
 หน้า   ๑๐ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๔๖/๒๕๖๐ 

เร่ือง  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๓  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐) 
เร่ือง  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๘  (๒/๒๕๖๐)  เม่ือวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๕๒/๒๕๕๙  เร่ือง  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  เร่ือง  การวัดมูลค่ายุติธรรม 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๓  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  การวัด

มูลค่ายุติธรรม  ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ  ฉบับที่  13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IFRS 13: Fair 

Value Measurement  (Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก 

และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วย

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 99 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการส าคัญ ค านิยามที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็นคร้ังแรกจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน 

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี  

ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบาย 

การบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง การวดัมลูค่ายุติธรรม 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  ก าหนดเรือ่ง 

1.1  ค านยิามมลูค่ายุติธรรม 

1.2  การวดัมูลค่ายุติธรรมให้อยู่ในกรอบแนวคิดเดียวกนัของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และ 

1.3  การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม 

2 มูลค่ายุติธรรมเป็นการวัดมูลค่าที่อ้างอิงตลาด มิใช่การวัดมูลค่าที่เป็นการเฉพาะของกิจการใด

กิจการหน่ึง ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินบางอย่าง อาจจะมีรายการในตลาดที่สังเกตได้หรือมี

ข้อมูลอยู่ในตลาดในขณะที่สินทรัพย์และหน้ีสินอื่นอาจไม่มีรายการในตลาดที่สามารถสังเกตได้ 

หรือไม่มีข้อมูลในตลาดที่เพียงพอ อย่างไรกดี็วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมในทั้งสอง

กรณีมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เพ่ือประมาณการราคาส าหรับรายการทีเ่กิดขึ้นในสภาพปกติ

ในการขายสินทรัพย์หรือการโอนหน้ีสินที่เกิดข้ึนระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้

สภาพปัจจุบันของตลาด (ราคาขายหรือโอนออก (exit price) ณ วันที่วัดมูลค่าจากมุมมองของ

ผู้ร่วมตลาดซ่ึงถือสนิทรัพย์ หรือผู้ที่มีภาระหน้ีสนิ) 

3 เมื่อราคาส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันไม่สามารถสังเกตได้ ให้กิจการวัดมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่นที่ใช้ขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดที้มี่ความเกีย่วขอ้ง

ให้มากที่สุด และลดการใช้ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดใ้ห้น้อยที่สดุ เน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมเป็น 

การวัดมูลค่าที่อ้างองิตลาด ซ่ึงเป็นการวัดมูลค่าโดยใช้ข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้ในการก าหนด

ราคาสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังน้ันความตั้งใจของกิจการ

ในการถือสินทรัพย์ หรือช าระหน้ีสินหรือปฏิบัติตามภาระหน้ีสินจะไม่เกี่ยวข้องในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม 
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4 ค านิยามของมูลค่ายุติธรรมเน้นสินทรัพย์และหน้ีสิน เพราะเป็นรายการหลักในการวัดมูลค่า 

ทางบัญชี นอกจากน้ันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องน ามาถือปฏบัิติกบัตราสารทุน

ของกจิการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ขอบเขต 
 

5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใหถ้ือปฏิบติัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัอื่นก าหนด หรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับ 

การวดัมูลค่ายุติธรรม (และการวดัมูลค่า เช่น มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายที่ตั้งอยู่ 

บนพื้ นฐานของการวดัมูลค่ายุติธรรม หรือเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการวดัมูลค่าเหล่านั้น) 

ยกเวน้ตามทีร่ะบุใน ย่อหนา้ที ่6 และ 7 

6 ข้อก าหนดในการวัดมูลค่าและข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึง 

6.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑภ์ายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เมื่อมีการประกาศใช้) 

6.2 รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

6.3 การวัดมูลค่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้

คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมื่อมีการประกาศใช้) 

7 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่รวมเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

7.1 สินทรัพย์โครงการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

7.2 เงินลงทุนในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

7.3 สินทรัพย์ซ่ึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 

ในการจ าหน่าย  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อย

ค่าของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

8 กรอบแนวคิดของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่อธิบายในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

น ามาถือปฏบัิติกับทั้งการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก และการวัดมูลค่าในภายหลัง ในกรณีที่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นก าหนดหรืออนุญาตให้ใช้มูลค่ายุติธรรม 
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การวดัมูลค่า 
 

ค านยิามมูลค่ายุติธรรม 

 

9  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใหค้ านิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาที่จะไดร้บั

จากการขายสินทรพัย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผูร่้วมตลาด ณ วนัทีว่ดัมูลค่า 

10 ย่อหน้าที่ ข2 อธบิายภาพรวมของแนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

สินทรพัยห์รือหนี้ สิน 

 

11 การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นการวัดมูลค่าส าหรับรายการสินทรัพย์หรือหนี้ สินรายการใด 

รายการหนึ่ง ดังนั้นเมื่อกิจการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องพิจารณาถึงลักษณะของ

สินทรพัยห์รือหนี้ สินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรพัย์

หรือหนี้ สิน ณ วนัทีว่ดัมูลค่า ลกัษณะดงักล่าวมีตวัอย่างดงัต่อไปนี้  

11.1 สภาพ และสถานทีต่ั้งของสินทรพัย ์และ 

11.2 ขอ้จ ากดั ในการขายหรือใชสิ้นทรพัย ์(ถา้ม)ี 

12 ผลกระทบต่อการวัดมูลค่าซ่ึงเกิดขึ้ นจากลักษณะเฉพาะจะแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับผู้ร่วมตลาดจะ 

น าลักษณะน้ันมาพิจารณาอย่างไร 

13 การวัดมูลค่าสนิทรัพย์ หรือหน้ีสนิด้วยมูลค่ายุติธรรมอาจจะเป็นกรณีดังต่อไปนี้  

13.1 สินทรัพย์หรือหน้ีสินเด่ียว (เช่น เคร่ืองมือทางการเงิน หรือสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์

ทางการเงิน) หรือ 

13.2 กลุ่มของสินทรัพย์ กลุ่มของหน้ีสิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสิน (เช่น หน่วย

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดหรือธุรกจิ) 

14 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรับรู้รายการหรือการเปิดเผยข้อมูล การก าหนดว่าสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินเด่ียวหรือเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ กลุ่มของหน้ีสิน หรือเป็นกลุ่มของ

สินทรัพย์และหน้ีสินจะขึ้ นอยู่กับหน่วยวดัทางบัญชี หน่วยวัดทางบัญชีส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินต้องก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก  าหนดหรืออนุญาตให้มี

การวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

รายการ 

 

15 การวดัมูลค่ายุติธรรมมีขอ้สมมติว่าสินทรพัยห์รือหนี้ สินนั้นมีการแลกเปลี่ยนกนัในรายการ 

ที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาดในการขายสินทรพัย์ หรือโอนหนี้ สิน ณ วนัที ่

วดัมูลค่าภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด 
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16 การวดัมูลค่ายุติธรรมมีขอ้สมมติว่ารายการที่จะขายสินทรพัย ์หรือที่จะโอนหนี้ สิน เกิดข้ึน

อย่างใดอย่างหนึง่ ดงัต่อไปนี้  

16.1 ในตลาดหลกัส าหรบัสินทรพัยห์รือหนี้ สิน หรือ 

16.2 ในกรณีที่ไม่มีตลาดหลกัให้ใช้ตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดส าหรบัสินทรพัยห์รือ

หนี้ สิน 

17 กจิการไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในทุกวิถีทางเพ่ือค้นหาตลาดที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการระบุ

ตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดในกรณีที่ไม่มีตลาดหลัก แต่ต้องพิจารณาถึงข้อมูล

ทั้งหมดที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล หากไม่มีหลักฐานขัดแย้งอื่นตลาดที่โดยปกติกิจการจะเข้าไป

ท ารายการขายสินทรัพย์ หรือเปล่ียนมือหน้ีสินให้สันนิษฐานว่าเป็นตลาดหลัก หรือในกรณีที่ไม่มี

ตลาดหลัก ให้สนันิษฐานว่าเป็นตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ 

18 หากมีตลาดหลักส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน การวัดมูลค่ายุติธรรม ต้องเป็นราคาในตลาดน้ัน    

(โดยไม่ค านึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้จากประมาณการโดยใช้เทคนิค 

การประเมินมูลค่าวิธีอื่น) แม้ว่าราคาในตลาดที่แตกต่างกันจะมีแนวโน้มว่าให้ประโยชน์มากกว่า 

ณ วันที่วัดมูลค่า 

19 กิจการต้องสามารถเข้าถึงตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดหลัก 

(หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินแบบเดียวกันอาจแตกต่างกัน

ส าหรับกิจการที่แตกต่างกัน (และธุรกิจภายใต้กิจการเหล่าน้ัน) เน่ืองจากกิจการที่แตกต่างกัน 

(และธุรกิจภายใต้กิจการเหล่าน้ัน) ซ่ึงมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน อาจเข้าถึงตลาดที่แตกต่างกัน 

ดังน้ันตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) (และดังน้ันผู้ร่วมตลาด) ต้องพิจารณาจาก

มุมมองของกจิการ โดยยอมให้เกดิความแตกต่างระหว่างกจิการซ่ึงมีกจิกรรมที่แตกต่างกนั 

20 แม้ว่ากิจการต้องสามารถเข้าถึงตลาด กิจการไม่จ าเป็นต้องสามารถขายสินทรัพย์รายการใด 

รายการหน่ึงหรือโอนหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง ณ วันที่วัดมูลค่า เพ่ือให้สามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เกณฑข์องราคาในตลาดน้ัน 

21 ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่สังเกตได้ในการให้ข้อมูลราคาในการขายสินทรัพย์ หรือการโอนหน้ีสิน  

ณ วันที่วัดมูลค่า การวัดมูลค่ายุติธรรมต้องสมมติว่ารายการได้เกดิขึ้น ณ วันนั้นโดยพิจารณาจาก

มุมมองของผู้ร่วมตลาดที่มีสินทรัพย์หรือหน้ีสิน รายการที่สมมติว่าเกิดขึ้ นน้ันใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการประมาณราคาที่จะขายสนิทรัพย์หรือโอนหน้ีสนิ 

 

ผูร่้วมตลาด 

 

22 กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนี้ สินโดยใช้ขอ้สมมติที่ผูร่้วมตลาดใชใ้น 

การก าหนดราคาสินทรพัยห์รือหนี้ สิน โดยสมมติว่าผูร่้วมตลาดจะกระท าเพื่อประโยชน ์

ทางเศรษฐกิจทีด่ีทีสุ่ดของตน 
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23 ในการพัฒนาข้อสมมติเหล่าน้ัน กิจการไม่จ าเป็นต้องระบุผู้ร่วมตลาดอย่างเฉพาะเจาะจง แต่กิจการ

ต้องระบุลักษณะเฉพาะที่แยกแยะผู้ร่วมตลาดโดยทั่วไป โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กบัทุกเร่ืองดังต่อไปน้ี 

23.1 สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

23.2 ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ) ส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ และ 

23.3 ผู้ร่วมตลาดซ่ึงกจิการจะเข้าท ารายการด้วยในตลาดน้ัน 

 

ราคา 

 

24 มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพือ่โอนหนี้ สินในรายการ

ที่เกิดข้ึนในสภาพปกติในตลาดหลกั (หรือตลาดที่ให้ประโยชนสู์งสุด) ณ วนัที่วดัมูลค่า

ภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด (ราคาขายหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่ค านึงว่าราคา

ดงักล่าวจะสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือไดจ้ากประมาณการโดยใชเ้ทคนคิการประเมินมูลค่าวิธีอื่น 

25 ราคาในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิไม่ต้องปรับปรุงด้วยตน้ทุนการท ารายการ ต้นทุนการท ารายการต้องบันทกึบัญชีตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ต้นทุนการท ารายการมิใช่ลักษณะของ

สินทรัพย์หรือหน้ีสินแต่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท ารายการแต่ละรายการซ่ึงจะ

แตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัว่ากจิการท ารายการสนิทรัพย์และหน้ีสนิน้ันอย่างไร 

26 ต้นทุนการท ารายการไม่รวมถึงตน้ทุนในการขนส่ง หากสถานที่ถือเป็นลักษณะหน่ึงของสนิทรัพย์ 

(ซ่ึงอาจเป็นกรณี เช่น สินค้าโภคภัณฑ์) ราคาในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) 

ต้องมีการปรับปรุงด้วยต้นทุน (ถ้ามี) ที่จะเกิดข้ึนในการขนส่งสินทรัพย์จากสถานที่อยู่ปัจจุบัน

ของสนิทรัพย์ไปยังตลาดนั้น 

 

การประยุกตใ์ชก้บัสินทรพัยที์ม่ิใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

 

การใชสิ้นทรพัยที์ม่ิใช่สินทรพัยท์างการเงินใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและดีทีสุ่ด 

 

27 การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์ม่ิใช่สินทรพัยท์างการเงิน ใหพ้ิจารณาถึงความสามารถ

ของผูร่้วมตลาดในการสรา้งประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจโดยการใช้สินทรพัยใ์ห้เกิดประโยชน์

สูงสุดและดีที่สุด หรือโดยการขายสินทรพัยใ์หผู้ร่้วมตลาดรายอื่นที่จะใชสิ้นทรพัยใ์ห้เกิด

ประโยชนสู์งสุดและดีทีสุ่ด 

28 การใช้สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดให้พิจารณาถึง 

การใช้งานของสินทรัพย์น้ันอย่างเป็นไปได้ทางกายภาพถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มค่า 

ทางการเงินดังต่อไปนี้  
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28.1 การใช้งานที่เป็นไปได้ทางกายภาพจะพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของสินทรัพย์ 

ที่ผู้ร่วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาสินทรัพย์ (เช่น ที่ตั้งหรือขนาดของ

อสงัหาริมทรัพย)์ 

28.2 การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายจะพิจารณาถึงข้อจ ากัดทางกฎหมายในการใช้สินทรัพย์

น้ันซ่ึงผู้ร่วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาสินทรัพย์ (เช่น ข้อก าหนด 

การแบ่งเขตที่มีผลต่ออสงัหาริมทรัพย์)  

28.3 การใช้งานที่คุ้มค่าทางการเงินจะพิจารณาว่าการใช้งานที่เป็นไปได้ทางกายภาพของ

สินทรัพย์ และถูกต้องตามกฎหมาย จะก่อให้เกิดรายได้หรือกระแสเงินสดรับที่

เพียงพอ (โดยค านึงถึงต้นทุนของการปรับสภาพสินทรัพย์เพ่ือการใช้งานน้ัน) เพ่ือให้

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ ผู้ร่วมตลาดต้องการจะได้รับจากการลงทุนใน

สนิทรัพย์น้ันจากการใช้งานในลักษณะดังกล่าวน้ัน 

29 การน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุดและดีที่สุดจะก าหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดแม้ว่ากิจการ             

มีความต้ังใจที่จะน าสินทรัพย์ไปใช้ในลักษณะอื่นที่แตกต่างออกไป อย่างไรกด็ีการใช้สินทรัพย์

ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินในปัจจุบันของกิจการให้สันนิษฐานว่าเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและดีที่สุด เว้นแต่ปัจจัยตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ช้ีให้เห็นว่าการใช้ที่แตกต่างออกไปของ 

ผู้ร่วมตลาดจะท าให้มูลค่าของสนิทรัพย์สงูที่สุด 

30 เพ่ือปกป้องสถานะการแข่งขันของตนเอง หรือเพ่ือเหตุผลอื่นๆ กิจการอาจจะต้ังใจที่จะไม่ใช้

สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้มาอย่างจริงจังหรืออาจจะต้ังใจที่จะไม่ใช้สินทรัพย์ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด ตัวอย่างเช่น อาจจะมีกรณีที่กจิการได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาและ 

มีแผนที่จะใช้เพียงเพ่ือป้องกันมิให้ผู้อื่นได้ใช้ อย่างไรกดี็ กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินตามข้อสมมติการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดโดย 

ผู้ร่วมตลาด 

 

ขอ้สมมติในการประเมินมูลค่าสินทรพัยที์ม่ิใช่สินทรพัยท์างการเงิน 

 

31 การใช้สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดเป็นพ้ืนฐานของ      

การก าหนดข้อสมมติในการประเมินมูลค่าที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ดังต่อไปนี้  

31.1 การใช้สินทรัพย์ที่ มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดอาจ 

ให้มูลค่าสูงสุดแก่ ผู้ ร่วมตลาดโดยการใช้งานร่วมกับสินทรัพย์อื่ นอย่างเป็นกลุ่ม  

(มีการติดตั้งหรือประกอบรวมส าหรับการใช้งาน) หรือการใช้ร่วมกับสินทรัพย์และ

หน้ีสนิอื่น (เช่น ธุรกจิ) 

31.1.1 หากการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด คือ การใช้สินทรัพย์

ร่วมกับสินทรัพย์อื่นหรือการใช้ร่วมกับสินทรัพย์และหน้ีสินอื่น  มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์เป็นราคาที่จะได้รับจากรายการในปัจจุบันในการขาย
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สนิทรัพย์ โดยมีข้อสมมติว่าสินทรัพย์จะน ามาใช้ร่วมกับสนิทรัพย์อื่น หรือใช้

ร่วมกับสินทรัพย์และหน้ีสินอื่น และสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ัน (ได้แก่ 

สนิทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง) ผู้ร่วมตลาดจะสามารถ

จัดหาได้จริง 

31.1.2 หน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์น้ันและสินทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ

สินทรัพย์น้ันให้รวมหน้ีสินที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่ไม่ให้รวมหน้ีสินที่

น ามาใช้เพ่ือจัดหาสนิทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มสนิทรัพย์ 

31.1.3 ข้อสมมติเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและดีที่สุดต้องเป็นอย่างเดียวกันส าหรับสินทรัพย์ทั้งหมด (ซ่ึงการใช้งาน

สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดมีความเกี่ยวข้อง) ของกลุ่มสินทรัพย์ 

หรือในกลุ่มสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่จะน าสนิทรัพย์มาใช้ 

31.2 การใช้สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดอาจให้

มูลค่าสงูสดุแก่ผู้ร่วมตลาดโดยการใช้สินทรัพย์แบบแยกต่างหาก ถ้าการใช้สนิทรัพย์ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดคือการใช้สินทรัพย์แบบแยกต่างหาก มูลค่ายุติธรรม 

ของสินทรัพย์เป็นราคาที่จะได้รับจากรายการในปัจจุบันในการขายสินทรัพย์ให้กับ 

ผู้ร่วมตลาดซ่ึงใช้สนิทรัพย์แบบแยกต่างหาก 

32 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ใช้ข้อสมมติว่าสินทรัพย์ที่ขายมี

หน่วยวัดทางบัญชีสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ซ่ึงอาจ

เป็นสินทรัพย์แต่ละช้ินรายการ) กล่าวคือ แม้ว่าในกรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมจะมีข้อสมมติว่า 

การน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดของสินทรัพย์เป็นการใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น  

หรือร่วมกับสินทรัพย์และหน้ีสินอื่น เน่ืองจากการวัดมูลค่ายุติธรรมมีข้อสมมติว่าผู้ร่วมตลาด 

ถือสนิทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว 

33 ย่อหน้าที่  ข3 อธิบายถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดของข้อสมมติในการประเมินมูลค่าส าหรับ

สนิทรัพย์ที่มิใช่สนิทรัพย์ทางการเงิน 

 

การประยุกตใ์ชส้ าหรบัหนี้ สิน และตราสารทุนของกิจการ 

 

หลกัการทัว่ไป 

 

