย์สูงที่สุด  

ถ้าหากการใช้สนิทรัพย์ที่มิใช่สนิทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด เกิดจากการใช้

งานร่วมกับสินทรัพย์อื่นอย่างเป็นกลุ่ม หรือการใช้ร่วมกับสินทรัพย์และหน้ีสินอื่น ผู้ร่วมตลาดจะต้อง

สามารถจัดหาสินทรัพย์อื่นหรือสินทรัพย์และหน้ีสินอื่นได้จริง และต้องมีความเกี่ยวข้องกันในการใช้งาน  

ส าหรับหน้ีสินน้ันให้รวมเฉพาะหน้ีสินที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยต้องไม่รวมหน้ีสินที่น ามาใช้เพ่ือจัดหา

สนิทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มสนิทรัพย์ 

การใช้สนิทรัพย์ที่มิใช่สนิทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์สงูสดุและดีที่สุด 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดมูลค่ายุตธิรรมตามการใช้

งานในปัจจุบนั 

วัดมูลค่ายุตธิรรมตามการใช้ที่แตกต่าง

ออกไปที่ก่อให้เกดิการน ามาใช้ให้เกดิ

ประโยชน์สงูสดุและดทีี่สดุ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

การใช้งานเป็นไปได้ทางกายภาพหรือไม่ 

การใช้งานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

มมูีลค่าสนิทรัพย์สงูสดุหรือไม่ 

ไม่ใช่ 

มปัีจจัยชี้ ให้เหน็ว่าการใช้งานที่แตกต่าง

ออกไปของผู้ ร่วมตลาดจะท าให้มูลค่า

สนิทรัพย์สงูที่สดุหรือไม่ 

 

การใช้งานคุ้มค่าทางการเงนิหรือไม่ 
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ตัวอย่างที่ 3 การใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุและดีที่สดุ 

บริษัท ก จ ากัดได้ที่ ดินมาจากการรวมธุรกิจ โดยใช้เป็นที่ ต้ังโรงงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 

ภายหลังที่ดินบริเวณดังกล่าวได้มีการจัดระเบียบใหม่ โดยที่ดินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้เป็น

ที่ดินส าหรับที่อยู่อาศัย และที่ดินบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวกไ็ด้ถูกพัฒนาเป็นอาคารชุด มูลค่า

ยุติธรรมของที่ดินตามลักษณะการใช้งานมีดังน้ี 

มูลค่ายุติธรรมตามการใชง้าน 

ในปัจจุบนัทีใ่ชเ้ป็นโรงงาน 

มูลค่ายุติธรรมตามการใช ้

ทีแ่ตกต่างออกไปทีใ่ชเ้ป็นอาคารชุด 

ที่ดินมีมูลค่าเทา่กบั 1,000,000 บาท ที่ดินหลังหักต้นทุนการร้ือถอนอาคารโรงงาน

และต้นทุนการแปลงสภาพอื่ นๆ มี มูลค่า

เทา่กบั 1,500,000 บาท 

 

ในการพิจารณาการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด เน่ืองจากมีปัจจัยช้ีให้เหน็ว่าการใช้งานที่

แตกต่างออกไปที่ใช้เป็นอาคารชุดของผู้ร่วมตลาดจะท าให้มูลค่าสินทรัพย์สูงที่สุด และจาก      

การพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ การใช้งานที่เป็นไปได้ทางกายภาพ การใช้งานที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย และการใช้งานที่คุ้มค่าทางการเงิน พบว่าการใช้งานที่ดินที่ใช้เป็นอาคารชุดน้ันสามารถ

เป็นไปได้ ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวต้องวัดมูลค่ายุติธรรมตามการใช้ที่แตกต่างออกไป

ที่ใช้เป็นอาคารชุด โดยมีมูลค่ายุติธรรมเทา่กบั 1,500,000 บาท 

2. การประยุกตใ์ชก้บัหนี้ สิน และตราสารทุนของกิจการ 

การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้ข้อสมมติว่าหน้ีสิน หรือตราสารทุนของกิจการ จะถูกโอนไปยังผู้ร่วมตลาด 