34 การวดัมูลค่ายุติธรรมใชข้อ้สมมติว่าหนี้ สินทางการเงิน หรือหนี้ สินที่มิใช่หนี้ สินทางการเงิน 

หรือตราสารทุนของกิจการ (เช่น ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที่ออกเพือ่เป็นสิ่งตอบแทน

ในการรวมธุรกิจ) จะถูกโอนไปยงัผูร่้วมตลาด ณ วนัที่วดัมูลค่า การโอนหนี้ สินหรือตราสารทุน

ของกิจการ มีขอ้สมมติดงันี้  

34.1 หนี้ สินยงัคงคา้ง และผูร่้วมตลาดที่เป็นผูร้บัโอนจะตอ้งปฏิบติัตามภาระผูกพนั 

หนี้ สินนั้นจะไม่มีการช าระกบัคู่สัญญาหรือท าให้ส้ินสภาพไปดว้ยวิธีการอื่นใด  

ณ วนัทีว่ดัมูลค่า 
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34.2 ตราสารทุนของกิจการยงัคงคา้ง และผูร่้วมตลาดที่เป็นผูร้บัโอนจะไดร้บัสิทธิและ   

ความรบัผิดชอบที่เกี่ยวขอ้งกบัตราสารทุน ตราสารทุนนั้นจะไม่มีการยกเลิกหรือ 

ท าใหส้ิ้นสภาพไปดว้ยวิธีการอื่นใด ณ วนัทีว่ดัมูลค่า 

35 ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่สังเกตได้ที่ให้ข้อมูลราคาเกี่ยวกับการเปล่ียนมือของหน้ีสินหรือตราสารทุน

ของกิจการ (เช่น เน่ืองจากสัญญาหรือข้อจ ากดัทางกฎหมายอื่นป้องกนัการโอนรายการดังกล่าว) 

อาจจะมีตลาดที่สงัเกตได้ส าหรับรายการดังกล่าวหากมีบุคคลอื่นถือรายการหน้ีสนิหรือตราสารทุน

น้ันเป็นสนิทรัพย์ (เช่น หุ้นกู้ของกจิการ หรือสทิธเิลือกที่จะซ้ือหุ้นของกจิการ) 

36 ในทุกกรณีกิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สุด และใช้ข้อมูล 

ที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงเป็น

ประมาณการราคาส าหรับรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติในการโอนหน้ีสิน หรือตราสารทุน  

ที่เกดิขึ้นระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด 

 

หน้ีสินและตราสารทนุทีบุ่คคลอื่นถือเป็นสินทรพัย ์

 

37 ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายส าหรับการโอนหนี้ สิน หรือตราสารทุนของกิจการอย่าง

เดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัและรายการอย่างเดียวกนันั้นมีบุคคลอื่นถือเป็นสินทรพัย ์กิจการ

ตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน หรือตราสารทุนนั้นจากมุมมองของผูร่้วมตลาดที่ถือรายการ    

อย่างเดียวกนันั้นเป็นสินทรพัย ์ณ วนัทีว่ดัมูลค่า 

38 ในกรณีดังกล่าวกจิการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิหรือตราสารทุนดังน้ี 

38.1 หากมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับรายการอย่างเดียวกันที่ มี 

บุคคลอื่นถือเป็นสนิทรัพย์ให้ใช้ราคาดังกล่าว 

38.2 ถ้าไม่มีราคาเช่นว่าน้ัน ให้ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้เช่นราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดที่ไม่มีสภาพคล่องส าหรับรายการอย่างเดียวกนัที่มีบุคคลอื่นถือเป็นสนิทรัพย์ 

38.3 หากไม่มีราคาที่ สังเกตได้ในย่อหน้าที่  38.1 และย่อหน้าที่  38.2 ให้ใช้เทคนิค 

การประเมินมูลค่าวิธอีื่น เช่น 

38.3.1 วธีิรายได ้(เช่น เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่พิจารณาถึงกระแสเงินสดในอนาคตที่      

ผู้ร่วมตลาดคาดว่าจะได้รับจากการถือหน้ีสนิ หรือตราสารทุนที่เป็นสนิทรัพย์ 

(ดูย่อหน้าที่ ข10 และ ข11)) 

38.3.2 วิธีราคาตลาด (เช่น ใช้ราคาเสนอซ้ือขายส าหรับหน้ีสินหรือตราสารทุนที่

คล้ายคลึงกนัที่บุคคลอื่นถือเป็นสนิทรัพย์ (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข7)) 

39 กิจการต้องปรับปรุงราคาเสนอซ้ือขายของหน้ีสินหรือตราสารทุนของกิจการที่บุคคลอื่นถือเป็น

สินทรัพย์เฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์น้ันมีปัจจัยเจาะจงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ของหน้ีสินหรือตราสารทุนน้ัน กิจการต้องมั่นใจว่าราคาของสินทรัพย์น้ันไม่รวมผลกระทบ 

ของข้อจ ากัดที่ท  าให้ขายสินทรัพย์น้ันไม่ได้ ปัจจัยบางอย่างที่อาจบ่งช้ีว่าราคาเสนอซ้ือขาย 

ของสนิทรัพย์ต้องมีการปรับปรุงรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

          11 

39.1 ราคาเสนอซ้ือขายส าหรับสินทรัพย์เป็นราคาที่เกี่ยวข้องกับหน้ีสินและตราสารทุนที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน  (แต่ไม่ใช่อย่างเดียวกัน) ที่ บุคคลอื่ นถือเป็นสินทรัพย์ 

ตัวอย่างเช่น หน้ีสินหรือตราสารทุนอาจมีลักษณะเฉพาะ (เช่น คุณภาพด้านเครดิต 

ของผู้ออก) ซ่ึงแตกต่างจากที่สะท้อนในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินหรือตราสารทุน 

ที่คล้ายคลึงกนัที่บุคคลอื่นถือเป็นสนิทรัพย์ 

39.2 หน่วยวัดทางบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกับหน้ีสินหรือตราสารทุน 

ตัวอย่างเช่น ส าหรับหน้ีสิน ในบางกรณีราคาสินทรัพย์สะท้อนราคารวม ซ่ึงประกอบด้วย

จ านวนเงินที่จะได้รับจากผู้ออกตราสาร และจากการเพ่ิมความน่าเช่ือถือจากบุคคล 

ที่สาม ถ้าหน่วยวัดทางบัญชีส าหรับหน้ีสินไม่ใช่จ านวนซ่ึงรวมการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

วัตถุประสงค์คือการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินของกิจการผู้ออกตราสารหน้ีไม่ใช่ 

การวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงรวมการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ ดังน้ันในกรณีดังกล่าวกิจการ 

จะปรับราคาที่สามารถสังเกตได้ส าหรับสนิทรัพย์น้ันโดยไม่รวมผลกระทบของการเพ่ิม

ความน่าเช่ือถือจากบุคคลที่สาม 

 

หน้ีสินและตราสารทนุทีไ่ม่มีบุคคลอื่นถือเป็นสินทรพัย ์

 

40 ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซ้ือขายส าหรบัการโอนหนี้ สินหรือตราสารทุนของกิจการอย่าง

เดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัและรายการอย่างเดียวกนันั้นไม่มีบุคคลอื่นถือเป็นสินทรพัย ์

กิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน หรือตราสารทุนโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า

จากมุมมองของผูร่้วมตลาดทีม่ีหนี้ สิน หรือไดอ้อกสิทธิเรียกรอ้งในส่วนของเจา้ของ 

41 ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน กจิการอาจพิจารณาอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  

41.1 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่ผู้ร่วมตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏบัิติตามภาระผูกพัน 

รวมทั้งค่าตอบแทนที่ผู้ร่วมตลาดต้องการในการเข้ารับภาระผูกพัน (ดูย่อหน้าที่ ข31 

ถึง ข33) 

41.2 จ านวนเงินที่ผู้ร่วมตลาดจะได้รับจากการเข้าผูกพันหรือออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน

อย่างเดียวกัน โดยใช้ข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้ในการก าหนดราคาส าหรับรายการ

อย่างเดียวกัน (เช่น มีคุณสมบัติด้านเครดิตเหมือนกัน) ในตลาดหลัก (หรือตลาด 

ที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ในการออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนที่มีเง่ือนไขตามสัญญา

เช่นเดียวกนั 

 

ความเสีย่งทีไ่ม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผูกพนั 

 

42 มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของภาระผูกพัน ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผูกพนั

รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ (ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี 
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การประกาศใช)้) แต่อาจจะไม่ถูกจ ากดัเพยีงแค่นั้น ความเสีย่งที่ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ของภาระผูกพนันี้ ถอืว่าเป็นเช่นเดียวกนัทั้งก่อนและหลงัการโอนหนี้ สิน 

43 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินกิจการต้องพิจารณาถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิต 

(ระดับความน่าเช่ือถือ) ของกิจการและปัจจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นที่จะมีหรือ 

ไม่มีการปฏบัิติตามภาระผูกพันซ่ึงผลกระทบนั้นอาจแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัหน้ีสนิ ตัวอย่างเช่น 

43.1 หน้ีสนิน้ันเป็นภาระผูกพันในการส่งมอบเงินสด (หน้ีสนิทางการเงิน) หรือภาระผูกพัน

ในการส่งมอบสนิค้าหรือบริการ (หน้ีสนิที่ไม่ใช่หน้ีสนิทางการเงิน) 

43.2 เง่ือนไขของการเพ่ิมความน่าเช่ือถือที่เกี่ยวข้องกบัหน้ีสนิ (ถ้ามี) 

44 มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนให้เหน็ถึงผลของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด

ของภาระผูกพันบนเกณฑข์องหน่วยวัดทางบัญชี ผู้ก่อหน้ีสินที่ก่อหน้ีโดยมีการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ

โดยบุคคลที่ สามอันไม่สามารถแยกออกต่างหากได้  ซ่ึงมีการบันทึกบัญ ชีแยกต่างหาก 

จากหน้ีสินน้ัน ต้องไม่รวมผลกระทบของการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ (เช่น การค า้ประกันหน้ีโดย

บุคคลที่สาม) ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน หากการเพ่ิมความน่าเช่ือถือมีการบันทกึบัญชี

แยกต่างหากจากหน้ีสิน ผู้ก่อหน้ีสินจะพิจารณาสถานะของความน่าเช่ือถือของตนเอง  

โดยไม่พิจารณาถึงสถานะเครดิตของบุคคลที่สามเม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิ 

 

ขอ้จ ากดัทีป้่องกนัการโอนหนี้ สิน หรือตราสารทุนของกิจการ 

 

45 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินหรือตราสารทุนของกิจการ กิจการต้องไม่รวมข้อมูลที่แยก

ต่างหากหรือการปรับปรุงขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อจ ากัดที่ป้องกันการโอน ผลกระทบต่อ

ข้อจ ากัดที่ป้องกันการโอนของหน้ีสิน หรือตราสารทุนของกิจการได้ถูกรวมอย่างชัดเจนหรือ

โดยนัยทางอ้อมในข้อมูลอื่นที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว 

46 ตัวอย่างเช่น ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งเจ้าหน้ีและลูกหน้ียอมรับราคาที่ท  าให้เกิดรายการส าหรับ

รายการหน้ีสินโดยทราบชัดเจนว่ามีข้อจ ากัดที่ป้องกันการเปล่ียนมือ ดังน้ัน เน่ืองจากข้อจ ากัด

ดังกล่าวได้รวมอยู่ในการพิจารณาราคาที่ท  าให้เกิดรายการแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลแยก

ต่างหาก หรือปรับปรุงข้อมูลที่ใช้อยู่ ณ วันที่ท  ารายการเพ่ือให้สะท้อนผลกระทบของข้อจ ากัด

เกี่ยวกับการโอน ในท านองเดียวกันไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลแยกต่างหากหรือปรับปรุงข้อมูลที่ใช้อยู่ 

ณ วันที่วัดมูลค่าในภายหลังเพ่ือให้สะท้อนผลกระทบของข้อจ ากดัเกี่ยวกบัการเปล่ียนมือ 

 

หนี้ สินทางการเงินเมือ่ทวงถาม 

 

47 มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินเมื่อทวงถาม (เช่น เงินฝากเมื่อทวงถาม ) จะไม่น้อยกว่า 

จ านวนเงินที่จ่ายเม่ือทวงถามคิดลดต้ังแต่วันแรกที่สามารถทวงถามให้จ่าย  
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การประยุกตใ์ชก้บัสินทรพัยท์างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ที่มีสถานะหักกลบลบกนั

ส าหรบัความเสีย่งดา้นตลาดหรือความเสีย่งดา้นเครดิตของคู่สญัญา 

 

48 กิจการที่ถือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน และหน้ีสินทางการเงินมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยง 

ด้านตลาด (ตามที่อธิบายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) และความเสี่ยงด้านเครดิต (ตามที่อธิบาย

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ของคู่สญัญาแต่ละราย หากกิจการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะเปิดสุทธขิองกจิการต่อความเสี่ยงด้านตลาด

หรือความเสี่ยงด้านเครดิต กิจการได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อยกเว้นในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม ข้อยกเว้นน้ีอนุญาตให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบนเกณฑ์ของราคาที่จะได้รับจากการขาย

สถานะซ้ือสุทธิ (สินทรัพย์) ส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงรายการใดรายการหน่ึงหรือการจ่าย

เพ่ือโอนสถานะขายสุทธิ (หน้ีสิน) ส าหรับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงรายการใดรายการหน่ึงจาก

รายการที่ เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบัน 

ของตลาด ดังน้ันกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินเช่นเดียวกับวิธีการที่ผู้ร่วมตลาดจะก าหนดราคาส าหรับฐานะเปิดสุทธิต่อความเสี่ยง

สทุธ ิณ วันที่วัดมูลค่า 

49 กิจการได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 48 เฉพาะเมื่อกิจการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ทุกข้อต่อไปนี้  

49.1 มีการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะ

เปิดสุทธิของกิจการส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดรายการใดรายการหน่ึง (หรือความเสี่ยง 

ด้านตลาดหลายรายการ) หรือความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญารายใดรายหน่ีง 

ตามการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือกลยุทธก์ารลงทุนที่มีระบุไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร  

49.2 น าเสนอข้อมูลตามเกณฑ์ดังกล่าวเกี่ยวกับกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินให้

ผู้บริหารส าคัญของกิจการ ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 (ปรับปรุง  

2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวขอ้งกัน  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) และ 

49.3 กิจการถูกก าหนดหรือเลือกที่จะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

เหล่าน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในแต่ละรอบ 

50 ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 48 ไม่เกี่ยวข้องกับการน าเสนองบการเงิน ในบางกรณีเกณฑ์การน าเสนอ

เคร่ืองมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากเกณฑ์การวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน เช่น ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่ก าหนดหรืออนุญาตให้น าเสนอ

เคร่ืองมือทางการเงินบนเกณฑ์สุทธิ ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจต้องปันส่วนรายการปรับปรุงใน
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ระดับกลุ่มการลงทุน (portfolio-level) (ดูย่อหน้าที่  53 ถึง 56) ให้แก่สินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

แต่ละรายการที่ประกอบกนัข้ึนเป็นกลุ่มของสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงินที่มีการบริหารจัดการ 

บนเกณฑ์ของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสุทธิของกิจการ กิจการต้องด าเนินการปันส่วนบนเกณฑ ์

ที่สมเหตุสมผลและสม ่าเสมอ โดยใช้วิธกีารที่เหมาะสมในสถานการณ์น้ันๆ 

51 กิจการต้องก าหนดนโยบายการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมี

การประกาศใช้) ในการใช้ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 48 กิจการที่ใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวต้องใช้นโยบาย

การบัญชี รวมทั้ งนโยบายในการปันส่วนส่วนปรับปรุงราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย  

(bid-ask adjustment) (ดูย่อหน้าที่  53 ถึง 55) และการปรับปรุงเกี่ยวกับด้านเครดิต (ถ้ามี)  

(ดูย่อหน้าที่  56) โดยต้องปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอจากงวดหน่ึงไปอีกงวดหน่ึงส าหรับกลุ่ม 

การลงทุน (Portfolio) กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

52 ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 48 ใช้ได้เฉพาะกบัสนิทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสนิทางการเงิน และสัญญาอื่น ๆ 

ที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือ               

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) การอ้างอิงถึงสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน       

ทางการเงินใน ย่อหน้าที่ 48 ถึง 51 และในย่อหน้าที่ 53 ถึง 56 ควรหมายความว่าให้ใช้ปฏิบัติ

กับสัญญาทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้

และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยไม่ต้องค านึงว่า

สญัญาเหล่าน้ันเป็นไปตามค านิยามของสนิทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือไม่ 

 

ฐานะเปิดต่อความเสีย่งดา้นตลาด 

 

53 เมื่ อกิจการใช้ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่  48 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ 

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่มีการบริหารจัดการบนเกณฑ์ของฐานะเปิดสุทธิของกิจการ

ส าหรับความเสี่ยงด้านตลาดรายการใดรายการหน่ึง (หรือความเสี่ยงด้านตลาดหลายรายการ) 

กิจการต้องใช้ราคาที่อยู่ระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (bid-ask spread) ซ่ึงเป็น 

ตัวแทนที่ ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์ น้ันส าหรับฐานะเปิดสุทธิต่อความเสี่ยง 

ด้านตลาดของกจิการ (ดูย่อหน้าที่ 70 และ 71) 

54 เม่ือมีการใช้ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่  48 กิจการต้องม่ันใจว่าความเสี่ยงด้านตลาดรายการใด 

รายการหน่ึง (หรือความเสี่ยงด้านตลาดหลายรายการ) ซ่ึงกิจการมีอยู่ภายในกลุ่มของสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเป็นความเสี่ยงที่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น กิจการ 

จะไม่รวมความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียซ่ึงเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินเข้ากับความเสี่ยง 
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ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับหน้ีสินทางการเงินเน่ืองจากการกระท าเช่นน้ันจะไม่เป็น

การบรรเทาฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียหรือความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

เม่ือใช้ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 48 ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานะตรงข้ามกันซ่ึงไม่หักกลบกัน (basis 

risk) ที่ เป็นผลมาจากปัจจัยความเสี่ ยงด้านตลาด (Market risk parameter) ที่ ไม่ได้มาจาก 

สิ่งเดียวกันต้องน ามาพิจารณาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน 

ทางการเงินภายในกลุ่ม 

55 ในท านองเดียวกนั อายุของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านตลาดรายการใดรายการหน่ึง (หรือความเสี่ยง

ด้านตลาดหลายรายการ) ของกิจการ ที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ต้องเป็นอายุเดียวกันโดยสาระส าคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Future 

contract) อายุ 12 เดือนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงบนกระแสเงินสดอายุ 12 เดือน ที่เกิดจากฐานะ

เปิดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียบนเคร่ืองมือทางการเงินอายุห้าปีที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะสินทรัพย์

ทางการเงิน และหน้ีสินทางการเงินที่มีอายุ 12 เดือนที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้หลักการของ

สถานะหักกลบลบกัน (net basis) และฐานะเปิดความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียส่วนที่เหลือ (ในช่วง  

2 ปี ถึง 5 ปี) วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้หลักการของสถานะไม่หักกลบลบกนั (gross basis) 

 

ฐานะเปิดต่อความเสีย่งดา้นเครดิตของคู่สญัญารายใดรายหนึง่ 

 

56 เม่ือมีการใช้ข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 48 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน

และหน้ีสินทางการเงินซ่ึงเกี่ยวข้องกับคู่สัญญารายใดรายหน่ึง กิจการต้องรวมผลกระทบของ 

ฐานะเปิดสุทธิของกิจการต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาน้ัน หรือฐานะเปิดสุทธิของ