ณ วันที่วัดมูลค่า โดยมีหลักเกณฑด์ังน้ี 

1) ถ้ากิจการมีราคาเสนอซ้ือขายส าหรับการโอนหน้ีสิน หรือตราสารทุนของกิจการอย่างเดียวกัน

หรือคล้ายคลึงกนั ให้กจิการใช้ราคาเสนอซ้ือขายดังกล่าวในการวัดมูลค่ายุติธรรม  

2) ถ้าไม่มีราคาเสนอซ้ือขายตามที่กล่าวในข้อ 1) แต่หน้ีสินหรือตราสารทุนมีบุคคลอื่นถือเป็น

สนิทรัพย์ ให้กจิการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิ หรือตราสารทุนตามมุมมองของผู้ร่วมตลาดที่

ถือรายการอย่างเดียวกนันั้นเป็นสนิทรัพย์ โดยสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดังน้ี 

2.1) ให้ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ เช่น ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่ไม่มีสภาพ

คล่องส าหรับรายการอย่างเดียวกันที่มีบุคคลอื่นถือเป็นสินทรัพย์ อย่างไรกต็าม

กจิการต้องปรับปรุงราคาเสนอซ้ือขายดังกล่าว 

2.2) หากไม่มีราคาตาม 2.1) ให้ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธอีื่น 

3) ถ้าไม่มีราคาเสนอซ้ือขายตามที่กล่าวในข้อ 1) และหน้ีสินหรือตราสารทุนไม่มีบุคคลอื่นถือ

ตามที่กล่าวในข้อ 2) ให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน หรือตราสารทุนโดยใช้เทคนิค 

การประเมินมูลค่าจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดที่มีหน้ีสิน หรือได้ออกสิทธิเรียกร้องในส่วนของ

เจ้าของ  
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิและตราสารทุนของกจิการ 

 

 

  

มรีาคาเสนอซื้อขายส าหรับการโอนหนี้สนิ 

หรือตราสารทุนของกจิการอย่างเดยีวกนั

หรือคล้ายคลึงกนัหรือไม่ 

1) ใช้ราคาเสนอ 

ซื้อขาย 

2) หนี้สนิหรือตราสารทุนมบุีคคลอื่นถอื

เป็นสนิทรัพย์ – ประเมนิมูลค่าจาก

มุมมองของผู้ร่วมตลาดที่ถอืรายการ  

อย่างเดยีวกนันั้นเป็นสนิทรัพย์ 

3) หนี้สนิหรือตราสารทุนไม่มบุีคคลอื่น

ถอืเป็นสนิทรัพย์ - ประเมนิมูลค่าจาก

มุมมองของผู้ร่วมตลาดที่มหีนี้สนิ หรือได้

ออกสทิธเิรียกร้องในส่วนของเจ้าของ 

ม ี

ไม่ม ี

หนี้สนิหรือตราสารทุนมบุีคคล

อื่นถอืเป็นสนิทรัพย์หรือไม่ 

ม ี

ไม่ม ี

2.1) ใช้ราคาเสนอ    

ซื้อขายและปรับปรงุ 

มรีาคาเสนอซื้อขายที่มบุีคคล

อื่นถอืเป็นสนิทรัพย์หรือไม่ 

ม ี

2.2) ใช้เทคนิค       

การประเมนิมูลค่า 

ไม่ม ี

ใช้เทคนิคการประเมนิ

มูลค่า 
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 มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินต้องสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏบัิติตามข้อก าหนด

ของภาระผูกพัน (Non-performance risk) ซ่ึงความเสี่ยงดังกล่าวน้ันรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของ

กิจการ (ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน) ดังน้ันในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินต้องพิจารณาถึงผลกระทบของความเสี่ยง

ด้านเครดิต (ระดับความน่าเช่ือถือ) ของกิจการและปัจจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นที่จะมี

หรือไม่มีการปฏบัิติตามภาระผูกพัน 

3. การประยุกตใ์ชก้บัสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ที่มีสถานะหกักลบลบกนัส าหรบั

ความเสีย่งดา้นตลาดหรือความเสีย่งดา้นเครดิตของคู่สญัญา 

กิจการที่ถือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้าน

ตลาดและความเสี่ยงด้านเครดิต (ตามที่อธิบายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง      

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน) ของคู่สญัญาแต่ละราย  

หากกิจการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะเปิด

สุทธิของกิจการต่อความเสี่ยงด้านตลาดหรือความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการได้รับอนุญาตให้วัดมูลค่า

ยุติธรรมกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบนเกณฑ์ของราคาที่จะได้รับจากการขาย

สถานะซ้ือสุทธิ (สินทรัพย์) ส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงรายการใดรายการหน่ึงหรือการจ่ายเพ่ือโอน

สถานะขายสุทธิ (หน้ีสิน) ส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงรายการใดรายการหน่ึงจากรายการที่เกิดข้ึนใน

สภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด เมื่อกิจการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทุกข้อต่อไปนี้  

1) มีการจัดการกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะเปิดสุทธิ

ของกิจการส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดรายการใดรายการหน่ึง (หรือความเสี่ยงด้านตลาด

หลายรายการ) หรือความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญารายใดรายหน่ึงตามการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงหรือกลยุทธก์ารลงทุนที่มีระบุไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร 

2) น าเสนอข้อมูลตามเกณฑดั์งกล่าวเกี่ยวกับกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินให้ผู้บริหาร

ส าคัญของกจิการ 

3) กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมใน    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในแต่ละรอบ 
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การวัดมูลค่ายุติธรรมกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินที่มีสถานะหักกลบลบกนั

ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดหรือความเสี่ยงด้านเครดิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาด ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่มีการบริหารจัดการบนเกณฑ์ของสถานะสุทธิของกิจการส าหรับ 

ความเสี่ยงด้านตลาดรายการใดรายการหน่ึง (หรือความเสี่ยงด้านตลาดหลายรายการ) กิจการต้องใช้ราคา

ที่อยู่ระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (Bid-ask spread) ซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม

ในสถานการณ์น้ันส าหรับฐานะเปิดสทุธต่ิอความเสี่ยงด้านตลาดของกจิการ 

 ส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์       

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงเกี่ยวข้องกับคู่สัญญารายใดรายหน่ึง กิจการต้องรวมผลกระทบของ

ฐานะเปิดสุทธิของกิจการต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาน้ัน หรือฐานะเปิดสุทธิของคู่สัญญาต่อ 

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

เทคนคิการประเมินมูลค่า 

 วัตถุประสงค์ของการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า คือ เพ่ือประมาณการราคาส าหรับรายการที่

เกิดขึ้ นในสภาพปกติในการขายสินทรัพย์ หรือการโอนหน้ีสินที่จะเกิดข้ึนระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่               

วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมิได้ก าหนดเทคนิค           

1) จัดการกลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินและ

หนี้ สินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะเปิด

สทุธ ิและมรีะบุไว้เป็นลายลักษณอ์กัษร 

2) น าเสนอข้อมูลตามเกณฑด์งักล่าวแก่

ผู้บริหารส าคญัของกจิการ 

3) วัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สนิ

ทางการเงินเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานในแต่ละรอบ 

อนุญาตใ ห้ วั ด มู ล ค่ าต าม

เกณฑข์องฐานะเปิดสทุธ ิ 

ไม่อนุญาตให้วัดมูลค่าตาม

เกณฑข์องฐานะเปิดสทุธ ิ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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การวัดมูลค่าที่เฉพาะเจาะจง เว้นแต่ในกรณีที่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง โดยเทคนิค            