คู่สัญญาต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่ผู้ร่วมตลาดจะ

พิจารณาถึงข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่เพ่ือบรรเทาฐานะเปิดความเสี่ยงด้านเครดิตหากมีการผิดสัญญา 

(เช่น สัญญาหลักให้มีการหักกลบสุทธิกับคู่สัญญาหรือสัญญาที่ก  าหนดให้มีการแลกเปล่ียน

หลักประกันบนเกณฑ์ของฐานะเปิดสุทธิของแต่ละกิจการต่อความเสี่ยงด้านเครดิต) การวัด

มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับโอกาส 

ที่ข้อตกลงดังกล่าวจะน ามาใช้บังคับได้ตามกฎหมายเมื่อมีการผิดสญัญา 

 
การรบัรูมู้ลค่ายุติธรรมเมือ่เริม่แรก 

 

57 เมื่อมีการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์หรือก่อให้เกดิหน้ีสิน ในการท ารายการแลกเปล่ียนส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสิน ราคาที่ท  าให้เกิดรายการคือราคาที่จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ หรือราคาที่ได้รับเมื่อเข้า

รับภาระหน้ีสิน (ราคาที่ไดม้าหรือรับโอน (entry price)) ในทางตรงกันข้ามมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิเป็นราคาที่จะได้รับจากขายสินทรัพย์ หรือจ่ายในการโอนหน้ีสนิ (ราคาขายหรือ

โอนออก (exit price)) กิจการไม่จ าเป็นต้องขายสินทรัพย์ในราคาที่จ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงสินทรัพย์น้ัน  

ในท านองเดียวกนักจิการไม่จ าเป็นต้องโอนหน้ีสนิในราคาที่ได้รับเม่ือเข้ารับภาระหน้ีสนิ 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

          16 

58 ในหลายกรณีราคาที่ท  าให้เกิดรายการจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรม (เช่น อาจจะมีกรณีที่ ณ วันที่เกิด

รายการน้ันรายการซ้ือสนิทรัพย์เกดิขึ้นในตลาดซ่ึงมีการขายสนิทรัพย์) 

59 เม่ือพิจารณาถึงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกว่าจะเท่ากับราคาที่ท  าให้เกิดรายการหรือไม่ 

กิจการต้องพิจารณาถึงปัจจัยเฉพาะของการท ารายการน้ัน และปัจจัยเฉพาะของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิน้ัน ย่อหน้าที่ ข4 อธบิายถึงสถานการณ์ที่ราคาที่ท  าให้เกดิรายการอาจจะไม่แสดงถึงมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่รับรู้เมื่อเร่ืมแรก 

60 ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นก าหนด หรืออนุญาตให้กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์

หรือหน้ีสินเมื่ อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและราคาที่ท  าให้เกิดรายการแตกต่างจากมูลค่า

ยุติธรรมกิจการต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนอันเป็นผลมาจากความแตกต่าง

ดังกล่าว เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นนั้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

 

เทคนคิการประเมินมูลค่า 

 

61 กิจการตอ้งใชเ้ทคนคิการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในสถานการณน์ั้น และมีขอ้มูลทีเ่พียงพอ

ในการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชข้อ้มูลที่สามารถสงัเกตไดที้่มีความเกีย่วขอ้งใหม้ากที่สุดและ 

ลดการใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดใ้หน้อ้ยทีสุ่ด 

62 วัตถุประสงค์ของการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าคือประมาณการราคาส าหรับรายการที่เกิดข้ึน

ในสภาพปกติในการขายสินทรัพย์ หรือการโอนหน้ีสินที่จะเกิดข้ึนระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ 

วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด เทคนิคการประเมินมูลค่า 3 วิธีที่น ามาใช้อย่าง

แพร่หลายในการประเมินมูลค่า ได้แก่ วิธีราคาตลาด วิธีราคาทุน และวิธีรายได้ หลักการของ

วิธีการเหล่าน้ันได้มีการสรุปไว้ในย่อหน้าที่  ข5 ถึง ข11 กิจการต้องใช้เทคนิคการประเมิน 

มูลค่าที่สอดคล้องกบัหน่ึงหรือหลายวิธกีารเหล่าน้ันในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

63 ในบางกรณีเทคนิคการประเมินมูลค่าเพียงวิธเีดียวจะมีความเหมาะสม (เช่น เมื่อการประเมินมูลค่า

ของสินทรัพย์หรือหน้ีสินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินอย่างเดียวกัน) ในกรณีอื่นๆ การใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธีจะมีความเหมาะสม 

(เช่น อาจจะเป็นกรณี เมื่ อประเมินมูลค่าหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสด) หากเทคนิค 

การประเมินมูลค่าหลายวิธีถูกน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ผลลัพธ ์(คือตัวบ่งช้ีมูลค่ายุติธรรม 

ที่ได้จากแต่ละวิธี) ต้องถูกประเมินโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของช่วงของราคาที่ระบุโดย

ผลลัพธ์เหล่าน้ัน การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นราคาใดราคาหน่ึงในระหว่างช่วงราคาซ่ึงเป็นตัวแทนที่ดี

ที่สดุของมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์น้ัน 

64 ถ้าราคาที่ท  าให้เกิดรายการเป็นมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก และเทคนิคการประเมินมูลค่า       

มีการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง เทคนิคการประเมิน

มูลค่าต้องมีการทดสอบเพ่ือให้ทราบว่า ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ผลของการใช้เทคนิคการประเมิน

มูลค่าเท่ากับราคาที่ท  าให้เกิดรายการ การทดสอบดังกล่าวกระท าเพ่ือให้แน่ใจว่าเทคนิค 

การประเมินมูลค่าสะท้อนถึงสภาพปัจจุบันของตลาด และเพ่ือช่วยให้กิจการทราบว่าจ าเป็นต้องมี
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การปรับปรุงในการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่านั้นหรือไม่ (เช่น อาจจะมีลักษณะของสินทรัพย์

หรือหน้ีสินที่ไม่ได้รวมอยู่ในการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า) หลังจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าหรือเทคนิคที่ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต

ได้ กิจการต้องแน่ใจว่าเทคนิคการประเมินมูลค่าเหล่าน้ันสะท้อนถึงข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ 

(เช่น ราคาส าหรับสนิทรัพย์ หรือหน้ีสนิที่คล้ายคลึงกนั) ณ วันที่วัดมูลค่า 

65 เทคนิคการประเมินมูลค่าที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้องประยุกต์ใช้โดยสม ่าเสมอ อย่างไรกด็ี 

การเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่า หรือการน ามาปฏิบัติใช้ (เช่น การเปล่ียนแปลง 

ในการถ่วงน ้าหนักเมื่อใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธี  หรือมีการเปล่ียนแปลงรายการ

ปรับปรุงที่น ามาใช้กับเทคนิคการประเมินมูลค่า) จะมีความเหมาะสม ถ้าการเปล่ียนแปลงน้ันมี

ผลต่อการวัดมูลค่าซ่ึงท าให้มูลค่ายุติธรรมเป็นตัวแทนที่ดีเทา่เดิมหรือดีกว่าเดิมในสถานการณ์น้ัน 

กรณีเช่นว่าน้ัน อาจจะเกดิขึ้นได้ เช่น ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกดิขึ้นดังต่อไปนี้  

65.1 มีตลาดใหม่พัฒนาขึ้น 

65.2 มีข้อมูลใหม่ที่ใช้ได้ 

65.3 ข้อมูลที่เคยใช้ก่อนหน้าน้ีไม่มีให้ใช้อกีต่อไป 

65.4 เทคนิคการประเมินมูลค่ามีการปรับปรุง หรือ 

65.5 สภาพตลาดเปล่ียนแปลงไป 

66 การปรับปรุงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าหรือการน ามาใช้ปฏิบัติ 

ถือเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อม ี

การประกาศใช้) อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่ก าหนดให้ต้องเปิดเผยรายการปรับปรุงซ่ึงเป็นผล

จากการเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าหรือการน ามาใช้ปฏบัิติ 

 

ขอ้มูลทีน่ ามาใชใ้นเทคนคิการประเมินมูลค่า 

 

หลกัการทัว่ไป 

 

67 เทคนิคการประเมินมูลค่าทีน่ ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมตอ้งใชข้อ้มูลที่สามารถสงัเกตได้

ทีม่ีความเกีย่วขอ้งใหม้ากทีสุ่ดและใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดใ้หน้อ้ยทีสุ่ด 

68 ตัวอย่างของตลาดซ่ึงข้อมูลที่อาจจะสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินบางอย่าง (เช่น 

เคร่ืองมือทางการเงิน) รวมถึงตลาดแลกเปล่ียนที่เป็นทางการ (exchange markets) ตลาดตัวแทน 

(dealer markets) ตลาดนายหน้า (broker markets) และตลาดซ้ือขายที่ไม่มีตัวกลาง (principal-

to-principal markets) (ดูย่อหน้าที่ ข34) 

69 กิจการต้องเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ผู้ร่วมตลาดจะพิจารณา

รายการส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (ดูย่อหน้าที่ 11 และ 12) ในบางกรณีลักษณะเหล่าน้ัน 

มีผลให้มีการปรับปรุง เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลด (เช่น ส่วนเพ่ิมจากการควบคุมหรือส่วนลดจาก
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ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม) อย่างไรกต็าม การวัดมูลค่ายุติธรรมต้องไม่รวมส่วนเพ่ิมหรือ

ส่วนลดที่ไม่สอดคล้องกับหน่วยวัดทางบัญชีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดหรือ

อนุญาตให้วัดมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 13 และ 14) ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดที่สะท้อนถึงขนาดว่า

เป็นลักษณะของการถือครองของกิจการ (โดยเฉพาะปัจจัยขนาดที่ใช้คิดลดราคา (Blockage 

Factor) ที่มีผลต่อการปรับราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเน่ืองจากปริมาณการซ้ือขาย 

ของตลาดตามปกติรายวันไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณที่ถือโดยกิจการ ตามที่ได้อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 80) มากกว่าที่จะเป็นลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (เช่น ส่วนเพ่ิมจากการควบคุม

เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุม) ไม่อนุญาตในการวัดมูลค่ายุติธรรม  

ในทุกกรณี หากมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (เช่น ขอ้มูลระดับ 1) ส าหรับ

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน กิจการต้องใช้ราคาน้ันโดยไม่ต้องปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ยกเว้นที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 79 

 

ขอ้มูลทีต่ั้งอยู่บนพื้ นฐานของราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย 

 

70 หากสินทรัพย์ หรือหน้ีสนิที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (เช่น ใช้ข้อมูล

จากตลาดตัวแทน) ราคาที่อยู่ในช่วงส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายซ่ึงเป็น 

ตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์น้ัน ต้องน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดย 

ไม่ค านึงว่าข้อมูลถูกจัดอยู่ในระดับช้ันใดของมูลค่ายุติธรรม  (ได้แก่  ระดับ 1 2 หรือ 3  

ดูย่อหน้าที่ 72 ถึง 90) การใช้ราคาเสนอซ้ือส าหรับสถานะการเป็นสินทรัพย์และราคาเสนอขาย

ส าหรับสถานะการเป็นหน้ีสนิได้รับอนุญาตให้น ามาใช้ แต่มิใช่ข้อก าหนด 

71 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ห้ามใช้การก าหนดราคาเฉล่ียของตลาด (mid-market 

pricing) หรือรูปแบบการก าหนดราคาอื่นที่ใช้โดยผู้ร่วมตลาดซ่ึงเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (bid-ask spread) 

 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 

72 เพ่ือให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีความสม ่าเสมอและสามารถ

เปรียบเทียบได้มากขึ้ น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดล าดับช้ันของมูลค่า

ยุติธรรมเป็น 3 ระดับ (ดูย่อหน้าที่ 76 ถึง 90)  ตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิค 

การประเมินมูลค่าเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ีล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมให้ล าดับความส าคัญ

สงูสดุกบัราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ

อย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับ 1) และให้ล าดับความส าคัญต ่าสุดแก่ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ 

(ขอ้มลูระดบั 3) 

73 ในบางกรณีข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอาจถูกจัดประเภท

ภายในล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน ในกรณี เหล่าน้ันการวัดมูลค่ายุติธรรม 

จะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันกับล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงข้อมูลในระดับ
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ต ่าสุดมีนัยส าคัญต่อการวัดมูลค่าทั้งหมด การประเมินความมีนัยส าคัญของข้อมูลเฉพาะที่มีต่อ

การวัดมูลค่าทั้งหมดน้ันต้องใช้ดุลยพินิจ โดยพิจารณาปัจจัยเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินการปรับปรุงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการวัดมูลค่าบนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรม เช่น ต้นทุน 

ในการขายเมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ต้องไม่น ามาพิจารณาในการก าหนดล าดับ

ช้ันของมูลค่ายุติธรรมภายในการจัดประเภทของการวัดมูลค่ายุติธรรมว่าอยู่ในประเภทใด 

74 การมีอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการที่ข้อมูลข้ึนอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของแต่ละบุคคล อาจมี

ผลกระทบต่อการเลือกใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม (ดูย่อหน้าที่ 61) อย่างไรกต็าม 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมให้ความส าคัญกับข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็น 

อนัดับแรก ไม่ใช่เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่า

ยุติธรรมที่พัฒนาข้ึนโดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันซ่ึงอาจมีการจัดประเภทอยู่ในระดับ 2 หรือระดับ 3 

ข้ึนอยู่กับข้อมูลที่น ามาใช้ซ่ึงมีนัยส าคัญต่อการวัดมูลค่าทั้งหมด และการจัดประเภทของข้อมูล 

ว่าอยู่ล าดับช้ันใดของมูลค่ายุติธรรม 

75 ถ้าข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ต้องมีการปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ และ 

การปรับปรุงน้ันส่งผลให้การวัดมูลค่ายุติธรรมสูงขึ้ นหรือต ่าลงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ ผลของ 

การวัดมูลค่าดังกล่าวต้องจัดอยู่ในระดับ 3 ของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น  

หากผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงผลกระทบของข้อจ ากัดจากการขายสินทรัพย์เมื่อมีการประมาณ

ราคาส าหรับสินทรัพย์ กิจการจะปรับปรุงราคาเสนอซ้ือขายเพ่ือให้สะท้อนถึงผลกระทบของ

ข้อจ ากัดการขาย หากราคาเสนอซ้ือขายเป็นขอ้มูลระดับ 2 และการปรับปรุงเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถสงัเกตได้ซ่ึงมีนัยส าคัญต่อการวัดมูลค่าทั้งหมด การวัดมูลค่าดังกล่าวจะจัดอยู่ในระดับ 3 

ของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 

ขอ้มูลระดบั 1 

 

76 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องส าหรับ

สนิทรัพย์ หรือหน้ีสนิอย่างเดียวกนัและกจิการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า 

77 ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่ มีสภาพคล่อง ถือเป็นมูลค่ายุติธรรมที่พร้อมด้วยหลักฐานที่

น่าเช่ือถือที่สุด และเม่ือใดกต็ามที่มีข้อมูลดังกล่าวต้องใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้อง

ปรับปรุง ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 79 

78 ข้อมูลระดับ 1 จะมีอยู่ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินหลายรายการ โดยที่

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางรายการอาจจะมีการแลกเปล่ียนกันในหลาย

ตลาดที่มีสภาพคล่อง (เช่น ตลาดแลกเปล่ียนที่ต่างกัน) ดังน้ันปัจจัยส าคัญส าหรับข้อมูลภายใน 

ระดับ 1 คือการพิจารณาทั้งสองประเดน็ต่อไปนี้  

78.1 ตลาดหลักส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดในกรณี 

ที่ไม่มีตลาดหลัก ส าหรับสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนินั้น และ 
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78.2 กจิการสามารถเข้าท ารายการส าหรับสนิทรัพย์น้ัน หรือหน้ีสนินั้น ด้วยราคาในตลาดน้ัน 

ณ วันที่วัดมูลค่า 

79 กจิการต้องไม่ปรับปรุงข้อมูลระดับ 1 ยกเว้นแต่ในสถานการณ์ต่อไปนี้  

79.1 เมื่อกิจการถือสินทรัพย์ หรือหน้ีสิน (เช่น ตราสารหน้ี) จ านวนมากที่คล้ายกัน (แต่ไม่ใช่

อย่างเดียวกัน) ที่ มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และมีข้อมูลราคาเสนอซ้ือขาย 

ในตลาดที่มีสภาพคล่อง แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินแต่ละ

รายการ (เน่ืองจากมีสินทรัพย์และหน้ีสินที่คล้ายคลึงกันจ านวนมากที่ถือโดยกิจการ 

เป็นการยากที่จะได้ข้อมูลราคาส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินแต่ละรายการ ณ วันที่ 

วัดมูลค่า) ในกรณีน้ี เพ่ือให้สามารถถือปฏิบัติได้โดยสะดวกกิจการอาจวัดมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้วิธีการก าหนดราคาทางเลือก ที่ มิได้ ข้ึนอยู่กับราคาเสนอซ้ือขาย 

เพียงอย่างเดียว (เช่น วิธีการก าหนดราคาเมทริกซ์ (Matrix pricing)) อย่างไรก็ตาม 

วิธีการก าหนดราคาทางเลือกส่งผลให้การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทของล าดับ

ช้ันมูลค่ายุติธรรมที่ลดต ่าลง 

79.2 เมื่ อราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องไม่ได้เป็นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่วัดมูลค่า ซ่ึงอาจเป็นกรณี ตัวอย่างเช่น มีเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญ (เช่น มีรายการ

ในตลาดซ้ือขายที่ไม่มีตัวกลาง มีการซ้ือขายในตลาดนายหน้าหรือมีการประกาศราคา) 

เกิดข้ึนหลังจากการปิดตลาดแต่ก่อนวันที่วัดมูลค่า กิจการต้องก าหนดและใช้นโยบาย

อย่างสม ่าเสมอในการระบุถึงเหตุการณ์เหล่าน้ันที่อาจส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่า

ยุติธรรม อย่างไรกต็าม หากราคาเสนอซ้ือขายจะมีการปรับปรุงส าหรับข้อมูลใหม่  

การปรับปรุงจะส่งผลให้การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทของล าดับช้ันมูลค่า

ยุติธรรมที่ลดต ่าลง 

79.3 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินหรือตราสารทุนของกิจการ โดยใช้ราคาเสนอซ้ือขาย 

เพ่ือรับรู้เป็นสินทรัพย์ส าหรับรายการอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง ราคาน้ัน

จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงส าหรับปัจจัยเฉพาะของรายการน้ันหรือของสินทรัพย์น้ัน  

(ดูย่อหน้าที่ 39) หากไม่ต้องมีการปรับปรุงราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์ ผลคือ 

การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทในระดับ 1 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม อย่างไรกต็าม 

การปรับปรุงใดๆ กับราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์ จะส่งผลให้การวัดมูลค่ายุติธรรม 

ถูกจัดประเภทของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมที่ลดต ่าลง 

80 หากกิจการมีสถานะในการถือสินทรัพย์หรือหน้ีสินเด่ียว (รวมถึงสถานะที่ประกอบไปด้วย

สินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันเป็นจ านวนมาก เช่น การถือเคร่ืองมือทางการเงิน) และ

สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันมีการซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

หรือหน้ีสินต้องมีการวัดมูลค่าในระดับ 1 อันเป็นผลของราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์และ

หน้ีสินแต่ละรายการคูณด้วยปริมาณที่กิจการถือ แม้ว่าปริมาณการซ้ือขายของตลาดตามปกติ

รายวันจะไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณที่ถือโดยกิจการ และค าสั่งขายในคร้ังเดียวที่อาจมี