การประเมินมูลค่าที่น ามาใช้แพร่หลาย ได้แก่  

1. วิธีราคาตลาด เป็นวิธีซ่ึงใช้ราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซ่ึงเป็นข้อมูลของตลาดส าหรับ

สินทรัพย์ หน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือที่เปรียบเทียบได้       

(ที่คล้ายคลึงกนั) เช่น ธุรกจิ 

2. วิธีราคาทุน เป็นวิธีซ่ึงสะท้อนถึงจ านวนเงินที่ต้องใช้ในปัจจุบันเพ่ือน ามาเปล่ียนแทนก าลัง   

การผลิตของสนิทรัพย์ (โดยปกติ หมายถึง ต้นทุนการเปล่ียนแทนปัจจุบัน) 

3. วิธีรายได้ เป็นวิธีซ่ึงแปลงมูลค่าในอนาคต (เช่น กระแสเงินสด หรือรายได้และค่าใช้จ่าย) มา

เป็นมูลค่าปัจจุบัน (คือ การคิดลด) เมื่อใช้วิธีรายได้ การวัดมูลค่ายุติธรรมสะท้อนให้เหน็ถึง

ความคาดหวังของตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกบัจ านวนเงินในอนาคตเหล่านั้น 

กิจการต้องพิจารณาใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในสถานการณ์น้ัน โดยอาจใช้เพียงวิธี

เดียว หรือหลายวิธขีึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสถานการณ์ นอกจากน้ีเทคนิคการประเมินมูลค่าที่น ามาใช้

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้องประยุกต์ใช้โดยสม ่าเสมอ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่า

หรือการน ามาปฏบัิติใช้จะมีความเหมาะสม ถ้าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้มูลค่ายุติธรรมเป็นตัวแทนที่

ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมในสถานการณ์น้ัน โดยการปรับปรุงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็น   

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) 

ขอ้มูลทีน่ ามาใชใ้นเทคนคิการประเมินมูลค่า   

 ส าหรับข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่มี

ความเกี่ยวข้องให้มากที่สดุและใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ให้น้อยที่สดุ 

 ขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตได ้คือ ข้อมูลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลตลาด เช่น ข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่

เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือรายการที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงสะท้อนข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะน ามาใช้เพ่ือ

ก าหนดราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

 ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้คือ ข้อมูลซ่ึงไม่มีข้อมูลตลาดปรากฏและถูกพัฒนาจากข้อมูลที่ดี

ที่สุดที่มีอยู่เกี่ยวกับข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะน ามาใช้ในการก าหนดราคาสินทรัพย์น้ันหรือ

หน้ีสนิน้ัน 

 กิจการต้องเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ผู้ร่วมตลาดจะพิจารณา 

เช่น สภาพและสถานที่ต้ังของสนิทรัพย์ ข้อจ ากดัในการใช้ของสินทรัพย์ เป็นต้น ซ่ึงลักษณะดังกล่าวมีผลให้

ต้องมีการปรับปรุง เช่น ส่วนเพ่ิมจากการควบคุมหรือส่วนลดจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม เป็นต้น 

ถ้าส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดที่สะท้อนถึงขนาดเป็นลักษณะของการถือครองของกิจการมากกว่าที่จะเป็นลักษณะ

ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน กิจการต้องไม่ปรับปรุงในการวัดมูลค่ายุติธรรม นอกจากน้ีถ้ากิจการมีราคาเสนอ

ซ้ือขายที่เป็นข้อมูลระดับ 1  )ดูหัวข้อล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม (  ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน กิจการ

ต้องใช้ราคาน้ันในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้องปรับปรุง 
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 ในกรณีที่กจิการถือสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอย่างเดียวกนัเป็นจ านวนมากที่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด

ที่ มีสภาพคล่อง เช่น เคร่ืองมือทางการเงิน แต่มีปริมาณการซ้ือขายของตลาดตามปกติรายวันไม่เพียงพอ                   

ที่จะรองรับปริมาณที่ถือโดยกิจการ ซ่ึงค าสั่งขายในคร้ังเดียวที่อาจมีผลกระทบต่อราคาเสนอซ้ือขาย               

(ปัจจัยขนาดที่ใช้คิดลด (Blockage factor)) ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการสามารถใช้ราคาเสนอซ้ือขาย

ในตลาดที่มีสภาพคล่องซ่ึงเป็นข้อมูลระดับ 1 ได้โดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงรายการ เน่ืองจากเป็นลักษณะ

ของการถือครองของกจิการมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

ตัวอย่างที่ 4 ปัจจัยขนาดที่ใช้คิดลดราคา (Blockage factor) 

บริษัท ก จ ากัด มีเงินลงทุนจ านวนร้อยละ 20 ในบริษัท ข จ ากัด ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงมี

สภาพคล่อง โดยปกติ หุ้นของบริษัท ข จ ากัด จะมีปริมาณซ้ือขายเฉล่ียต่อวันที่อัตราร้อยละ 2 - 3 

ถ้าบริษัท ก จ ากัด ขายเงินลงทุนทั้งหมด บริษัท ก จ ากัดคาดว่าจะส่งผลกระทบให้ราคาหุ้นลดลง

ประมาณร้อยละ 30 จากราคา ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม อย่างไรกต็าม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุน บริษัท ก จ ากัด ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงรายการจากสาเหตุดังกล่าว เน่ืองจากเป็น

ลักษณะเฉพาะของการถือครองของบริษัทไม่ใช่ลักษณะของเงินลงทุน 

 ส าหรับข้อมูลที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (Bid-ask spread) ราคาที่อยู่

ในช่วงส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายเป็นตัวแทนที่ ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมใน

สถานการณ์น้ัน อย่างไรกต็าม กจิการอาจใช้ราคาเสนอซ้ือส าหรับสถานการณ์ที่เป็นสินทรัพย์และราคาเสนอ

ขายส าหรับสถานการณ์ที่เป็นหน้ีสนิได้ แต่มิใช่ข้อก าหนด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม (Fair value hierarchy) 

 เพ่ือให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีความสม ่าเสมอและสามารถ

เปรียบเทยีบได้มากขึ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 

ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ 

ในกรณีที่ข้อมูลที่น ามาใช้แต่ละข้อมูลถูกจัดประเภทล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมแตกต่างกัน กิจการ

จะต้องจัดประเภทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับข้อมูลในระดับต ่าที่สุดที่มีนัยส าคัญต่อ               

การวัดมูลค่าในการประเมินความมีนัยส าคัญของข้อมูลต้องใช้ดุลยพินิจ 

ขอ้มูลระดบั 1 

 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับ

สนิทรัพย์ หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า ซ่ึงถือเป็น

มูลค่ายุติธรรมที่พร้อมด้วยหลักฐานที่น่าเช่ือถือที่สุด ในกรณีที่ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์ 

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินอาจจะมีการแลกเปล่ียนในหลายตลาดที่มีสภาพคล่อง ดังน้ัน 

กจิการต้องพิจารณาปัจจัยทั้งสองประเดน็ดังต่อไปนี้  

1) ตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุในกรณีที่ไม่มีตลาดหลัก และ 

2) กจิการสามารถเข้าท ารายการได้ด้วยราคาในตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 
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 กจิการต้องไม่ปรับปรุงข้อมูลระดับ 1 ยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้  

1) กิจการถือสินทรัพย์หรือหน้ีสินจ านวนมากที่คล้ายกันที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม และมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง แต่กิจการไม่สามารถเข้าถึง

ได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินแต่ละรายการ (เน่ืองจากมีสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่