ผลกระทบต่อราคาเสนอซ้ือขาย 
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ขอ้มูลระดบั 2 

 

81 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์น้ัน

หรือหน้ีสนิน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

82 หากสินทรัพย์หรือหน้ีสินมีเง่ือนไข (ตามสัญญา) ที่ระบุไว้ ข้อมูลระดับ 2 ต้องสังเกตได้ส าหรับ

เง่ือนไขส าคัญทั้งหมดของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ ข้อมูลระดับ 2 รวมถึงรายการดังต่อไปนี้  

82.1 ราคาเสนอซ้ือขายของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่คล้ายคลึงกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

82.2 ราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันในตลาด 

ที่ไม่มีการซ้ือขายคล่อง 

82.3 ข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน นอกเหนือจากราคาเสนอ 

ซ้ือขาย ตัวอย่างเช่น 

82.3.1 อัตราดอกเบ้ียและเส้นอัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้ที่ มีการเสนอตาม

ช่วงเวลาปกติ 

82.3.2 ความผันผวนโดยนัย (implied volatilities) และ 

82.3.3 อตัราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit spread) 

82.4 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัการยืนยนัจากตลาดโดยตรงหรือโดยออ้ม 

83 การปรับปรุงข้อมูลระดับ 2 จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน 

ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

83.1 สภาพหรือสถานที่ต้ังของสนิทรัพย์ 

83.2 ระดับที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับรายการที่สามารถเปรียบเทยีบกันได้กับสินทรัพย์น้ัน

หรือหน้ีสนิน้ัน (รวมถึงปัจจัยที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 39) และ 

83.3 ปริมาณหรือระดับของกจิกรรมในตลาดซ่ึงเป็นข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้น้ัน 

84 การปรับปรุงข้อมูลระดับ 2 ที่มีนัยส าคัญส าหรับการวัดมูลค่าโดยรวม อาจจะส่งผลให้การวัดมูลค่า

ยุติธรรมถูกจัดประเภทเป็นระดับ 3 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมถ้ารายการปรับปรุงน้ันใช้ข้อมูล

ที่ไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีนัยส าคัญ 

85 ย่อหน้าที่ ข35 อธบิายการใช้ข้อมูลระดับ 2 ส าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิรายการใดรายการหน่ึง 

 

ขอ้มูลระดบั 3 

 

86 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ส าหรับสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนิน้ัน 

87 ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ต้องน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับเท่าที่ไม่มีข้อมูลที่

สามารถสังเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้อง จึงรองรับสถานการณ์ที่มีกจิกรรมน้อย (หากมี) ในตลาดที่มี

สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า อย่างไรกต็ามวัตถุประสงค์ของ

การวัดมูลค่ายุติธรรมยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ ราคาขายหรือโอนออก ณ วันที่วัดมูลค่าจาก

มุมมองของผู้ร่วมตลาดที่ถือสินทรัพย์หรือมีภาระหน้ีสิน ดังน้ันข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ 

จะสะท้อนถึงข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้เมื่อก าหนดราคาสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันรวมถึง 
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ข้อสมมติเกี่ยวกบัความเสี่ยง 

88 ข้อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในเทคนิคการประเมินมูลค่าแต่ละเทคนิค 

ที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม (เช่น แบบจ าลองการก าหนดราคา) และความเสี่ยงที่มีอยู่ 

ในข้อมูลที่น ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า การวัดมูลค่าที่มิได้รวมการปรับปรุงส าหรับ 

ความเสี่ยง จะไม่เป็นตัวแทนการวัดมูลค่ายุติธรรมถ้าหากผู้ร่วมตลาดจะปรับปรุงส าหรับความเสี่ยง

เมื่อก าหนดราคาสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน ตัวอย่างเช่น อาจจ าเป็นที่จะรวมส่วนปรับปรุง 

ความเสี่ยงเม่ือมีความไม่แน่นอนอย่างมีนัยส าคัญในการวัดมูลค่า (เช่น เมื่อมีการลดลงอย่างมี

นัยส าคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติของตลาดส าหรับ

สนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนิน้ัน หรือสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่คล้ายคลึงกนัและกจิการเหน็ว่าราคาที่ท  าให้

เกิดรายการน้ันหรือราคาเสนอซ้ือขายมิได้เป็นตัวแทนมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  

ข37 ถึง ข47) 

89 กิจการต้องพัฒนาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยใช้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในสถานการณ์น้ัน  

ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลของกิจการเอง ในการพัฒนาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กิจการอาจเร่ิมต้น

ด้วยข้อมูลของกิจการเอง แต่ต้องปรับปรุงข้อมูลเหล่าน้ันหากข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลน้ัน

แสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมตลาดคนอื่นจะใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันหรือมีบางสิ่งบางอย่างเฉพาะของ

กิจการที่ ผู้ร่วมตลาดคนอื่นไม่มี (เช่น การผนึกกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ (synergy) ของกิจการ

โดยเฉพาะ) กิจการไม่จ าเป็นต้องด าเนินการที่จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับข้อสมมติของผู้ร่วมตลาด อย่างไรกต็าม กิจการต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ 

ข้อสมมติของผู้ร่วมตลาดซ่ึงมีอยู่อย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงมีการพัฒนา

ในลักษณะข้างต้นถือได้ว่าเป็นข้อสมมติของผู้ร่วมตลาด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

90 ย่อหน้าที่ ข36 อธบิายถึงการใช้ข้อมูลระดับ 3 ส าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิรายการใดรายการหน่ึง 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

91 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีช่่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินทั้งสองเรือ่งดงัต่อไปนี้  

91.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที่น ามาใชใ้นการพฒันาการวดัมูลค่าเหล่านั้น

ส าหรบัสินทรพัยแ์ละหนี้ สินที่มีการวดัมูลค่ายุติธรรมภายหลงัการรบัรูเ้ริ่มแรกใน 

งบแสดงฐานะการเงินทั้งทีเ่กิดข้ึนประจ าหรือเกิดข้ึนไม่ประจ า   

91.2 ผลกระทบของการวดัมูลค่าที่มีต่อก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส าหรบังวดส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนประจ าซ่ึงใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถ

สงัเกตไดอ้ย่างมีนยัส าคญั (ขอ้มูลระดบั 3) 

92 เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 91 กจิการต้องพิจารณาทุกเร่ืองดังต่อไปนี้  

92.1 ระดับของรายละเอยีดที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูล 

92.2 ควรเน้นข้อก าหนดต่างๆ ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงไร 
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92.3 การแยกหรือการรวมรายการควรมีมากน้อยเพียงใด 

92.4 ผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินข้อมูลเชิงปริมาณที่เปิดเผยหรือไม่ 

หากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 91 กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

93 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 91 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย

ที่สุดส าหรับแต่ละประเภทของสินทรัพย์ และหน้ีสิน (ดูย่อหน้าที่ 94 ส าหรับข้อมูลในการก าหนด 

ประเภทที่เหมาะสมของสินทรัพย์และหน้ีสิน) ที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง

ฐานะการเงินภายหลังจากการรับรู้เร่ิมแรก (รวมถึงการวัดมูลค่าซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรม 

ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี)  

93.1 ให้เปิดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส าหรับการวัดมูลค่า

ยุติธรรมที่เกดิข้ึนประจ าและเกดิข้ึนไม่ประจ า และส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้

เกิดขึ้ นประจ าให้เปิดเผยเหตุผลที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม  ทั้งน้ีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ เกิดข้ึนประจ าในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน เป็นไปตามข้อก าหนดหรือที่อนุญาตให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ไม่ได้

เกิดขึ้นประจ าเป็นไปตามข้อก าหนดหรือที่อนุญาตให้ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่นๆ ในสถานการณ์เฉพาะ (เช่น เม่ือกิจการวัดสินทรัพย์ที่ถือไว้ 

เพ่ือขายด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายตามข้อก าหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ทีถื่อไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) เน่ืองจากมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสนิทรัพย์ต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี) 

93.2 การจัดล าดับช้ันการวัดมูลค่ายุติธรรมว่าอยู่ในระดับใดของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม 

(ข้อมูลระดับ 1 2 หรือ 3) ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนประจ า และเกิดขึ้ น 

ไม่ประจ า  

93.3 ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า จ านวนเงินที่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของ

ล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม พร้อมระบุเหตุผลส าหรับการโอนเหล่าน้ัน  และนโยบายของ

กิจการในการก าหนด ว่าเมื่ อใดจึงถือว่ามีการโอนระหว่างระดับ (ดู ย่อหน้ าที่  95)  

การโอนเข้าและโอนออกในแต่ละระดับต้องมีการเปิดเผยและกล่าวถึงแยกต่างหาก

จากกัน 

93.4 ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ าและเกิดขึ้นไม่ประจ า ที่จัดประเภทใน 

ระดับ 2 และ ระดับ 3 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม ค าอธิบายเทคนิคการประเมิน

มูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อน่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงในเทคนิค

การประเมินมูลค่า (เช่น การเปล่ียนจากวิธีราคาตลาดเป็นวิธรีายได้ หรือการใช้เทคนิค
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การประเมินมูลค่าเพ่ิมเติม) กิจการต้องเปิดเผยถึงการเปล่ียนแปลงและเหตุผลของ

การเปล่ียนแปลง นอกจากน้ัน ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ถูกจัดประเภทในระดับ 3 

ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องจัดให้มีข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่

สามารถสงัเกตได้ที่มีนัยส าคัญซ่ึงน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กจิการไม่จ าเป็นต้อง

จัดท าข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลน้ี  

หากข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถสังเกตได้น้ันมิใช่ข้อมูลซ่ึงพัฒนาโดยกิจการใน 

การวัดมูลค่ายุติธรรม (เช่น เมื่อกิจการใช้ราคาจากรายการก่อนหน้าน้ีหรือใช้ข้อมูล 

การก าหนดราคาของบุคคลที่สามโดยไม่มีการปรับปรุง) อย่างไรกด็ี เมื่อมีการเปิดเผย

ข้อมูล กิจการไม่สามารถละเว้นข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่มีนัยส าคัญใน

การวัดมูลค่ายุติธรรมและที่สามารถหาได้อย่างสมเหตุสมผลโดยกจิการ 

93.5 ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนประจ าซ่ึงจัดประเภทในระดับ 3 ของล าดับช้ัน

ของมูลค่ายุติธรรม การกระทบยอดยกมาและยกไป โดยเปิดเผยการเปล่ียนแปลง 

แยกต่างหากส าหรับรายการดังต่อไปนี้  

93.5.1 ผลก าไรหรือขาดทุนรวมส าหรับงวดซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน และเป็น

รายการในบรรทัดใดในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงมีการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน

ดังกล่าว 

93.5.2 ผลก าไรหรือขาดทุนรวมส าหรับงวดซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

และเป็นรายการในบรรทัดใดในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซ่ึงมีการรับรู้ 

ผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าว 

93.5.3 การซ้ือ การขาย การออกใหม่ และการช าระคืน (เปิดเผยแต่ละประเภท 

ที่เปล่ียนแปลงแยกจากกนั) 

93.5.4 จ านวนที่โอนเข้าหรือโอนออกจากระดับ 3 ของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

เหตุผลในการโอนและนโยบายของกิจการในการก าหนดว่าการโอนระหว่าง

ระดับได้เกิดขึ้ น (ดูย่อหน้าที่ 95) การโอนเข้าหรือโอนออกจากระดับ 3  

ต้องมีการเปิดเผยแยกต่างหาก 

93.6 ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนประจ าที่จัดประเภทอยู่ในระดับ 3 ของล าดับช้ัน

ของมูลค่ายุติธรรม จ านวนก าไรหรือขาดทุนรวมส าหรับงวดตามย่อหน้าที่ 93.5.1 ที่รวม

ในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงก าไรหรือขาดทุนที่ ยังไม่เกิดข้ึนที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ันที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ

เป็นรายการในบรรทัดใดในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงมีการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ ยัง 

ไม่เกดิขึ้น 

93.7 ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้ นประจ าและเกิดขึ้ นไม่ประจ าที่จัดประเภทอยู่ใน

ระดับ 3 ของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ค าอธิบายข้ันตอนการประเมินมูลค่าที่กิจการ

ใช้ (ตัวอย่างเช่น กิจการมีการก าหนดนโยบายและวิธีการประเมินมูลค่าอย่างไร  

และการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในแต่ละงวด) 
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93.8 ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนประจ าที่จัดประเภทอยู่ในระดับ 3 ของล าดับช้ัน

ของมูลค่ายุติธรรม 

93.8.1 ส าหรับการวัดมูลค่าทุกรายการ การบรรยายระบุความอ่อนไหวของการวัด

มูลค่ายุติธรรมที่มีต่อการเปล่ียนแปลงในข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้หาก 

การเปล่ียนแปลงในข้อมูลเหล่าน้ันในจ านวนซ่ึงแตกต่างกันอาจส่งผลท าให้

การวัดมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าหรือต ่ากว่าอย่างมีนัยส าคัญ หากมีความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลเหล่าน้ันและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อื่นในการวัดมูลค่า

ยุติธรรม กิจการต้องอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นและการส่งผลในการขยาย

หรือลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ต่อ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดการเปิดเผยข้างต้น  

ค าบรรยายระบุความอ่อนไหวกับการเปล่ียนแปลงของข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได้ อย่างน้อยต้องรวมถึงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้เมื่อปฏบัิติตาม 

ย่อหน้าที่ 93.4 

93.8.2 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน หากการเปล่ียนแปลง

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้เพียงหน่ึงอย่างหรือมากกว่าน้ันเพ่ือสะท้อนถึง 

ข้อสมมติทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล ซ่ึงจะมีผลเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญกิจการต้องระบุข้อเทจ็จริงและเปิดเผยผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ัน รวมถึงกิจการต้องเปิดเผยวิธีการค านวณ

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงที่สะท้อนถึงข้อสมมติทางเลือกที่เป็นไปได้

อย่างมีเหตุผล เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวความมีนัยส าคัญต้องพิจารณาจาก

ก าไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์รวมหรือหน้ีสินรวม หรือพิจารณาจาก 

ส่วนของเจ้าของรวมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซ่ึงรับรู้ในก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

93.9  ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนประจ าและที่เกิดข้ึนไม่ประจ า ถ้าการใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินแตกต่างจาก 

การใช้ในปัจจุบัน กิจการต้องเปิดเผยว่าเหตุใดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

มีการใช้ในลักษณะที่ต่างจากการใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและดีที่สุด 

94     กจิการต้องก าหนดประเภทที่เหมาะสมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

94.1 ลักษณะและคุณลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน และความเสี่ยงของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ และ 

94.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับใดของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

การวัดมูลค่ายุติธรรมภายในระดับ 3 ของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม อาจจ าเป็นต้องมีการจัด

จ านวนประเภทที่มากกว่าเน่ืองจากการวัดมูลค่าเหล่าน้ันมีระดับของความไม่แน่นอนและต้องใช้

ดุลยพินิจ (subjectivity) สูง การก าหนดประเภทที่ เหมาะสมของสินทรัพย์และหน้ีสินเพ่ือ 

การเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นการใช้ดุลยพินิจบ่อยคร้ังที่ประเภทของสินทรัพย์
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และหน้ีสินจะมีการแยกประเภทมากกว่ารายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรกต็าม

กจิการต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือสามารถกระทบยอดได้กับรายการที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นมีการระบุประเภทของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

กิจการอาจใช้ประเภทดังกล่าวเพ่ือเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

หากการจัดประเภทน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขข้อก าหนดในย่อหน้าน้ี 

95 กิจการต้องเปิดเผยและปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม ่าเสมอในการก าหนดว่าเมื่อใดจะถือว่า 

การโอนระหว่างระดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมได้เกิดข้ึนตามย่อหน้าที่ 93.3 และ 93.5.4 นโยบาย

เกี่ยวกบัจังหวะเวลาในการรับรู้การโอนต้องเป็นแบบเดียวกนัส าหรับการโอนเข้าและการโอนออก 

ตัวอย่างของนโยบายในการก าหนดจังหวะเวลาในการโอนรวมถึงข้อต่อไปนี้  

95.1 วันที่ของเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ อนัเป็นเหตุให้เกดิการโอน 

95.2 เมื่อเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาการรายงาน 

95.3 เมื่อสิ้นสดุของรอบระยะเวลาการรายงาน 

96 ถ้ากิจการตัดสินใจใช้นโยบายการบัญชีที่เป็นข้อยกเว้นในย่อหน้าที่ 48 กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงน้ัน 

97 ส าหรับแต่ละประเภทของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ

การเงินแต่มีการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 93.2 

93.4 และ 93.9 อย่างไรกดี็กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได้ที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับ 3 ของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 93.4 กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ก  าหนดโดยมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิเหล่านั้น 

98 ส าหรับหน้ีสินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและได้รวมการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของบุคคลที่สาม

ซ่ึงไม่สามารถแบ่งแยกได้ ผู้ออกตราสารหน้ีต้องเปิดเผยถึงการมีอยู่ของการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

และระบุว่าได้มีการสะท้อนในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิหรือไม่ 

99 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ในรูปแบบตาราง เว้นแต่รูปแบบอื่นจะเหมาะสมมากกว่า 
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ภาคผนวก ก 
 

ค านยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ตลาดทีม่ีสภาพคล่อง หมายถึง ตลาดที่รายการส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันเกิดขึ้ นซ่ึงมี

ความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพ่ือให้ข้อมูลราคาอย่าง

ต่อเน่ือง 

   

วิธีราคาทุน หมายถึง เทคนิคการประเมินมูลค่าที่สะท้อนถึงจ านวนเงินที่ต้องใช้ใน

ปัจจุบันเพ่ือเปล่ียนแทนก าลังการผลิตของสินทรัพย์ (ปกติ

หมายถึง ต้นทุนการเปล่ียนแทนปัจจุบัน) 

   

ราคาทีไ่ดม้าหรือรบัโอน หมายถึง ราคาที่จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือราคาที่ได้รับเม่ือเข้ารับ

หน้ีสนิในรายการแลกเปล่ียน 

   

ราคาขายออกหรือโอนออก หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอน

หน้ีสนิ 

   

กระแสเงินสดทีค่าดหวงั หมายถึง ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักด้วยความน่าจะเป็น (คือ ค่าเฉล่ียของ 

การกระจาย) ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เป็นไปได้ 

   

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสิน

ในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ 

วัดมูลค่า 

   

การใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สูงสุดและดีทีสุ่ด 

หมายถึง การใช้สินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินโดยผู้ร่วมตลาด 

ที่ท  าให้เกิดมูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์ หรือกลุ่มของสินทรัพย์และ

หน้ีสนิ (เช่น ธุรกจิ) ที่จะน าสนิทรัพย์น้ันไปใช้ 

   

วิธีรายได ้ หมายถึง เทคนิคการประเมินมูลค่าที่แปลงจ านวนเงินในอนาคต (เช่น 

กระแสเงินสด หรือ รายได้และค่าใช้จ่าย) เป็นจ านวนเงินใน

ปัจจุบัน (ได้แก่ การคิดลด) การวัดมูลค่ายุติธรรมก าหนดขึ้ น

โดยใช้เกณฑ์จากมูลค่าซ่ึงระบุจากความคาดหวังของตลาดใน

ปัจจุบันเกี่ยวกบัจ านวนเงินเหล่าน้ันในอนาคต 
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ขอ้มูล หมายถึง ข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้เม่ือจะก าหนดราคาสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิ รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกบัความเสี่ยง ดังน้ี 

  (ก) ความเสี่ยงซ่ึงมีอยู่จากการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า