คล้ายกันจ านวนมาก เป็นไปได้ยากที่จะได้ข้อมูลราคาสินทรัพย์หรือหน้ีสินแต่ละ

รายการ) ในกรณีน้ี เพ่ือให้สามารถถือปฏิบัติได้ กิจการอาจวัดมูลค่าโดยใช้วิธีการ

ก าหนดราคาทางเลือก ที่มิได้ข้ึนอยู่กับราคาเสนอซ้ือขายเพียงอย่างเดียว เช่น วิธีการ

ก าหนดราคาแบบเมทริกซ์ (Matrix pricing) 

2) ราคาในตลาดซ้ือขายคล่องไม่ได้เป็นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่วัดมูลค่า 

ตัวอย่างเช่น มีเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญเกิดข้ึนหลังปิดตลาดแต่ก่อนวันที่วัดมูลค่า เช่น 

การประกาศการรวมธุรกิจ กิจการต้องก าหนดและใช้นโยบายอย่างสม ่าเสมอใน     

การระบุถึงเหตุการณ์เหล่าน้ันที่อาจส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่ายุติธรรม  

3) ในกรณีที่วัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินหรือตราสารทุนของกิจการ โดยใช้ราคาเสนอซ้ือ

ขายเพ่ือรับรู้เป็นสินทรัพย์ส าหรับรายการอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

เฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์น้ันมีปัจจัยเฉพาะเจาะจงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสนิหรือตราสารทุนนั้น 

ถ้ามีการปรับปรุงใดๆ กับข้อมูลระดับ 1 จะส่งผลให้การวัดมูลค่ายุติธรรมจะต้องถูกจัด

ประเภทของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมที่ลดต ่าลง  

ขอ้มูลระดบั 2 

 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์น้ัน                 

หรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ  1 ตัวอย่างของข้อมูล 

ระดับ 2 ได้แก่ 

1) ราคาเสนอซ้ือขายของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่คล้ายคลึงกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง  

2) ราคาเสนอซ้ือขายของสนิทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันในตลาดที่

ไม่มีการซ้ือขายคล่อง  

3) ข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือ

ขาย ตัวอย่างเช่น  

3.1)  อัตราดอกเบ้ียและเส้นอัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้ที่ มีการเสนอตาม                             

ช่วงเวลาปกติ 

3.2)  ความผันผวนโดยนัย (Implied volatilities)  

3.3)  อตัราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit spread)  

4) ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากตลาดโดยตรงหรือโดยอ้อม  
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ในกรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูลระดับ 2 ที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่าโดยรวมการปรับปรุง

ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทเป็นระดับ  3 ของล าดับช้ันมูลค่า

ยุติธรรม ถ้ารายการปรับปรุงน้ันใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีนัยส าคัญ 

ขอ้มูลระดบั 3 

ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม กิจการต้องใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามมีบาง

สถานการณ์ที่ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้เป็นข้อมูลที่ดีที่สุด เพ่ือจะได้สะท้อนถึงข้อสมมติที่ผู้ร่วม

ตลาดจะใช้เม่ือก าหนดราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ันรวมถึงข้อสมมติด้านความเสี่ยง 

ในกรณีที่กิจการจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ กิจการอาจเร่ิมต้นด้วยข้อมูล

ของกิจการเอง แต่ต้องปรับปรุงข้อมูลเหล่าน้ันหากข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เหน็ว่าผู้ร่วมตลาดคนอื่น

จะใช้ข้อมูลที่แตกต่างกนัหรือมีบางสิ่งบางอย่างเฉพาะของกจิการที่ผู้ร่วมตลาดคนอื่นไม่มี อย่างไรก็

ตาม กิจการไม่จ าเป็นต้องด าเนินการที่จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ     

ข้อสมมติของผู้ร่วมตลาด แต่กิจการต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับข้อสมมติของผู้ร่วมตลาด

ซ่ึงมีอยู่อย่างสมเหตุสมผล  

การจัดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

   

 

 

 

 

 

 

  

การเปิดเผยขอ้มูล 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินทั้งสองเร่ืองดังต่อไปน้ี  

1. เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนาการวัดมูลค่าเหล่าน้ัน

ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายหลังการรับรู้เร่ิมแรกใน     

งบแสดงฐานะการเงินทั้งที่เกดิข้ึนประจ าหรือเกดิขึ้นไม่ประจ า  

มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มี

สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ 

หรือหนี้สนิอย่างเดยีวกนัหรือไม่ 

ข้อมูลระดบั 2 

 

ข้อมูลระดบั 3 

 

ข้อมูลระดบั 1 มกีารปรับปรงุ

ราคาหรือไม่ 

มี ข้อ มูลที่ สั ง เกตไ ม่ไ ด้ที่ เ ป็ น

นัยส าคญัหรือไม่ 

ม ี ไม่ม ี

ไม่ม ี

ม ี

ไม่ม ี

ม ี
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2. ผลกระทบของการวัดมูลค่าที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส าหรับงวดที่การวัดมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้ นประจ าซ่ึงใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้

อย่างมีนัยส าคัญ (ข้อมูลระดับ 3)  

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อยส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่มีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินภายหลังจากการรับรู้เร่ิมแรก 

อา้งอิง 

ย่อหนา้ 
ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย 

การวดัมูลค่า

ยุติธรรมที่ 

เกิดข้ึนประจ า 

การวดัมูลค่า

ยุติธรรมทีไ่ม่ได้

เกิดข้ึนประจ า 

ขอ้มูลระดบั ขอ้มูลระดบั 

1 2 3 1 2 3 

93.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน    

93.1 เหตุผลที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม    

93.2 การจัดล าดับช้ันของการวัดมูลค่ายุติธรรม    

93.3, 

93.5.4 

และ 95 

เปิดเผยจ านวนเงินและเหตุผลของการโอนระหว่าง

ระดับของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกจากน้ี

กจิการต้องเปิดเผยนโยบายในการก าหนดว่าเมื่อใดจึง

ถือว่ามีการโอนระหว่างระดับ ซ่ึงต้องระบุเวลาใน     

การโอนเปล่ียนล าดับช้ันด้วย  

      

93.4 ค าอธบิายเทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ใน

การวัดมูลค่ายุติธรรม และถ้ามีการเปล่ียนแปลงเทคนิค

การประเมินมูลค่า ต้องเปิดเผยถึงการเปล่ียนแปลง

พร้อมเหตุผล 

    

93.4 

และ 99 

ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกบัข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่

มีนัยส าคัญซ่ึงน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ใน

รูปแบบตาราง เว้นแต่รูปแบบอื่นจะเหมาะสมกว่า 

 

 

    

93.5 เปิดเผยการกระทบยอดยกมาและยกไปของ 

1) ผลก าไรขาดทุนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

2) ผลก าไรขาดทุนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

3) การซ้ือ การขาย การออกใหม่ และการช าระคืน 

(เปิดเผยแต่ละประเภทแยกจากกนั)  

4) จ านวนที่โอนเข้าหรือโอนออกจากระดับ 3 รวมถึง
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อา้งอิง 

ย่อหนา้ 
ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย 

การวดัมูลค่า

ยุติธรรมที่ 

เกิดข้ึนประจ า 

การวดัมูลค่า

ยุติธรรมทีไ่ม่ได้

เกิดข้ึนประจ า 

ขอ้มูลระดบั ขอ้มูลระดบั 

1 2 3 1 2 3 

เหตุผลและนโยบายในการโอนระหว่างระดับ 

93.6 ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกดิข้ึนที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์

หรือหน้ีสนิที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

    

93.7 ค าอธบิายข้ันตอนการประเมินมูลค่าที่กจิการใช้      

93.8.1 การบรรยายระบุความอ่อนไหวของการวัดมูลค่า

ยุติธรรมที่มีต่อการเปล่ียนแปลงในข้อมูลที่ไม่สามารถ

สงัเกตได้ 

     