ยุติ ธรรมแต่ละเทคนิคเพ่ือ วัดมูลค่ายุติ ธรรม  (เช่น 

แบบจ าลองการก าหนดราคา) และ 

  (ข) ความเสี่ ยงซ่ึ งมี อ ยู่ จาก ข้อ มู ลที่ น ามาใช้ ใน เทคนิ ค 

การประเมินมูลค่า 

  ข้อมูลอาจเป็นข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้หรือไม่สามารถสังเกตได้ 

   

ขอ้มูลระดบั 1 หมายถึง ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันซ่ึงกิจการสามารถ

เข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า 

   

ขอ้มูลระดบั 2 หมายถึง ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 

ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์น้ัน

หรือหน้ีสนินั้น 

   

ขอ้มูลระดบั 3 หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ึงน ามาใช้กับสินทรัพย์น้ันหรือ

หน้ีสนินั้น 

   

วิธีราคาตลาด หมายถึง เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซ่ึง

เป็นข้อมูลจากรายการในตลาด ส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือ 

กลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือเปรียบเทียบ 

กนัได้ (กล่าวคือ มีความคล้ายคลึงกัน) เช่น ธุรกจิ 

   

ขอ้มูลทีย่ืนยนัจากตลาด หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับส่วนส าคัญจากข้อมูลตลาดที่สามารถสงัเกตได้หรือ

ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้โดย

อาศัยความสมัพันธห์รือวิธกีารอื่น 

   

ผูร่้วมตลาด หมายถึง ผู้ซ้ือและผู้ขายในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) 

ส าหรับสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนินั้น โดยมีลักษณะทั้งหมดดังน้ี 

  (ก) มีความเป็นอิสระจากกัน คือไม่ใช่บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน  (เมื่ อมีการประกาศใช้) แม้ว่า
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อาจจะน าราคาในการท ารายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องมา

ใช้เป็นข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม  หากกิจการมี

หลักฐานว่ารายการน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขตลาด 

  (ข) มีความรอบรู้ มีความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือหน้ีสิน และรายการ โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่

มีอยู่ รวมถึงข้อมูลที่อาจได้มาจากการตรวจสอบวิเคราะห์

สถานะ (due diligence) อันเป็นปกติหรือตามประเพณี

ปฏบัิติ 

  (ค) สามารถที่จะเข้าท ารายการส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ัน 

  (ง) เตม็ใจที่จะเข้าท ารายการส าหรับสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนิน้ัน 

เช่น ถูกจูงใจแต่ไม่ได้ถูกบังคับให้ท า 

   

ตลาดทีใ่หป้ระโยชนสู์งสุด หมายถึง ตลาดที่จ านวนเงินที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์เป็นจ านวน

มากที่สุดหรือตลาดที่จ านวนเงินที่จ่ายคืนเพ่ือโอนหน้ีสินเป็น

จ านวนน้อยที่สดุ ภายหลังจากที่ได้พิจารณาต้นทุนการท ารายการ 

และต้นทุนของการขนส่งแล้ว 

   

ความเสีย่งทีไ่ม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 

ของภาระผูกพนั 

หมายถึง ความเสี่ยงที่กิจการจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ 

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาระผูกพัน

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการเอง 

   

ขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตได ้ หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลตลาด เช่น ข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่

เกี่ยวกับเหตุการณ์  หรือรายการที่ เกิดข้ึนจริง และสะท้อน 

ข้อสมมติที่ ผู้ร่วมตลาดจะน ามาใช้เพ่ือก าหนดราคาสินทรัพย์ 

หรือหน้ีสนิ 

   

รายการทีเ่กิดข้ึนใน 

สภาพปกติ 

หมายถึง รายการที่ถือว่ามีการเสนอซ้ือขายในตลาดส าหรับระยะเวลาก่อน

วันที่วัดมูลค่า เพ่ือให้เวลากับกิจกรรมทางตลาดที่เป็นปกติและ

เป็นประเพณีปฏบัิติส าหรับรายการเกี่ยวกับสนิทรัพย์หรือหน้ีสิน

น้ัน โดยไม่ใช่รายการที่เกิดข้ึนจากการบังคับ (เช่น บังคับเลิก

กจิการหรือการขายในภาวะที่กจิการมีปัญหาทางการเงิน) 

   

ตลาดหลกั หมายถึง ตลาดที่มีปริมาณ และระดับกิจกรรมของสนิทรัพย์น้ันและหน้ีสิน

น้ันมากที่สดุ 
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ผลตอบแทนเพือ่ชดเชย 

ความเสีย่ง 

 

หมายถึง ผลตอบแทนที่ ผู้ ร่วมตลาดซ่ึงไม่ชอบความเสี่ ยงต้องการ 

เพ่ือยอมรับความไม่แน่นอนซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสดของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสินสามารถเรียกอีกช่ือว่า ส่วนปรับปรุงส าหรับ

ความเสี่ยง (Risk adjustment) 

   

ตน้ทุนการท ารายการ หมายถึง ต้นทุนในการขายสินทรัพย์หรือโอนหน้ีสินในตลาดหลัก (หรือ

ตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกิด

จากการจ าหน่ายหรือโอนหน้ีสิน และเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งสอง

ข้อต่อไปนี้  

  (ก) เป็นผลโดยตรงจากรายการและจ าเป็นต่อรายการน้ัน 

  (ข) จะไม่เกิดขึ้ น หากไม่มีการตัดสินใจในการขายสินทรัพย์

หรือ การโอนหน้ีสิน (คล้ายคลึงกับต้นทุนในการขาย

ตามที่ให้ความหมายไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ ยกเลิก (เมื่ อมี 

การประกาศใช้)) 

   

ตน้ทุนการขนส่ง หมายถึง ต้นทุนที่เกิดข้ึนเพ่ือขนส่งสินทรัพย์จากสถานที่ปัจจุบันไปยัง

ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ) 

   

หน่วยวดัทางบญัชี หมายถึง ระดับที่สินทรัพย์หรือหน้ีสินจะถูกรวมหรือแยกตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรับรู้ 

   

ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้ หมายถึง ข้อมูลซ่ึงไม่มีข้อมูลตลาดปรากฏและถูกพัฒนาจากข้อมูลที่ 

ดีที่สุดที่ มีอยู่เกี่ยวกับข้อสมมติที่ ผู้ ร่วมตลาดจะน ามาใช้ใน 

การก าหนดราคาสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนินั้น 
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ภาคผนวก ข 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหนา้ที ่1 ถึง 

99 และเป็นขอ้ก าหนดเช่นเดียวกบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ข1 ดุลยพินิจที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่าในสถานการณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกัน ภาคผนวกน้ี

อธบิายถึงการน าดุลยพินิจมาใช้ เมื่อกจิการมีการวัดมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์ที่ต่างกนั 

 

แนวทางการวดัมูลค่ายุติธรรม 
 

ข2 วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมคือประมาณการราคาส าหรับรายการที่เกิดข้ึนในสภาพ

ปกติในการขายสินทรัพย์หรือการโอนหน้ีสินที่จะเกิดข้ึนระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

ยุติธรรมภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด ในการวัดมูลค่ายุติธรรมกจิการต้องก าหนดสิ่งต่อไปนี้  

ข2.1 สินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการที่ต้องการวัดมูลค่ายุติธรรม (เป็นเช่นเดียวกับหน่วยวัด

ทางบัญชี) 

ข2.2 ส าหรับสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ข้อสมมติในการประเมินมูลค่าที่

เหมาะสม (ตามเกณฑก์ารใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและดีที่สดุ) 

ข2.3 ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สงูสดุ) ส าหรับสนิทรัพย์น้ันหรือหน้ีสนิน้ัน 

ข2.4 เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม พิจารณาความมีอยู่จริงของข้อมูลเพ่ือใช้พัฒนา 

ข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้ในการก าหนดราคาสินทรัพย์หรือหน้ีสินและประเภทของ

ข้อมูลถูกจัดอยู่ในล าดับช้ันใดของมูลค่ายุติธรรม 

 

ขอ้สมมติในการประเมินมูลค่าส าหรบัสินทรพัยที์่มิใช่สินทรพัยท์างการเงิน (ย่อหนา้ที่ 31 

ถงึ 33) 
 

ข3 เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่นเป็นกลุ่ม 

(เช่น ติดตั้งหรือการเตรียมพร้อมส าหรับการใช้งาน) หรือใช้ร่วมกับสินทรัพย์และหน้ีสินอื่น 

(เช่น ธุรกจิ) ผลกระทบที่มีต่อข้อสมมติในการประเมินมูลค่าขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น 

ข3.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อาจจะเหมือนกันไม่ว่าสินทรัพย์จะ มีการใช้แบบแยก

ต่างหาก (Stand-alone basis) หรือการใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น หรือการใช้ร่วมกับ

สนิทรัพย์และหน้ีสินอื่น ทั้งน้ีอาจจะเป็นกรณีซ่ึงสินทรัพย์เป็นธุรกจิซ่ึงผู้ร่วมตลาดยังคง

ใช้ด าเนินงานอยู่ ในกรณีน้ันจะเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าธุรกิจโดยรวมการใช้

สินทรัพย์แบบเป็นกลุ่มส าหรับธุรกิจที่ยังคงด าเนินงานต่อเน่ืองจะท าให้เกิดการผนึก

รวมกัน (Synergy) ซ่ึงผู้ร่วมตลาดสามารถเข้าถึงได้ (เช่น การผนึกรวมกันจากการใช้
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สินทรัพย์แบบกลุ่มของผู้ร่วมตลาดน้ันจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

ไม่ว่าสินทรัพย์จะมีการใช้แบบแยกต่างหาก หรือการใช้ร่วมกับสินทรัพย์อื่น หรือ 

การใช้ร่วมกบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิอื่น) 

ข3.2 การใช้สินทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อื่นหรือใช้ร่วมกับสินทรัพย์และหน้ีสินอื่นอาจน ามา

รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยผ่านการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ที่น ามาใช้แบบ 

แยกต่างหาก อาจจะเป็นกรณีสินทรัพย์ที่เป็นเคร่ืองจักรและการวัดมูลค่ายุติธรรม

ก าหนดโดยใช้ราคาที่สงัเกตได้ของเคร่ืองจักรที่คล้ายคลึงกัน (ยังไม่ได้ถูกติดตั้งหรือยัง

มิได้มีการเตรียมพร้อมส าหรับการใช้งาน) ปรับปรุงด้วยต้นทุนการขนส่งและติดตั้ง 

เพ่ือสะท้อนถึงสภาพปัจจุบันและสถานที่ ตั้ งของเคร่ืองจักร (ถูกติดตั้ งหรือมี 

การเตรียมพร้อมส าหรับการใช้งานแล้ว) 

ข3.3 การใช้สินทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อื่นหรือใช้ร่วมกับสินทรัพย์และหน้ีสินอื่นอาจน ามา

รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อสมมติที่ ผู้ร่วมตลาดจะน ามาใช้ในการวัด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ถ้าสินทรัพย์เป็นสินค้าระหว่างท าที่ มี

ลักษณะเฉพาะและผู้ร่วมตลาดจะน าไปแปลงเป็นสินค้าส าเร็จรูป มูลค่ายุติธรรมของ

สินค้าคงเหลือจะถือว่าผู้ร่วมตลาด จะมีเคร่ืองจักรหรือจะได้มาซ่ึงเคร่ืองจักรที่ มี

ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นเพ่ือแปลงสภาพสนิค้าดังกล่าวให้เป็นสนิค้าส าเรจ็รูป 

ข3.4 การใช้สินทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อื่นหรือใช้ร่วมกับสินทรัพย์และหน้ีสินอื่น อาจน ามา

รวมอยู่ในเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทั้งน้ี

อาจจะเป็นกรณีการใช้วิธี Multi-period excess earnings เพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เน่ืองจากเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ันได้เจาะจงนับรวมถึงสิ่งที่จะ

ได้รับจากการใช้สินทรัพย์ที่ เป็นส่วนประกอบ และหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องในกลุ่มซ่ึงจะมี 

การน าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมาใช้ 

ข3.5 ในสถานการณ์ที่จ ากัดมากข้ึน เมื่อกิจการใช้สินทรัพย์หน่ึงภายในกลุ่มของสินทรัพย์ 

กิจการอาจวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยการปันส่วน

มูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ไปยังสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์ในกลุ่ม ซ่ึงอาจจะ

เป็นกรณีที่การประเมินมูลค่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์ที่ปรับปรุงแล้ว (คือ กลุ่มสินทรัพย์) ที่ ได้รับการปันส่วนไปยัง

ส่วนประกอบของสนิทรัพย์ (เช่น ที่ดินและส่วนปรับปรุง) 

 

การรบัรูมู้ลค่ายุติธรรมเมือ่เริม่แรก (ย่อหนา้ที ่57 ถงึ 60) 
 

ข4 เมื่อมีการพิจารณาว่าการรับรู้มูลค่ายุติธรรมเมื่อเร่ิมแรกเท่ากับราคาที่ท  าให้เกิดรายการ (The 

transaction price) หรือไม่ กิจการต้องพิจารณาปัจจัยเฉพาะของรายการและปัจจัยเฉพาะของ

สินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ัน ตัวอย่างเช่น ราคาที่ท  าให้เกิดรายการอาจไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ ณ การรับรู้เร่ิมแรก หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  
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ข4.1 เป็นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ถึงแม้ว่าราคาน้ันอาจเป็นข้อมูลที่น ามาใช้ใน

การวัดมูลค่ายุติธรรม หากว่ากิจการมีหลักฐานแสดงว่ารายการน้ันเป็นไปตามเง่ือนไข

ของตลาด 

ข4.2 รายการที่เกิดข้ึนภายใต้การบังคับหรือผู้ขายถูกบังคับให้ต้องยอมรับราคา ตัวอย่างเช่น 

กรณีที่ผู้ขายก าลังประสบปัญหาทางการเงิน 

ข4.3 ราคาที่ท  าให้เกิดรายการเป็นหน่วยวัดทางบัญชี ซ่ึงแตกต่างจากหน่วยวัดทางบัญชี

ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น อาจเป็นกรณีที่

สินทรัพย์หรือหน้ีสินซ่ึงมีการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นเพียงส่วนประกอบของรายการ 

(เช่น ในการรวมธุรกิจ) รายการซ่ึงรวมสิทธิและสิทธิพิเศษที่ไม่ได้ระบุซ่ึงมีการวัด

มูลค่าแยกต่างหากตามที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินอีกฉบับหน่ึง หรือ

ราคาที่ท  าให้เกดิรายการรวมต้นทุนของรายการเข้าไว้ด้วย 

ข4.4 รายการเกิดขึ้ นในตลาดที่แตกต่างจากตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) 

ตัวอย่างเช่น ตลาดเหล่าน้ันอาจแตกต่างกันหากกิจการเป็นตัวแทนเข้าท ารายการกับ

ลูกค้าในตลาดค้าปลีก แต่ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ของตัวแทน

เป็นรายการขายออกกบัตัวแทนอื่นในตลาดตัวแทน (dealer market) 

 

เทคนคิการประเมินมูลค่า (ย่อหนา้ที ่61 ถงึ 66) 
 

วิธีราคาตลาด 

 

ข5 วิธีราคาตลาดใช้ราคาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ซ่ึงเป็นข้อมูลของตลาดส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน 

หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหน้ีสินอย่างเดียวกันหรือที่เปรียบเทียบได้ (ที่คล้ายคลึงกัน) เช่น 

ธุรกจิ 

ข6 ตัวอย่างเช่น เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงสอดคล้องกับวิธีราคาตลาดบ่อยคร้ังใช้ตัวคูณร่วมของ

ตลาด (Market multiples) ที่ได้มาจากกลุ่มซ่ึงเปรียบเทียบกันได้ ตัวคูณ (Multiples) อาจจะ

เป็นค่าใดค่าหน่ึงในช่วงโดยมีตัวคูณซ่ึงแตกต่างกันส าหรับแต่ละตัวเปรียบเทยีบ การเลือกตัวคูณ 

เหมาะสมภายในแต่ละช่วงต้องใช้ดุลยพินิจโดยพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ             

ที่เฉพาะเจาะจงส าหรับการวัดมูลค่า 

ข7 เทคนิคการประเมินมูลค่า ซ่ึงสอดคล้องกับวิธีราคาตลาด รวมถึงวิธีการก าหนดราคาเมทริกซ์ 

(Matrix pricing) ซ่ึงวิธกีารก าหนดราคาเมทริกซ์เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ส่วนใหญ่น ามาใช้

ในการตีราคาเคร่ืองมือทางการเงินบางชนิด เช่น ตราสารหน้ี โดยไม่ต้องอ้างอิงแต่เพียงราคา

เสนอซ้ือขายส าหรับหลักทรัพย์เฉพาะเจาะจง แต่ใช้ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์น้ันกับราคา

เสนอซ้ือขายของหลักทรัพย์อื่นที่ใช้ประเมินเทยีบเคียง (Benchmark quoted securities) 
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วิธีราคาทุน 

 

ข8 วิธีราคาทุนสะท้อนให้เหน็ถึงจ านวนเงินที่ต้องใช้ในปัจจุบันเพ่ือน ามาเปล่ียนแทนก าลังการผลิต

ของสนิทรัพย์ (ปกติ หมายถึง ต้นทุนการเปล่ียนแทนปัจจุบัน) 

ข9 จากมุมมองของผู้ขายที่มีส่วนร่วมในตลาด ราคาที่จะได้รับส าหรับสินทรัพย์ซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

ต้นทุนของผู้ซ้ือที่มีส่วนร่วมในตลาดในการได้มาหรือสร้างสินทรัพย์ทดแทนซ่ึงมีอรรถประโยชน์ 

ที่เปรียบเทยีบได้โดยมีการปรับปรุงส าหรับการเสื่อมสภาพ น่ันคือผู้ซ้ือที่มีส่วนร่วมในตลาดจะไม่

จ่ายมากกว่าจ านวนที่ต้องใช้ในการเปล่ียนแทนก าลังการผลิตของสินทรัพย์น้ัน การเสื่อมสภาพ

ครอบคลุมทางกายภาพ ความล้าสมัย (เกี่ยวกับเทคโนโลยี) และความเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจ 

(ภายนอก) และมากกว่าการคิดค่าเสื่อมส าหรับเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน 

(การปันส่วนต้นทุนในอดีต) หรือวัตถุประสงค์ทางภาษี (โดยใช้อายุของการให้บริการที่ระบุ)  

ในหลายกรณีวิธีราคาทุนการเปล่ียนแทนปัจจุบันน ามาใช้เพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

ที่มีตัวตนที่ใช้ร่วมกบัสนิทรัพย์อื่นหรือสนิทรัพย์และหน้ีสนิอื่น 

 

วิธีรายได ้

 

ข10 วิธีรายได้คือการแปลงมูลค่าในอนาคต (เช่น กระแสเงินสด หรือรายได้และค่าใช้จ่าย) มาเป็น

มูลค่าปัจจุบัน (คือ การคิดลด) เมื่ อใช้วิธีรายได้ การวัดมูลค่ายุติธรรมสะท้อนให้เห็นถึง 

ความคาดหวังของตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกบัจ านวนเงินในอนาคตเหล่าน้ัน 

ข11 เทคนิคการประเมินมูลค่าเหล่านั้นรวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้  

ข11.1 เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน (ดูย่อหน้าที่ ข12 ถึง ข30) 

ข11.2 แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิเลือก (Option pricing models) เช่น สูตรการค านวณ 