93.8.2 ส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน  

หากการเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้เพียง

หน่ึงอย่างหรือมากกว่านั้น มีผลต่อมูลค่ายุติธรรมอย่าง

มีนัยส าคัญ ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงผลกระทบ และวิธี

ค านวณผลกระทบดังกล่าว 

     

93.9 สาเหตุที่การใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและดีที่สุดของ

สนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินแตกต่างจาก   

การใช้ในปัจจุบัน 

   

98 ส าหรับหน้ีสนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและได้รวม

การเพ่ิมความน่าเช่ือถือของบุคคลที่สามซ่ึงไม่สามารถ

แบ่งแยกได้  ผู้ออกตราสารหน้ีต้องเปิดเผยถึงการมีอยู่

ของการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และระบุว่าได้มีการสะท้อน

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิหรือไม่ 

     

หมายเหต ุ 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกดิข้ึนประจ า คือ การที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นก าหนดหรือ

อนุญาตให้แสดงสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มูลค่ายุติธรรมในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น  

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่แสดงด้วยวิธมูีลค่ายุติธรรม เป็นต้น 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้เกดิขึ้นประจ า คือ การที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นก าหนด

หรืออนุญาตให้แสดงสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น 

การวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายส าหรับสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย เป็นต้น 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อยส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่า

ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
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อา้งอิง 

ย่อหนา้ 
ขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผย 

ขอ้มูลระดบั 

1 2 3 

93.2 การจัดล าดับช้ันของการวัดมูลค่ายุติธรรม   

93.4 ค าอธบิายเทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม และถ้ามีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมิน

มูลค่าต้องเปิดเผยถึงการเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผล 

  

93.9 สาเหตุที่การใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและดีที่สุดของสนิทรัพย์ที่

ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินแตกต่างจากการใช้ในปัจจุบัน   

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องถือปฏบัิติโดยเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป ณ วันเร่ิมต้นของ

รอบระยะเวลาประจ าปีซ่ึงมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติคร้ังแรก นอกจากน้ี

กจิการไม่ต้องน าข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏบัิติใช้

กบัข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับรอบระยะเวลาก่อนเร่ิมถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 ในกรณีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงต้องรวมผลกระทบ

ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตน้ัน กิจการอาจเลือกรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวโดยปรับกับ

ก าไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 (กรณีที่กิจการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรกในปี 2558) 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้ก าหนดหรืออนุญาตให้กิจการวัดมูลค่าหรือเปิดเผย

ข้อมูลของสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือตราสารทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงในอดีตมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินแต่ละฉบับน้ันมีข้อก าหนดในเร่ืองการวัดมูลค่ายุติธรรมที่หลากหลาย ท าให้ข้อมูลในงบการเงินที่

เกี่ยวข้องกับมูลค่ายุติธรรมอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังน้ันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรมให้อยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกัน เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ             

ที่แสดงในงบการเงินน้ันสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ นอกจากน้ียังก าหนดให้กิจการเปิดเผยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้

หรือเปิดเผยในรายงานทางการเงินได้ดีย่ิงขึ้น  

ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือกจิการที่ต้องมีการวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือตราสารทุนในงบการเงิน เช่น กิจการที่มีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กจิการที่มีเคร่ืองมือทางการเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และกจิการที่มีการรวมธุรกจิ เป็นต้น  

นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ได้เปล่ียนค านิยามของ มูลค่ายุติธรรมใหม่ 

รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ จึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการที่เคยรับรู้สินทรัพย์



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้ ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ ์2562)       คู่มืออธบิาย TFRS 13 หน้า 18 

 

และหน้ีสนิด้วยมูลค่ายุติธรรมตามค านิยามของมูลค่ายุติธรรมเดิม ทั้งน้ีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการวัดมูลค่า

ยุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้รับรู้โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป  
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