Black-Scholes-Merton หรือแบบจ าลองทวินาม (Binomial model เช่น แบบจ าลอง

แลตทซิ (แบบจ าลองตาข่าย: Lattice model)) ที่รวมอยู่ในเทคนิคมูลค่าปัจจุบัน และ

สะท้อนให้เหน็ถึงทั้งมูลค่าตามเวลาและมูลค่าที่แท้จริงของสทิธเิลือก และ 

ข11.3 วิธี Multi-period excess earnings ที่ใช้เพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน     

บางประเภท 

 

เทคนคิมูลค่าปัจจุบนั 

 

ข12 ย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข30 อธิบายถึงการใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม ย่อหน้า

เหล่าน้ีจะเน้นที่เทคนิคการปรับอตัราคิดลดและเทคนิคกระแสเงินสดทีค่าดหวงั (มูลค่าปัจจุบันที่

คาดหวัง) ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ได้ก าหนดให้ใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันแบบเดียวและไม่ได้จ ากดัการใช้

เทคนิคมูลค่าปัจจุบันเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายเท่าน้ัน เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่ใช้ใน 

การวัดมูลค่ายุติธรรมจะข้ึนอยู่กบัปัจจัยและสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 
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ที่ถูกวัด (เช่น ราคาที่สังเกตได้ในตลาดส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เปรียบเทียบกันได้) และ

การมีอยู่ของข้อมูลที่เพียงพอ 

 

องคป์ระกอบของการวดัมูลค่าปัจจุบนั 

 

ข13 มูลค่าปัจจุบัน (จากการน าวิธีรายได้มาใช้) เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเช่ือมโยงจ านวนในอนาคต (เช่น

กระแสเงินสดหรือมูลค่า) กับมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด การวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิโดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันรวมองค์ประกอบทั้งหมดดังต่อไปน้ีจากมุมมอง

ของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 

ข13.1 ค่าประมาณกระแสเงินสดในอนาคตส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่มีการวัดมูลค่า 

ข13.2 ความคาดหวังเกี่ยวกบัความคลาดเคล่ือนที่เป็นไปได้ในจ านวนเงินและจังหวะเวลาของ

กระแสเงินสด ซ่ึงแสดงถึงความไม่แน่นอนซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสด  

ข13.3 ค่าของเงินตามเวลาโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยงของสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่มีวันครบก าหนดหรือระยะเวลาที่ตรงกับระยะเวลาที่ครอบคลุมโดย

กระแสเงินสดและปราศจากความไม่แน่นอนในจังหวะเวลา หรือความเสี่ยงจาก 

การผิดนัดช าระให้แก่ผู้ถือ (ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียที่ปลอดความเสี่ยง) 

ข13.4 ราคาส าหรับการยอมรับความไม่แน่นอนซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสด  (ผลตอบแทน 

เพ่ือชดเชยความเสี่ยง) 

ข13.5 ปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาในสถานการณ์น้ัน 

ข13.6 ส าหรับหน้ีสิน ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง 

กบัหน้ีสนินั้น รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของกจิการเอง (ในฐานะผู้มีภาระผูกพัน) 

 
หลกัการทัว่ไป 

 

ข14 เทคนิคมูลค่าปัจจุบันแตกต่างกันในวิธีที่น าเอาองค์ประกอบในย่อหน้าที่ ข13 มาใช้ อย่างไรกดี็

เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในทุกแบบที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ภายใต้หลักการ ดังต่อไปนี้  

ข14.1 กระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้องสะท้อนข้อสมมติที่ ผู้ ร่วมตลาดจะน ามาใช้ใน 

การก าหนดราคาสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

ข14.2 กระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้องพิจารณาเพียงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และ

หน้ีสนิที่วัดมูลค่า 

ข14.3 เพ่ือหลีกเล่ียงการนับซ ้าหรือการละเลยผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง อัตราคิดลดต้อง

สะท้อนข้อสมมติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสดเหล่าน้ัน ตัวอย่างเช่น 

อัตราคิดลดที่สะท้อนความไม่แน่นอนในความคาดหวังการผิดนัดช าระหน้ีในอนาคต 

จะเหมาะสม หากใช้กระแสเงินสดตามสัญญาเงินกู้ (คือ เทคนิคการปรับอัตราคิดลด)  

ทั้งน้ีไม่ควรน าอัตราคิดลดแบบน้ีมาใช้หากใช้วิธีกระแสเงินสด (คือ ถ่วงน ้าหนักด้วย 

ความน่าจะเป็น) ที่คาดหวัง (คือ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวัง (expected present 
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value)) เน่ืองจากกระแสเงินสดที่คาดหวังสะท้อนถึงข้อสมมติเกี่ยวกับความไม่แน่นอน

ของการผิดนัดช าระหน้ีในอนาคตไว้แล้วดังน้ันควรใช้อัตราคิดลดที่สัมพันธ์กบัความเสี่ยง

ซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสดที่คาดหวังดังกล่าว 

ข14.4 ข้อสมมติเกี่ยวกบักระแสเงินสดและอตัราคิดลดควรสอดคล้องกนั ตัวอย่างเช่น กระแส 

เงินสดตามมูลค่าจ านวนเงิน (Nominal cash flow) ซ่ึงรวมผลกระทบของเงินเฟ้อ 

ควรน ามาคิดลดด้วยอัตราที่รวมผลกระทบของเงินเฟ้อด้วยเช่นกัน อัตราดอกเบ้ียที่

ปลอดความเสี่ยงได้รวมผลกระทบของเงินเฟ้อไว้ด้วย กระแสเงินสดแท้จริง (Real 

cash flow) ที่ ไม่รวมผลกระทบจากเงินเฟ้อควรน ามาคิดลดด้วยอัตราที่ ไม่รวม

ผลกระทบจากเงินเฟ้อ เช่นเดียวกันกระแสเงินสดหลังหักภาษีควรคิดลดด้วยอัตรา 

คิดลดหลังหักภาษี กระแสเงินสดก่อนภาษีควรคิดลดในอัตราที่สอดคล้องกับกระแส 

เงินสดเหล่านั้น 

ข14.5 อตัราคิดลดควรสอดคล้องกบัปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิของสกุลเงินที่อยู่ในกระแสเงินสด 

 

ความเสีย่งและความไม่แน่นอน 

 

ข15 การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน จัดท าขึ้ นภายใต้เง่ือนไขของความไม่แน่นอน

เน่ืองจากกระแสเงินสดที่ ใช้เป็นค่าประมาณมากกว่าที่จะเป็นจ านวนเงินที่ทราบแน่นอน  

ในหลายๆ กรณี ทั้งจ านวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดไม่แน่นอน หากมีความเสี่ยง

จากการผิดนัดช าระ จ านวนเงินคงที่ตามสญัญา เช่น การจ่ายช าระเงินกู้ จะมีความไม่แน่นอน 

ข16 ผู้ ร่วมตลาดโดยทั่วไปมักต้องการผลตอบแทน (ผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยง (risk 

premium)) ในการยอมรับความไม่แน่นอนซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

การวัดมูลค่ายุติธรรมควรรวมผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงเพ่ือสะท้อนจ านวนเงินที่ 

ผู้ร่วมตลาดต้องการเป็นค่าตอบแทนส าหรับความไม่แน่นอนสืบเน่ืองซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสด 

มิฉะน้ัน การวัดมูลค่าจะไม่เป็นตัวแทนอันเที่ ยงธรรมของมูลค่ายุติธรรม ในบางกรณี  

การก าหนดผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่ เหมาะสมอาจท าได้ยาก อย่างไรก็ตาม  

ระดับความยากเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอที่จะไม่รวมผลตอบแทนเพ่ือชดเชย 

ความเสี่ยง 

ข17 เทคนิคมูลค่าปัจจุบันแตกต่างกันไปตามวิธีที่กิจการใช้ปรับส าหรับความเสี่ยงและประเภทของ

กระแสเงินสดที่กจิการใช้ ตัวอย่างเช่น 

ข17.1 เทคนิคการปรับอัตราคิดลด (ดูย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข22) ใช้วิธีปรับค่าความเสี่ยงใน

อตัราคิดลดและใช้กระแสเงินสดตามสญัญา หรือกระแสเงินสดที่เป็นไปได้มากที่สดุ  

ข17.2 วิธีที่ 1 ของเทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวัง (ดูย่อหน้าที่ ข25) ใช้วิธีกระแสเงินสดที่

คาดหวังที่มีการปรับค่าความเสี่ยงและอตัราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง  

ข17.3 วิธีที่ 2 ของเทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวัง (ดูย่อหน้าที่ ข26) ใช้วิธีกระแสเงินสดที่

คาดหวังโดยไม่ปรับค่าความเสี่ยงและอัตราคิดลดมีการปรับเพ่ือรวมผลตอบแทน 
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เพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่ผู้ร่วมตลาดต้องการ อัตราน้ันแตกต่างจากอัตราที่ใช้ในเทคนิค 

การปรับอตัราคิดลด  

 

เทคนิคการปรับอัตราคิดลด (Discount rate adjustment technique) 

 

ข18 เทคนิคการปรับอัตราคิดลดจะใช้ชุดข้อมูลกระแสเงินสดที่เลือกมาจากช่วงของจ านวนเงินที่

ประมาณการที่เป็นไปได้ โดยเป็นจ านวนเงินตามสญัญาหรือที่สัญญาไว้ (เสมือนในกรณีของหุ้นกู้) 

หรือกระแสเงินสดที่น่าจะเกิดข้ึนมากที่สุด ในทุกกรณีกระแสเงินสดเหล่าน้ันขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของ

การเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ (เช่น กระแสเงินสดตามสัญญา หรือที่สัญญาไว้ของหุ้นกู้จะเป็น 

ไปตามสัญญาโดยแฝงเง่ือนไขการไม่ผิดนัดการช าระหน้ี)  เทคนิคการปรับอัตราคิดลดใช้อัตรา 

คิดลดที่ได้มาจากอัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เปรียบเทียบกันได้ 

ที่มีการซ้ือขายในตลาด  ดังน้ันกระแสเงินสดตามสัญญา ที่สัญญาไว้หรือที่น่าจะเกิดข้ึนมากที่สุด  

จะมีการคิดลดด้วยอัตราตลาดที่สังเกตได้ หรืออัตราตลาดที่ประมาณการส าหรับกระแสเงินสด

ตามเง่ือนไขดังกล่าว (คือ อตัราผลตอบแทนตลาด)   

ข19 เทคนิคการปรับอัตราคิดลด ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดส าหรับสินทรัพย์ หรือหน้ีสินที่

เปรียบเทียบกันได้ การเปรียบเทียบกันได้พิจารณาจากลักษณะของกระแสเงินสด (เช่น กระแส   

เงินสดตามสัญญา หรือไม่มีสัญญา และมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในสภาวะ

เศรษฐกิจคล้ายคลึงกัน) รวมถึงปัจจัยอื่นๆ (เช่น ระดับความน่าเช่ือถือ หลักประกัน ระยะเวลา

พันธะสัญญา และสภาพคล่อง) หรือหากสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เปรียบเทยีบกันได้น้ันไม่สะท้อน

ตามที่ควรถึงความเสี่ยงซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีการวัด อาจเป็น 

ไปได้ที่จะหาอตัราคิดลดโดยใช้ข้อมูลจากสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เปรียบเทยีบกันได้หลายรายการ 

ประกอบกบัเส้นอตัราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง (ได้แก่ การใช้วิธ ีBuid-up approach) 

ข20 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิธี   Build-up approach สมมติ ว่าสินทรัพย์ ก มีสัญญาที่จะได้รับเงิน  

800 บาทใน 1 ปี (ไม่มีความไม่แน่นอนในจังหวะเวลา) โดยมีตลาดส าหรับสินทรัพย์ที่

เปรียบเทียบกันได้และข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์เหล่าน้ัน รวมถึงมีข้อมูลราคาส าหรับสินทรัพย์ 

ที่เปรียบเทยีบได้เหล่าน้ันดังน้ี 

ข20.1 สินทรัพย์ ข มีสัญญาที่จะได้รับเงิน 1,200 บาท ในหน่ึงปีและมีราคาตลาดเท่ากับ 

1,083 บาท ดังน้ันอัตราผลตอบแทนต่อปี (คืออัตราผลตอบแทนในตลาดต่อหน่ึงปี) 

คือร้อยละ 10.8 [(1,200/1,083) – 1] 

ข20.2 สินทรัพย์ ค มีสัญญาที่จะได้รับเงิน 700 บาท ในสองปีและมีราคาตลาดเท่ากับ  

566 บาท ดังน้ันอัตราผลตอบแทนต่อปี (คือผลตอบแทนตลาดสองปี) คือร้อยละ 

11.2 [(700/566)^0.5 – 1] 

ข20.3 ความเสี่ยงของสินทรัพย์ทั้งสามชนิดน้ีสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ (คือการกระจายของ

ผลตอบแทนและด้านเครดิตที่เป็นไปได้) 
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ข21 บนเกณฑ์ของจังหวะเวลาของการช าระเงินตามสัญญาส าหรับสินทรัพย์ ก เมื่อเปรียบเทียบกับ

จังหวะเวลาส าหรับสนิทรัพย์ ข และสนิทรัพย์ ค (คือหน่ึงปีส าหรับสินทรัพย์ ข และสองปีส าหรับ

สินทรัพย์ ค) สินทรัพย์ ข จะสามารถเปรียบเทียบได้กับสินทรัพย์ ก มากกว่า ดังน้ันมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ ก คือ 722 บาท (800/1.108) โดยใช้การช าระเงินตามสญัญาที่จะได้รับ

ส าหรับสินทรัพย์ ก (800 บาท) คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดหน่ึงปีจากข้อมูลสินทรัพย์ ข 

(ร้อยละ 10.8) ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลตลาดส าหรับสินทรัพย์ ข อัตราตลาดหน่ึงปีอาจมาจาก

สนิทรัพย์ ค โดยการใช้วิธ ีbuild-up approach ถ้าเป็นในกรณีน้ัน อตัราดอกเบ้ียในตลาดสองปีที่

ระบุโดยสินทรัพย์ ค (ร้อยละ 11.2) จะถูกปรับเป็นอัตราตลาดหน่ึงปีโดยใช้โครงสร้างของ 

เส้นอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง ข้อมูลเพ่ิมเติมและการวิเคราะห์อาจจ าเป็นเพ่ือก าหนด

ว่าอตัราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงส าหรับระยะเวลาหน่ึงปีและสองปีจะเหมือนกันหรือไม่ 

ถ้าไม่เหมือนกนั อตัราผลตอบแทนตลาดสองปีจะต้องมีการปรับปรุงส าหรับผลกระทบนั้น 

ข22 เมื่อมีการใช้เทคนิคการปรับอตัราคิดลดส าหรับการรับหรือจ่ายที่เป็นจ านวนคงที่การปรับส าหรับ

ความเสี่ยงซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีการวัดจะรวมอยู่ในอัตราคิดลด     

ในการน าเทคนิคการปรับอัตราคิดลดมาใช้กับกระแสเงินสดที่เป็นการรับหรือจ่ายที่เป็นจ านวน     

ไม่คงที่ อาจมีความจ าเป็นในการปรับกระแสเงินสดเพ่ือให้เปรียบเทียบได้กับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิที่สงัเกตได้ซ่ึงเป็นที่มาของอัตราคิดลด 

 

 เทคนิคมลูค่าปัจจุบันทีค่าดหวัง   

 

ข23 เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวังเร่ิมต้นด้วยการใช้กระแสเงินสดชุดหน่ึงซ่ึงเป็นตัวแทนของ

ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนักด้วยความน่าจะเป็นของกระแสเงินสดในอนาคตที่เป็นไปได้ (คือ กระแส 

เงินสดที่คาดหวัง) ผลลัพธ์ของค่าประมาณจะเป็นอย่างเดียวกันกับมูลค่าที่คาดหวังซ่ึงในแง่สถิติ

คือค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของมูลค่าที่เป็นไปได้ซ่ึงเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ืองโดยมีความน่า 

จะเป็นที่เกี่ยวข้องเป็นตัวถ่วงน ้าหนักเน่ืองจากว่ากระแสเงินสดที่เป็นไปได้ทั้งหมดน้ันถูกถ่วง

น ้าหนักด้วยความน่าจะเป็น  ผลของกระแสเงินสดที่คาดหวังจะไม่ขึ้ นอยู่กับการเกิดขึ้ นของ

เหตุการณ์ที่ระบุ (ไม่เหมือนกบักรณีกระแสเงินสดที่ใช้ในเทคนิคการปรับอตัราคิดลด) 

ข24 ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ร่วมตลาดที่ไม่ชอบความเสี่ยงจะค านึงถึงความเสี่ยงของกระแสเงินสด 

ที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากกระแสเงินสดที่คาดหวัง ทฤษฎีกลุ่มการลงทุน (portfolio theory)      

ให้ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงสองประเภทไว้ดังน้ี 

ข24.1 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (ความเสี่ยงที่สามารถลดได้จากการกระจายการลงทุน)  

ซ่ึงเป็นความเสี่ยงเฉพาะของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิรายการใดรายการหน่ึง 

ข24.2 ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (ความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดได้จากการกระจายการลงทุน)  

ซ่ึงเป็นความเสี่ยงทั่วไปซ่ึงร่วมกนักบัรายการอื่นๆ ในกลุ่มการลงทุนที่หลากหลาย 
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ทฤษฎีกลุ่มการลงทุนถือว่าในภาวะสมดุลของตลาดผู้ร่วมตลาดจะได้รับค่าตอบแทนส าหรับ 

การยอมรับความเสี่ยงที่เป็นระบบซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสด (ในตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือ 

ไม่อยู่ในดุลยภาพ ผลตอบแทนอื่นๆ หรือค่าตอบแทนอาจจะมีอยู่ในรูปแบบอื่น) 

ข25 วิธีที่ 1 ของเทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวังมีการปรับกระแสเงินสดที่คาดหวังของสินทรัพย์

ส าหรับความเสี่ยงที่ เป็นระบบ (คือความเสี่ยงด้านตลาด) โดยหักผลตอบแทนเพ่ือชดเชย 

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด (เป็นกระแสเงินสดที่คาดหวังซ่ึงปรับความเสี่ยงแล้ว) กระแสเงินสด

คาดหวังซ่ึงปรับความเสี่ยงแล้วเป็นตัวแทนของกระแสเงินสดที่มีค่าเทียบเท่าความแน่นอน  

ซ่ึงจะถูกน าไปคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ปลอดความเสี่ยง กระแสเงินสดที่ มีค่าเทียบเท่า 

ความแน่นอนน้ันหมายถึงกระแสเงินสดที่คาดหวัง (ตามความหมายที่ระบุ) ปรับด้วยความเสี่ยง

เพ่ือผู้ร่วมตลาดเห็นว่าไม่แตกต่างกันในการซ้ือขายกระแสเงินสดที่แน่นอนกับกระแสเงินสด 

ที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ร่วมตลาดต้องการที่จะขายกระแสเงินสดที่คาดหวังในราคา 1,200 

บาท เพ่ือให้ได้กระแสเงินสดที่แน่นอนจ านวนเงิน 1,000 บาท กระแสเงินสดจ านวนเงิน 1,000 

บาทน้ีถือเป็นค่าเทยีบเท่าความแน่นอนของจ านวนเงิน 1,200 บาท (คือ จ านวนเงิน 200 บาท 

แสดงถึงผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงในกระแสเงินสด) ในกรณีน้ันผู้ร่วมตลาดจะไม่รู้สึก

แตกต่างในการถือสนิทรัพย์ 

ข26 ในทางตรงกันข้าม วิธีที่ 2 ของเทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวังมีการปรับความเสี่ยงที่เป็นระบบ 

(คือความเสี่ยงด้านตลาด) โดยการใช้อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยงปรับด้วยผลตอบแทนเพ่ือ

ชดเชยความเสี่ยง ดังน้ันกระแสเงินสดที่คาดหวังจะคิดลดในอตัราที่สมัพันธก์ับอัตราที่คาดหวังที่

เกี่ยวข้องกบักระแสเงินสดถ่วงน า้หนักด้วยความน่าจะเป็น (เรียกว่า อัตราผลตอบแทนคาดหวัง) 

แบบจ าลองที่ใช้ส าหรับการต้ังราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น แบบจ าลอง Capital asset 

pricing model (CAPM) สามารถน ามาใช้เพ่ือประมาณการอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

เน่ืองจากอัตราคิดลดที่ใช้ในเทคนิคการปรับอัตราคิดลดคืออัตราผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ

กระแสเงินสดแบบมีเง่ือนไข อัตราดังกล่าวมีความเป็นไปได้จะสูงกว่าอัตราคิดลดที่ใช้ในวิธีที่ 2 

ของเทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวังซ่ึงเป็นอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด

ที่คาดหวังหรือกระแสเงินสดถ่วงน า้หนักด้วยความน่าจะเป็น  

ข27 เพ่ือเป็นการสาธิตวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 สมมติให้สินทรัพย์มีกระแสเงินสดที่คาดหวังจ านวนเงิน      

780 บาท ในหน่ึงปี โดยก าหนดบนเกณฑ์ของกระแสเงินสดที่เป็นไปได้และความน่าจะเป็นที่

แสดงข้างล่าง อัตราดอกเบ้ียที่ปลอดความเสี่ยงที่สามารถปรับใช้ส าหรับกระแสเงินสดภายในหน่ึงปี 

คือ ร้อยละ 5 และผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่เป็นระบบส าหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

เดียวกนัคือ ร้อยละ 3 
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ข28 ในตัวอย่างแบบง่ายที่แสดงข้างต้น กระแสเงินสดที่คาดหวัง (780 บาท) แสดงถึงค่าเฉล่ีย 

ถ่วงน ้าหนักด้วยความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้สามกรณี ในสถานการณ์ที่ เป็นจริง

มากกว่าน้ี อาจจะมีผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้อย่างหลากหลาย อย่างไรกต็าม การใช้เทคนิคมูลค่า

ปัจจุบันที่คาดหวัง กิจการไม่จ าเป็นเสมอไปที่ต้องพิจารณาการกระจายตัวของทุกกระแสเงินสด 

ที่เป็นไปได้โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองและเทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่อาจจะพัฒนากรณี

ต่างๆ ที่มีความชัดเจนพร้อมทั้งความน่าจะเป็นที่เป็นตัวแทนที่ดีของกระแสเงินสดที่เป็นไปได้

ทั้งหมดน้ัน ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้กระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจริงของงวดผ่านมาแล้วและมีความ

เกี่ยวข้อง ปรับด้วยการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลัง (เช่น การเปล่ียนแปลง 

ในปัจจัยภายนอก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจหรือตลาด แนวโน้มในอุตสาหกรรมและสภาพ 

การแข่งขัน เช่นเดียวกับการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อกิจการโดยเฉพาะ) 

โดยค านึงถึงข้อสมมติของผู้ร่วมตลาด 

ข29 ในทางทฤษฎี มูลค่าปัจจุบัน (มูลค่ายุติธรรม) ของกระแสเงินสดของสินทรัพย์จะเหมือนกัน  

ไม่ว่าจะใช้วิธทีี่ 1 หรือวิธทีี่ 2 ดังต่อไปนี้  

ข29.1 วิธีที่ 1 กระแสเงินสดที่คาดหวังจะมีการปรับด้วยความเสี่ยงที่เป็นระบบ (คือความ

เสี่ยงด้านตลาด) ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลของตลาดโดยตรงที่จะระบุจ านวนเงินที่จะใช้ 

ในส่วนปรับปรุงส าหรับความเสี่ยงของกระแสเงินสด ส่วนปรับปรุงดังกล่าวสามารถใช้

แบบจ าลองการก าหนดราคาสินทรัพย์ โดยใช้แนวคิดของค่าเทียบเท่าความแน่นอน 

ตัวอย่างเช่น ส่วนปรับปรุงส าหรับความเสี่ยง (คือ ผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยง 

ที่เป็นเงินสดคิดเป็นจ านวนเงิน 22 บาท) สามารถก าหนดได้โดยใช้อัตราผลตอบแทน

เพ่ื อชดเชยความเสี่ ยงที่ เป็นระบบร้อยละ 3 (780 – [780 ×  (1.05/1.08)])  

ซ่ึงส่งผลในกระแสเงินสดที่ คาดหวังห ลังป รับความเสี่ ยงแล้วเป็น  758 บาท 

(780 – 22) จ านวนเงิน 758 บาท คือค่าเทยีบเท่าความแน่นอนจ านวนเงิน 780 บาท  

และคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยง (ร้อยละ 5) ดังน้ันมูลค่าปัจจุบัน  

(คือ มูลค่ายุติธรรม) ของสนิทรัพย์คือ 722 บาท (758/1.05) 

ข29.2 วิธีที่ 2 กระแสเงินสดที่คาดหวังจะไม่ถูกปรับส าหรับความเสี่ยงที่เป็นระบบ (คือความ

เสี่ยงด้านตลาด) แต่การปรับส าหรับความเสี่ยงน้ันได้รวมอยู่ในอัตราคิดลด ดังน้ัน 

กระแสเงินสดที่คาดหวังจะมีการคิดลดที่อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังร้อยละ 8 (อัตรา

กระแสเงินสดทีเ่ป็นไปได ้ ความน่าจะเป็น กระแสเงินสดถ่วงน ้ าหนกัดว้ย

ความน่าจะเป็น 

500 บาท ร้อยละ 15 75 บาท 

800 บาท ร้อยละ 60 480 บาท 

900 บาท ร้อยละ 25 225 บาท 

กระแสเงินสดที่คาดหวัง  780 บาท 
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ดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยงร้อยละ 5 บวกกับอัตราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่

เป็นระบบร้อยละ 3) ดังน้ันมูลค่าปัจจุบัน (คือ มูลค่ายุติธรรม) ของสนิทรัพย์คือ 722 

บาท (780/1.08) 

ข30 เมื่อใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวังในการวัดมูลค่ายุติธรรม สามารถใช้วิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 

ได้ทั้งสองวิธี การเลือกว่าจะใช้วิธทีี่ 1 หรือ วิธทีี่ 2 จะขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เฉพาะ

ของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีการวัดมูลค่า ระดับที่ความเพียงพอของข้อมูลที่มีอ ยู่และ 

การใช้ดุลยพินิจ 

 

การใชเ้ทคนิคมูลค่าปัจจุบนักบัหนี้ สินและตราสารทุนของกิจการที่ไม่มีบุคคลอื่นถือเป็น

สินทรพัย ์(ย่อหนา้ที ่40 และ 41) 
 

ข31 เมื่ อใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินที่ไม่มีบุคคลอื่นถือเป็นสินทรัพย์  

(เช่น หน้ีสนิที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน) กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดจ่ายรวมถึงสิ่งอื่นๆ  

ที่ ผู้ร่วมตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้ นในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระแสเงินสดจ่ายในอนาคต

เหล่าน้ันต้องรวมต้นทุนในการปฏบิัติตามภาระผูกพันที่ผู้ร่วมตลาดคาดหวังและค่าตอบแทน 

ที่ผู้ร่วมตลาดต้องการในการเข้ารับภาระผูกพันน้ัน ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงผลตอบแทน

ที่ผู้ร่วมตลาดต้องการ ดังต่อไปนี้  

ข31.1 การเข้าไปรับด าเนินกิจกรรม (มูลค่าในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน เช่น โดยการใช้

ทรัพยากรที่สามารถน าไปใช้กบักจิกรรมอื่นได้) และ 

ข31.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัภาระผูกพัน (คือ ผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่สะท้อน              

ให้เหน็ถึงความเสี่ยงที่กระแสเงินสดจ่ายที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากกระแสเงินสด

จ่ายที่คาดหวัง (ดูย่อหน้าที่ ข33)) 

ข32 ตัวอย่างเช่น หน้ีสนิที่ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงินซ่ึงไม่มีอัตราผลตอบแทนตามสัญญาและไม่มีอัตรา

ผลตอบแทนตลาดที่สังเกตได้ส าหรับหน้ีสินน้ัน ในบางกรณีองค์ประกอบของผลตอบแทนที่ 

ผู้ ร่วมตลาดต้องการจะไม่แตกต่างกัน (เช่น เม่ือใช้ราคาที่ ผู้ รับเหมาซ่ึงเป็นบุคคลที่สาม 

จะคิดค่าบริการแบบจ านวนคงที่ (Fixed fee basis) ในกรณีอื่นๆ กิจการต้องประมาณการ

องค์ประกอบเหล่าน้ันแยกจากกัน (เช่น เมื่อใช้ราคาผู้รับเหมาซ่ึงเป็นบุคคลที่สามซ่ึงคิดตาม

เกณฑ์ต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost-plus basis) เน่ืองจากผู้รับเหมาในกรณี น้ีจะไม่ยอมรับ 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงต้นทุนในอนาคต) 

ข33 กิจการสามารถรวมผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน

หรือตราสารทุนของกจิการที่ไม่มบุีคคลอื่นถือเป็นสนิทรัพย์โดยวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปนี้  

ข33.1 โดยการปรับกระแสเงินสด (ได้แก่ การเพ่ิมจ านวนกระแสเงินสดจ่าย) หรือ 

ข33.2 โดยการปรับอัตราที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

(ได้แก่ การปรับลดลงของอตัราคิดลด) 
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กิจการต้องมั่นใจว่ากิจการไม่ได้นับซ ้าหรือละเว้นการปรับปรุงรายการส าหรับความเสี่ยง 

ตัวอย่างเช่น ถ้ากระแสเงินสดที่ประมาณการปรับเพ่ิมขึ้ นในการพิจารณาถึงค่าชดเชยใน 

การเข้ารับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัภาระผูกพัน อตัราคิดลดไม่ควรปรับเพ่ือสะท้อนความเสี่ยงน้ัน 

 

ขอ้มูลทีน่ ามาใชส้ าหรบัเทคนคิการวดัมูลค่า (ย่อหนา้ที ่67 ถงึ 71) 
 

ข34 ตัวอย่างของตลาดซ่ึงสินทรัพย์หรือหน้ีสินบางรายการอาจมีข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (เช่น 

เคร่ืองมือทางการเงิน) ได้แก่ 

ข34.1 ตลาดแลกเปลีย่นทีเ่ป็นทางการ (Exchange markets) ในตลาดแลกเปล่ียนที่เป็นทางการ  

ราคาปิดน้ันมีอยู่แล้วและโดยทั่วไปถือเป็นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างของ

ตลาดนี้คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข34.2 ตลาดตัวแทน (Dealer markets) ในตลาดตัวแทนน้ี ตัวแทนมีความพร้อมที่จะซ้ือขาย

แลกเปล่ียน (ซ้ือหรือขายเพ่ือบัญชีของตน) จึงท าให้เกิดสภาพคล่อง โดยใช้เงินทุน

ของตนเองในการถือรายการสินค้าซ่ึงตนเองเป็นผู้ท าการเสริมสภาพคล่อง โดยปกติ

ราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (เป็นราคาที่ตัวแทนเตม็ใจซ้ือและเป็นราคาที่ตัวแทน

เตม็ใจขาย ตามล าดับ) เป็นราคาที่สามารถเหน็ได้มากกว่าราคาปิด ตลาดรองที่ไม่ได้มี 

การจัดตั้งอย่างเป็นทางการ (Over-the-counter market) (ซ่ึงราคามีการรายงานเป็น

ข้อมูลสาธารณะ) คือตลาดตัวแทน ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินบางอย่าง รวมไปถึง 

เคร่ืองมือทางการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ทางกายภาพ (เช่น อุปกรณ์ใช้

แล้ว) ใช้ตลาดตัวแทนเพ่ือกลไกการซ้ือขาย 

ข34.3 ตลาดนายหนา้ (Brokered markets) ในตลาดนายหน้านี้  นายหน้ามีความพยายามที่จะ

จับคู่ผู้ซ้ือกบัผู้ขายแต่ไม่ได้มีความต้ังใจในการซ้ือขายเพ่ือบัญชีตนเอง น่ันคือ นายหน้า

ไม่ได้ใช้เงินทุนของตนเองในการถือรายการสินค้าในตลาดเพ่ือท าให้เกิดสภาพคล่อง 

นายหน้าจะทราบถึงราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายจากผู้ต้องการซ้ือและผู้ต้องการขาย  

แต่ผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายจะไม่ทราบถึงราคาที่อกีฝ่ายหน่ึงต้องการ ราคาส าหรับรายการ

ที่มีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์มีอยู่เป็นคร้ังคราว ตลาดนายหน้าน้ีให้รวมถึง เครือข่าย

สื่อสารโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีการจับคู่ค าสั่งในการซ้ือและขาย และตลาด

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าและเพ่ือการอยู่อาศัย 

ข34.4 ตลาดซ้ือขายทีไ่ม่มีตัวกลาง (Principal to principal markets) ในตลาดน้ี รายการทั้ง 

การขายเร่ิมแรกและการขายต่อ จะมีการต่อรองกันอย่างอสิระโดยไม่มีตัวกลาง อาจจะ

มีการเปิดเผยต่อสาธารณะในข้อมูลเกี่ยวกบัรายการเหล่าน้ันเพียงเลก็น้อย 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม (ย่อหนา้ที ่72 ถงึ 90) 
 

ขอ้มูลระดบั 2 (ย่อหนา้ที ่81 ถงึ 85) 

 

ข35 ตัวอย่างของข้อมูลระดับ 2 ส าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิรายการใดรายการหน่ึงรวมถึง 

ข35.1 สญัญาแลกเปลีย่นจากอัตราดอกเบ้ียซึง่รบัในอัตราคงทีแ่ละจ่ายในอัตราดอกเบ้ียผนัแปร 

ซึง่ตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของอัตราดอกเบ้ียแลกเปลีย่นระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน 

(LIBOR) ข้อมูลระดับ 2 จะเป็นอัตราแลกเปล่ียนของอัตราดอกเบ้ียระหว่างธนาคาร

ในตลาดลอนดอน (LIBOR swap rate) ถ้าอัตราน้ันสามารถสังเกตได้ตามที่ มี 

การเสนออัตราเป็นช่วงเป็นปกติส าหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ของสัญญาแลกเปล่ียน

ดังกล่าว 

ข35.2 สัญญาแลกเปลีย่นจากอัตราดอกเบ้ียซึ่งรับในอัตราคงที่และจ่ายในอัตราดอกเบ้ีย 

ผันแปร ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเส ้นอัตราผลตอบแทนซึ่งอยู่ ในสกุล เงินตรา

ต่างประเทศ ข้อมูลระดับ 2 จะเป็นอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเส้นอัตรา

ผลตอบแทนซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ  ถ้าอัตราน้ันสามารถสังเกตได้ตามที่มี

การเสนออัตราเป็นช่วงส าหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ของสัญญาแลกเปล่ียน ซ่ึงจะเป็น 

เช่นกรณีระยะเวลาของสัญญาแลกเปล่ียนเป็น 10 ปีและอัตราที่สังเกตได้ตามที่มี 

การเสนออัตราเป็นช่วงเป็นปกติคือระยะเวลา 9 ปี โดยเมื่อน าไปประมาณค่านอกช่วง

(Extrapolate) อย่างสมเหตุสมผลบนเส้นผลตอบแทนส าหรับระยะเวลา 10 ปีจะไม่มี

นัยส าคัญในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมของสญัญาแลกเปล่ียน 

ข35.3 สัญญาแลกเปลีย่นจากอัตราดอกเบ้ียซึ่งรับในอัตราคงที่และจ่ายในอัตราดอกเบ้ีย 

ผันแปร ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอัตราดอกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีชัน้ดี  (Prime rate) 

ข้อมูลระดับ 2 จะเป็นอัตราดอกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีชัน้ดี (Prime rate) ซ่ึงได้มาด้วย

วิธีการประมาณค่านอกช่วง (Extrapolate) หากมูลค่าซ่ึงได้มาจากการประมาณ 

ค่านอกช่วง (Extrapolate) น้ันได้รับการยืนยันโดยใช้ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้  

ตัวอย่างเช่น อัตราที่มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบ้ียซ่ึงสามารถสังเกตได้ ส าหรับ

ระยะเวลาส่วนใหญ่ของสญัญาแลกเปล่ียน 

ข35.4 สิทธิอายุ 3 ปีทีจ่ะเลือกซ้ือ (ขาย) หุน้ทีมี่ตลาดรองรบัการซ้ือขาย ข้อมูลระดับ 2 จะเป็น

ความผันผวนโดยนัย (Implied volatility) ส าหรับหุ้นซ่ึงได้มาจากการประมาณค่านอกช่วง 

(Extrapolate) ไปยังปีที่ 3 หากเข้าเงื่อนไขทั้งคู่ดังต่อไปนี้  

ข35.4.1 ราคาส าหรับสิทธิเลือกอายุ 1 ปีและ 2 ปี ส าหรับหุ้นดังกล่าวสามารถที่จะ

สังเกตได้ และ 

ข35.4.2 ความผันผวนโดยนัยที่มีการประมาณค่านอกช่วง (Extrapolate) ของสิทธิ

เลือกอายุ 3 ปีได้รับการยืนยันโดยใช้ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ส าหรับ

อายุส่วนใหญ่ของสทิธเิลือก 
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ในกรณีน้ันความผันผวนโดยนัยจะได้มาจากการประมาณค่านอกช่วง (Extrapolate) 

ของความผันผวนโดยนัยของสิทธิเลือกอายุ 1 ปีและ 2 ปี ของหุ้นดังกล่าวและยืนยัน

โดยความผันผวนโดยนัยของสิทธิอายุ 3 ปีที่จะเลือกซ้ือ (ขาย) ของหุ้นกิจการที่

สามารถเปรียบเทียบได้ โดยมีข้อแม้ว่าต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวน

โดยนัยของสทิธเิลือกอายุ 1 ปีและ 2 ปี 

ข35.5 ขอ้ตกลงในการใหใ้บอนุญาต ข้อตกลงในการให้ใบอนุญาตซ่ึงได้มาจากการรวมธุรกิจ

และเป็นการเจรจาล่าสุดระหว่างผู้ซ้ือกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (ซ่ึงเป็นคู่สัญญากับ

ข้อตกลงในการให้ใบอนุญาต) ข้อมูลระดับ 2 จะเป็นอัตราค่าสิทธิในสัญญากับบุคคล

ที่ไม่เกี่ยวข้องกนั ณ วันเร่ิมต้นข้อตกลง 

ข35.6 สินคา้ส าเร็จรูปในรา้นคา้ปลีก ส าหรับสินค้าส าเร็จรูปที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ข้อมูล

ระดับ 2 จะเป็นราคาส าหรับลูกค้าในตลาดค้าปลีก หรือราคาให้ผู้ค้าปลีกในตลาด 

ค้าส่งโดยมีการปรับความแตกต่างระหว่างสภาพและที่ ต้ังของสินค้าและสินค้าที่

เปรียบเทียบกันได้ (คล้ายคลึงกัน) เพ่ือให้การวัดมูลค่ายุติธรรมสะท้อนราคาที่จะ

ได้รับในรายการที่จะขายสินค้าแก่ผู้ค้าปลีกอีกรายซ่ึงควรใช้ความพยายามที่จ าเป็น 

ในการขาย ตามแนวความคิดการวัดมูลค่ายุติธรรมจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการปรับกับ

ราคาขายปลีก (ลดลง) หรือราคาขายส่ง (เพ่ิมขึ้ น) โดยทั่วไปราคาที่มีการปรับโดยใช้ 

ดุลยพินิจที่น้อยที่สดุควรน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ข35.7 อาคารทีถื่อครองและมีการใชง้าน ข้อมูลระดับ 2 จะเป็นราคาต่อตารางเมตร (ตัวคูณ

ในการวัดมูลค่า) ซ่ึงมาจากข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ เช่น ตัวคูณได้มาจากราคา

ที่ท  าให้เกิดรายการที่สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่เปรียบเทียบกันได้ (คล้ายคลึง

กนั) ในสถานที่คล้ายคลึงกนั 

ข35.8 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อใหเ้กิดเงินสด ข้อมูลระดับ 2 จะเป็นค่าตัวคูณในการวัดมูลค่า 

(เช่น ตัวคูณของก าไรหรือรายได้หรือตัววัดผลการด าเนินงานที่คล้ายกัน) ซ่ึงได้มาจาก

ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ เช่น ตัวคูณมาจากราคาในรายการที่สามารถสังเกตได้

ส าหรับธุรกิจที่เปรียบเทียบกันได้ (คล้ายคลึงกัน) โดยพิจารณาจากการด าเนินงาน 

ตลาด และทั้งปัจจัยทางการเงินและไม่ใช่ปัจจัยทางการเงิน 

 
ขอ้มูลระดบั 3 (ย่อหนา้ที ่86 ถงึ 90) 

 

ข36 ตัวอย่างของข้อมูลระดับ 3 ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง รวมถึงรายการ

ดังต่อไปนี้  

ข36.1 สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงินทีมี่ระยะยาว (Long-dated currency swap) ข้อมูลระดับ 3 

จะเป็นอัตราดอกเบ้ียในสกุลเงินตามที่ระบุซ่ึงไม่สามารถสังเกตได้และไม่สามารถ

รวบรวมได้จากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาด ณ ช่วงปกติที่ มีการเสนอหรือ 

มิฉะน้ันส าหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ของการแลกเปล่ียนสกุลเงิน อัตราดอกเบ้ียใน 
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การแลกเปล่ียนสกุลเงินคืออัตราที่ค านวณมาจากเส้นอัตราผลตอบแทนของประเทศ

น้ันๆ (Respective countries’ yield curves) 

ข36.2 สิทธิเลือกอายุ 3 ปีส าหรับหุ ้นที่มีการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย (Three-year option on 

exchange-traded shares) ข้อมูลระดับ 3 จะมีความผันผวนในอดีต น่ันกค็ือความผันผวน

ที่ได้มาจากราคาหุ้นในอดีต ความผันผวนในอดีตมักจะไม่แสดงถึงความคาดหวังของ 

ผู้ร่วมตลาดในปัจจุบันต่อความผันผวนในอนาคต แม้ว่าจะเป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่มี

อยู่ในการก าหนดราคาสทิธเิลือก 

ข36.3 สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate swap) ข้อมูลระดับ 3 จะเป็นการปรับปรุง

ราคาตลาดเฉล่ีย (ที่ไม่ผูกพัน) ส าหรับสัญญาแลกเปล่ียนซ่ึงถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูล 

ที่ไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรงและไม่ได้รวบรวมจากข้อมูลตลาดที่สงัเกตได้ 

ข36.4 หน้ีสินที่เกิดขึ้ นจากการร้ือถอนที่ไดม้าจากการรวมธุรกิจ ข้อมูลระดับ 3 จะเป็น

ค่าประมาณปัจจุบันโดยใช้ข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพ่ือ

ปฏบัิติตามภาระผูกพัน (รวมถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกบัต้นทุนการช าระ

ภาระผูกพันและค่าตอบแทนที่ผู้ร่วมตลาดต้องการในการเข้ารับภาระผูกพันจากการร้ือถอน

สินทรัพย์) หากไม่มีข้อมูลที่สมเหตุสมผลที่ระบุได้ว่าผู้ร่วมตลาดจะใช้ข้อสมมติ 

ที่ต่างออกไป ข้อมูลระดับ 3 น้ันจะน ามาใช้ในเทคนิคมูลค่าปัจจุบันร่วมกับข้อมูลอื่นๆ 

เช่น อัตราดอกเบ้ียปลอดความเสี่ยงในปัจจุบันหรืออัตราปลอดความเสี่ยงปรับด้วย

ความเสี่ยงด้านเครดิต หากผลกระทบของระดับความน่าเช่ือถือของกิจการต่อมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสินถูกสะท้อนในอัตราคิดลดมากกว่าประมาณการกระแสเงินสดจ่าย 

ในอนาคต 

ข36.5 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อใหเ้กิดเงินสด ข้อมูลระดับ 3 จะเป็นการพยากรณ์ทางการเงิน 

(เช่น กระแสเงินสด หรือ ก าไรหรือขาดทุน) โดยใช้ข้อมูลของกิจการ หากไม่มีข้อมูล 

ที่สมเหตุสมผลที่ระบุได้ว่าผู้ร่วมตลาดจะใช้ข้อสมมติที่ต่างออกไป 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมเมือ่ปริมาณหรือระดบัของกิจกรรมส าหรบัสินทรพัยห์รือหนี้ สินลดลง

อย่างมีนยัส าคญั 
 

ข37 มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสินอาจจะได้รับผลกระทบเมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญใน

ปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันเมื่อเปรียบเทยีบกับกิจกรรมปกติใน

ตลาดของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่คล้ายกัน) ในการก าหนดเกณฑ์ของ

หลักฐานที่มีอยู่ว่ามีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์

หรือหน้ีสินหรือไม่น้ัน กิจการต้องประเมินความมีนัยส าคัญและความเกี่ยวข้องของปัจจัยต่างๆ 

ดังต่อไปนี้  

ข37.1 มีรายการที่เกดิข้ึนเมื่อไม่นานมานี้ ในจ านวนน้อย 

ข37.2 การเสนอราคาไม่ได้พัฒนาจากการใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

          46 

ข37.3 การเสนอราคามีความแตกต่างกันอย่างมากเน่ืองมาจากเวลาหรือระหว่างผู้ค้า (เช่น 

ตลาดนายหน้าบางแห่ง) 

ข37.4 ดัชนีที่เคยมีความสัมพันธ์อย่างมากกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ันแสดง

ถึงความไม่สมัพันธก์บัมูลค่ายุติธรรมสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิน้ันจากข้อมูลบ่งช้ีเมื่อไม่นานน้ี  

ข37.5 มีการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของอัตราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงสภาพคล่อง 

อัตราผลตอบแทน หรือข้อบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (เช่น อัตราการผิดนัดช าระหน้ี  

หรือความรุนแรงของผลขาดทุน) ส าหรับรายการที่สังเกตได้หรือราคาเสนอซ้ือขาย  

เมื่อเปรียบเทยีบกับประมาณการของกระแสเงินสดที่คาดหวังของกิจการโดยค านึงถึง

ข้อมูลในตลาดทั้งหมดที่มีอยู่ส าหรับด้านเครดิตและความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของภาระผูกพันอื่นของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ 

ข37.6 ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (bid-ask spread) ที่กว้างขึ้ นหรือ

การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

ข37.7 มีการลดลงอย่างนัยส าคัญในระดับกิจกรรมหรือการไม่มีตลาดส าหรับรายการใหม่ๆ 

(คือ ตลาดแรก) ส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ หรือสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่คล้ายคลึงกนั 

ข37.8 มีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพียงเล็กน้อย (เช่น รายการที่เกิดข้ึนในระหว่างผู้ซ้ือขาย

หลัก (Principal-to-Principal market)) 

ข38 หากกิจการสรุปว่ามีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปริมาณหรือระดับของกจิกรรมส าหรับสนิทรัพย์

หรือหน้ีสินเมื่ อเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติในตลาดส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน น้ัน  

(หรือสนิทรัพย์หรือหน้ีสินที่คล้ายคลึงกัน) กิจการมีความจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์รายการหรือ

ราคาเสนอซ้ือขายเพ่ิมเติม การลดลงในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมที่เป็นของกิจการอาจจะ

ไม่ได้บ่งช้ีว่าราคาที่ท  าให้เกิดรายการหรือราคาเสนอซ้ือขายไม่ได้แสดงถึงมูลค่ายุติธรรมหรือ

ไม่ได้แสดงว่ารายการในตลาดน้ันไม่ได้เกิดขึ้ นในสภาพปกติ อย่างไรกต็ามหากกิจการพิจารณา

แล้วว่าราคาที่ท  าให้เกิดรายการหรือราคาเสนอซ้ือขายไม่ได้แสดงถึงมูลค่ายุติธรรม (เช่น อาจมี

บางรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้ นในสภาพปกติ) การปรับปรุงราคาที่ท  าให้เกิดรายการหรือราคา 

เสนอซ้ือขายเป็นสิ่งจ าเป็นหากกิจการใช้ราคาเหล่าน้ันเป็นเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรมและ 

การปรับปรุงน้ันอาจจะมีนัยส าคัญต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งหมด นอกจากน้ีการปรับปรุง

อาจจะจ าเป็นในสถานการณ์อื่นด้วยเช่นกัน (เช่น เม่ือราคาส าหรับสนิทรัพย์ที่คล้ายคลึงกนัต้องมี

การปรับปรุงที่มีนัยส าคัญเพ่ือที่จะท าให้สามารถเปรียบเทียบได้กับสินทรัพย์ที่มีการวัดหรือ 

เมื่อราคาล้าสมัย) 

ข39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้อธิบายวิธีในการปรับปรุงที่มีนัยส าคัญต่อรายการ

หรือราคาเสนอซ้ือขายให้ดู ย่อหน้าที่  61 ถึง 66 และ ข5 ถึง ข11 เมื่ อมีการใช้เทคนิค 

การประเมินมูลค่าในการวัดมูลค่ายุติธรรม กจิการต้องมีการปรับปรุงความเสี่ยงที่เหมาะสมไม่ว่า

จะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีใด รวมถึงผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงที่สะท้อนถึง 

มูลค่าที่ผู้ร่วมตลาดต้องการเพ่ือชดเชยกับความไม่แน่นอนซ่ึงมีอยู่ในกระแสเงินสดของสนิทรัพย์

หรือหน้ีสิน (ดูย่อหน้าที่ ข17) มิฉะน้ันการวัดมูลค่าจะไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของมูลค่า
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ยุติธรรม ในบางกรณี การก าหนดการปรับปรุงความเสี่ยงที่เหมาะสมอาจจะท าได้ยาก อย่างไรกต็าม

ระดับของความยากเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะไม่ท าการปรับปรุงความเสี่ยง  

การปรับปรุงความเสี่ยงต้องสะท้อนถึงรายการที่เกดิข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่

วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด 

ข40 หากมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

การเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าหรือการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธีอาจจะ

เป็นการเหมาะสม (เช่น การใช้วิธรีาคาตลาดและเทคนิคมูลค่าปัจจุบัน) เมื่อช่ังน า้หนักข้อบ่งช้ีของ

มูลค่ายุติธรรมซ่ึงได้มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธีดังกล่าว กิจการต้องพิจารณา  

ความสมเหตุสมผลของช่วงห่างของราคาที่ได้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือที่จะ

พิจารณามูลค่ายุติธรรมที่ เป็นตัวแทนที่ ดีที่สุดภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด การวัดมูลค่า

ยุติธรรมที่มีช่วงห่างของราคาที่กว้างอาจจะเป็นข้อบ่งช้ีว่าจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ข41 แม้ว่าจะมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญในจ านวนหรือระดับของกิจกรรมส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสิน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมยังคงเหมือนเดิม มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะ 

ได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ (คือ ไม่ใช่ 

การบังคับขายหรือการขายในภาวะที่กิจการมีปัญหาทางการเงิน) ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัด

มูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด 

ข42 การประมาณราคาที่ผู้ร่วมตลาดเตม็ใจในการท ารายการ ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบันของ

ตลาดหากมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน

ขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ ณ วันที่วัดมูลค่าและการใช้ดุลยพินิจ ความต้ังใจของกิจการที่

จะถือสินทรัพย์หรือช าระหน้ีสินหรือปฏิบัติตามภาระหน้ีสินน้ันไม่เกี่ยวข้องเม่ือมีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมเป็นการวัดมูลค่าตามเกณฑ์ของตลาด ไม่ใช่การวัดมูลค่าของ

กจิการโดยเฉพาะ 

 

การระบุรายการทีไ่ม่ไดเ้กิดข้ึนในสภาพปกติ 

 

ข43 การก าหนดว่ารายการน้ันเกิดขึ้ นในสภาพปกติ (หรือไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพปกติ) น้ันท าได้ยาก

ย่ิงขึ้นเมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสนิทรัพย์หรือหน้ีสิน           

เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติในตลาดส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินที่คล้ายกัน) ในสถานการณ์น้ันเป็นการไม่สมควรที่จะสรุปว่ารายการทั้งหมดในตลาดน้ัน

ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพปกติ (คือ ถูกบังคับขายหรือการขายในภาวะที่กจิการมีปัญหาทางการเงิน) 

สถานการณ์ที่อาจบ่งช้ีถึงรายการที่ไม่ได้เกดิขึ้นในสภาพปกติ มีดังต่อไปนี้  

ข43.1 มีฐานะเปิดต่อตลาดที่ไม่เพียงพอส าหรับระยะเวลาก่อนวันที่วัดมูลค่าเพ่ือที่จะให้มี

กิจกรรมการตลาดตามปกติและที่เป็นประเพณีปฏบัิติ (Customary) ส าหรับรายการ

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภายใต้สภาพปัจจุบันของตลาด 
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ข43.2 มีระยะเวลาที่เป็นปกติและที่เป็นประเพณีปฏิบัติเพียงพอให้แก่ตลาด แต่ผู้ขายขาย

สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิให้กบัผู้ร่วมตลาดเพียงรายใดรายหน่ึง 

ข43.3 ผู้ขายอยู่ในหรือใกล้ภาวะล้มละลายหรือ ถูกสั่งพิทกัษ์ทรัพย์ (เช่น ผู้ขายอยู่ในสภาวะ 

ที่มีปัญหาทางการเงิน) 

ข43.4 ผู้ขายถูกสั่งให้ขายเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อก าหนดทางกฎหมาย (น่ันคือ 

ผู้ขายถูกบังคับขาย) 

ข43.5 ราคาที่ท  าให้เกิดรายการแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับรายการอื่นที่เกิดข้ึนไม่นานน้ี

ส าหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกนั 

กจิการต้องประเมินสถานการณ์ตามน า้หนักของหลักฐานที่มีอยู่ เพ่ือก าหนดว่ารายการน้ันเกดิขึ้น

ในสภาพปกติหรือไม่ 

ข44 กจิการต้องพิจารณารายการดังต่อไปนี้  เมื่อท าการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือการประมาณผลตอบแทน

เพ่ือชดเชยความเสี่ยงด้านตลาด 

ข44.1 หากหลักฐานบ่งช้ีว่ารายการน้ันไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพปกติ กิจการต้องให้น า้หนักน้อย 

(เปรียบเทยีบกบัข้อบ่งช้ีมูลค่ายุติธรรมอื่น) กบัราคาที่ท  าให้เกดิรายการน้ัน 

ข44.2 หากหลักฐานบ่งช้ีว่ารายการน้ันเกิดขึ้ นในสภาพปกติ กิจการต้องน าราคาที่ท  าให้เกิด

รายการน้ันมาพิจารณา การให้น า้หนักราคาที่ท  าให้เกิดรายการน้ันเมื่อเปรียบเทยีบกับ

ข้อบ่งช้ีของมูลค่ายุติธรรมอื่นจะขึ้นอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

ข44.2.1 ปริมาณของรายการ 

ข44.2.2 การเปรียบเทยีบกนัได้ของรายการกบัสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่มีการวัดมูลค่า 

ข44.2.3 วันที่ของรายการใกล้เคียงกบัวันที่วัดมูลค่า 

ข44.3 หากกิจการไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสรุปว่ารายการน้ันเกิดขึ้ นในสภาพปกติหรือไม่ 

กิจการต้องน าราคาที่ท  าให้เกิดรายการมาพิจารณา อย่างไรกต็าม ราคาที่ท  าให้เกิด

รายการน้ันอาจไม่เป็นตัวแทนมูลค่ายุติธรรม (คือ ราคาที่ท  าให้เกดิรายการน้ันไม่จ าเป็น

เสมอไปที่จะเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียวหรือเกณฑ์พ้ืนฐานในการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือ

ในการประมาณอัตราผลตอบแทนเพ่ือชดเชยความเสี่ยงด้านตลาด) เมื่อกิจการไม่มี

ข้อมูลที่เพียงพอที่จะสรุปว่ารายการใดรายการหน่ึงเกิดขึ้นในสภาพปกติหรือไม่ กิจการ

ต้องให้น ้าหนักน้อยกับรายการน้ันเมื่อเปรียบเทียบกับรายการอื่นที่ทราบดีว่าเป็น

รายการที่เกดิข้ึนในสภาพปกต ิ

กจิการไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในทุกวิถีทางในการก าหนดว่ารายการเกดิขึ้นในสภาพปกติ

หรือไม่ แต่ต้องไม่ละเลยข้อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล ทั้งน้ีหากกิจการเป็นผู้ท ารายการน้ันจะ

มีข้อสนันิษฐานว่ากจิการมีข้อมูลที่เพียงพอในการสรุปว่ารายการเกดิขึ้นในสภาพปกติหรือไม่ 
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การใชร้าคาเสนอซ้ือขายมาจากบุคคลทีส่าม 

 

ข45 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ห้ามการใช้ราคาเสนอซ้ือขายจากบุคคลที่สาม  

เช่น การบริการประเมินราคา หรือ นายหน้า หากกจิการก าหนดแล้วว่าราคาเสนอซ้ือขายที่มาจาก

บุคคลที่สามน้ันมีการก าหนดโดยสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข46 หากมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญของปริมาณหรือระดับของกิจกรรมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

กิจการต้องประเมินว่าราคาเสนอซ้ือขายมาจากบุคคลที่สามน้ันมีการก าหนดโดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน 

ที่สะท้อนถึงรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ หรือเทคนิคการประเมินมูลค่าที่สะท้อนถึงข้อสมมติ

ของผู้ร่วมตลาด (รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง) ในการให้น ้าหนักราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงใช้

เป็นข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม กจิการให้น า้หนักน้อยส าหรับราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงไม่สะท้อนถึง 

ผลของรายการน้ัน (เมื่อเปรียบเทียบกับข้อบ่งช้ีอื่นของมูลค่ายุติธรรมซ่ึงสะท้อนถึงผลของรายการ

น้ัน) 

ข47 นอกจากน้ัน ลักษณะของราคาเสนอซ้ือขาย (เช่น ไม่ว่าราคาน้ันจะเป็นเพียงข้อบ่งช้ีหรือข้อเสนอ

ที่มีผลผูกพัน) ต้องถูกน ามาพิจารณาเม่ือให้น า้หนักกับหลักฐานที่มีอยู่โดยให้น า้หนักที่มากกว่า

ส าหรับข้อเสนอที่มีผลผูกพันที่มาจากบุคคลที่สาม 
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ภาคผนวก ค 
 
 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซึ่งเป็นขอ้ก าหนดเช่นเดียวกับ 

ส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ น้ีกับงบการเงินส าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้

ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับ 

งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

ค2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องถือปฏบัิติโดยเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป ณ วันเร่ิมต้นของ

รอบระยะเวลาประจ าปีซ่ึงมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติคร้ังแรก  

ค3 ข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ต้องน ามาใช้

ปฏิบัติส าหรับข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาก่อนเร่ิมถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ค4 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค5 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


