เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๙๖/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ เรื่อ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรือ่ ง
การวัดมูลค่ายุติธรรม

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRS : 13 Fair Value Measurement
(Bound volume 2013 Consolidated without early application))
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 99
และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการ
สาคัญ คานิยามที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็ นครั้ งแรกจะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ นี้ ต้ อ งอ่ า นโดยค านึ ง ถึ ง ข้ อ ก าหนดของกรอบแนวคิ ด ส าหรั บ การรายงานทางการเงิ น
(ปรั บ ปรุ ง 2557) ในกรณี ท่ีไม่ ไ ด้ ใ ห้ แ นวปฏิบั ติ ใ นการเลื อ กและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การ
ถือ ปฏิบั ติตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
ภาพรวม
บทนา 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กาหนดเรื่อง
1.1 คานิยามมูลค่ายุติธรรม
1.2 การวั ดมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมให้ อยู่ ใ นกรอบแนวคิ ดเดีย วกัน ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และ
1.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
บทนา 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การกาหนดหรืออนุ ญาตให้ วัดมูลค่ายุติธรรม หรือให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม (และการวัดมูลค่า เช่ น มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายที่ต้ังอยู่ บนพื้ นฐานของ
การวัดมูลค่ายุติธรรม หรือเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเหล่านั้น) ยกเว้ นในสถานการณ์ท่ี
ระบุไว้
บทนา 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ให้ นามาถือปฏิบัติสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ น ไป และอนุ ญ าตให้ น ามาถื อ ปฏิบั ติ ก่ อ นวั น ที่มี
ผลบังคับใช้
บทนา 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรายงานทางการเงิน ทั้งนี้มิได้ เป็ นการกาหนดการวัดมูลค่ายุติธรรมที่นอกเหนือไปจากที่ต้อง
ปฏิบัติอยู่แ ล้ วหรื อ ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่น อนุ ญาตให้ ปฏิบัติ และมิได้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรฐานการประเมินมูลค่าหรือ แนวการปฏิบัติในการประเมินมูลค่า
ซึ่งอยู่นอกเหนือการรายงานทางการเงิน

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนา 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับกาหนด หรืออนุญาตให้ กจิ การวัดมูลค่า หรือเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ หรือตราสารทุนของกิจการ เนื่องจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เหล่ า นั้ น มีก ารพั ฒนามาเป็ นระยะเวลาหลายปี ข้ อก าหนดสาหรั บ การวั ดมู ลค่ า
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ยุติธรรม และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมมีอยู่กระจัดกระจายและในหลาย
กรณีมิได้ มกี ารอธิบายวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าหรือการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างชัดเจน
บทนา 6 ผลก็คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีแนวปฏิบัติท่จี ากัดเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่า
ยุ ติธรรมในขณะที่บ างฉบั บมี แ นวปฏิบั ติการวั ดมูลค่ ายุ ติธรรมโดยละเอียด และแนวปฏิบั ติ
เหล่ า นั้ น ไม่สอดคล้ อ งกัน ในทุ กมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อมีการอ้ า งอิงถึงมู ลค่ า
ยุติธรรม ความไม่สอดคล้ องกันในข้ อกาหนดของการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมส่งผลให้ มกี ารปฏิบัติท่แี ตกต่างกัน และทาให้ ความสามารถในการ
เปรี ยบเทียบกัน ได้ ของข้ อ มูล ในรายงานทางการเงินลดลง จึ งได้ มีการกาหนดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ขึ้นเพื่อปรับปรุงประเด็นดังกล่าว
บทนา 7 (บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ลักษณะทีส่ าคัญ
บทนา 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ให้ คานิยามมูลค่า
ยุติธรรมว่ าเป็ นราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรั พย์ หรื อ จะจ่ายเพื่ อโอนหนี้สิน ในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า (ราคาขายหรือโอนออก (exit
price))
บทนา 9 คานิยามของมูลค่ายุติธรรมเน้ นว่ามูลค่ายุติธรรมเป็ นการวัดมูลค่าซึ่งอ้ างอิงตลาด และมิใช่การ
วัดมูลค่าเฉพาะกรณีของกิจการใดกิจการหนึ่ง ในการวัดมูลค่ายุติธรรมกิจการใช้ ข้อสมมติท่ี
ผู้ ร่ ว มตลาดจะใช้ ใ นการก าหนดราคาสิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน ภายใต้ สภาพปั จจุ บั น ของตลาด
รวมถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนั้นความตั้งใจของกิจการในการที่จะถือสินทรั พย์หรื อ
ชาระหนี้สนิ หรือปฏิบัติตามภาระหนี้สนิ จะไม่เกี่ยวข้ องเมื่อมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
บทนา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้อธิบายว่าในการวัดมูลค่ายุติธรรมกิจการต้ องกาหนด
ดังต่อไปนี้
10.1 สินทรัพย์ หรือหนี้สนิ รายการที่กาลังถูกวัดมูลค่า
10.2 สาหรับสินทรั พย์ท่มี ิใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน การใช้ สินทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ดีท่ีสุด และการน าสิน ทรั พย์ไปใช้ ร่ วมกับ สิน ทรั พย์อ่ืน หรื อ การใช้ สิน ทรั พย์แ บบแยก
ต่างหาก
10.3 ตลาดที่มีรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติของสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ และ
10.4 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมโดยใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ท่มี ีความ
เกี่ยวข้ องให้ มากที่สดุ และใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ให้ น้อยที่สุด ข้ อมูลเหล่านั้นต้ อง
สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ผ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ในการกาหนดราคาสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุติธรรม
วัตถุประสงค์
1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดเรือ่ ง
1.1 คานิยามมูลค่ายุติธรรม
1.2 การวัดมู ลค่ ายุ ติธ รรมให้อ ยู่ ใ นกรอบแนวคิ ด เดียวกันของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และ
1.3 การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
2 มูลค่ายุติธรรมเป็ นการวัดมูลค่าที่อ้างอิงตลาด มิใช่การวัดมูลค่าที่เป็ นการเฉพาะของกิจการใดกิจการ
หนึ่ง สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินบางอย่าง อาจจะมีรายการในตลาดที่สังเกตได้ หรือมีข้อมูลอยู่ใน
ตลาดในขณะที่สินทรัพย์และหนี้สินอื่นอาจไม่มีรายการในตลาดที่สามารถสังเกตได้ หรือไม่มีข้อมูล
ในตลาดที่เพี ยงพอ อย่ า งไรก็ดีวัตถุ ประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมในทั้ง สองกรณีมีลักษณะที่
เหมือนกัน คือ เพื่อประมาณการราคาสาหรับรายการทีเ่ กิดขึ้นในสภาพปกติ ในการขายสินทรัพย์หรือ
การโอนหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งผูร้ ่ ว มตลาด ณ วั น ที่ วั ด มู ล ค่ า ภายใต้ ส ภาพปั จ จุ บั น ของตลาด
(ราคาขายหรือโอนออก (exit price) ณ วันที่วัดมูลค่าจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดซึ่งถือสินทรัพย์
หรือผู้ท่มี ีภาระหนี้สนิ )
3 เมื่อราคาสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน อย่างเดียวกันไม่สามารถสังเกตได้ ให้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืนที่ใช้ ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทีม่ ีความเกีย่ วข้องให้ มากที่สุด
และลดการใช้ ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ให้ น้อยที่สุด เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมเป็ นการวัดมูลค่าที่
อ้ างอิงตลาด ซึ่งเป็ นการวัดมูลค่าโดยใช้ ข้อสมมติท่ีผ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ในการกาหนดราคาสินทรัพย์
หรื อหนี้ สิน รวมถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนั้นความตั้งใจของกิจการในการถือ สินทรั พย์
หรือชาระหนี้สนิ หรือปฏิบัติตามภาระหนี้สนิ จะไม่เกี่ยวข้ องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
4 คานิยามของมูลค่ายุติธรรมเน้ นสินทรัพย์และหนี้สนิ เพราะเป็ นรายการหลักในการวัดมูลค่าทางบัญชี
นอกจากนั้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ต้องนามาถือปฏิบัติกับตราสารทุนของกิจการที่
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม

ขอบเขต
5

6

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิเมือ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่นกาหนด หรืออนุ ญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการวัดมู ลค่า
ยุติธรรม (และการวัดมู ลค่ า เช่ น มู ลค่ ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายที่ต้ งั อยู่บนพื้ นฐานของ
การวัดมูลค่ายุติธรรม หรือเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการวัดมูลค่าเหล่านั้น) ยกเว้นตามที่ระบุในย่อ
หน้าที่ 6 และ 7
ข้ อกาหนดในการวัดมูลค่าและข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
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การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
6.2 รายการเช่ า ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
6.3 การวัดมูลค่าที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิ
ที่จะได้ รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) หรือมูลค่าจากการใช้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่รวมเรื่องดังต่อไปนี้
7.1 สิ น ทรั พ ย์ โ ครงการที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
7.2 เงิ น ลงทุ น ในโครงการผลประโยชน์ เมื่ อ ออกจากงานที่วั ด มู ลค่ า ด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
7.3 สิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ ง มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ นทุ น การ
จ าหน่ า ยตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การด้อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กรอบแนวคิดของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่อธิบายในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ นามาถือ
ปฏิบัติกับทั้งการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และการวัดมูลค่าในภายหลัง ในกรณีท่มี าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นกาหนดหรืออนุญาตให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม
6.1

7

8

การวัดมูลค่า
คานิยามมูลค่ายุติธรรม
9

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้คานิยามมู ลค่ายุติธรรมว่าเป็ นราคาที่จะได้รบั จาก
การขายสิ นทรัพย์ หรือ จะจ่ ายเพื่อโอนหนี้ สิน ในรายการที่เ กิดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่ างผูร้ ่ ว ม
ตลาด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
10 ย่อหน้ าที่ ข2 อธิบายภาพรวมของแนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์หรือหนี้ สิน
11 การวัดมู ลค่ายุติธรรมเป็ นการวัดมู ลค่ า สาหรับรายการสินทรัพย์หรือหนี้ สิน รายการใดรายการ
หนึง่ ดังนั้นเมือ่ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้ สิน
นั้นซึ่ ง ผูร้ ่ ว มตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อ หนี้ สิน ณ วันที่ว ดั
มูลค่า ลักษณะดังกล่าวมีตวั อย่างดังต่อไปนี้
11.1 สภาพ และสถานทีต่ ้ งั ของสินทรัพย์ และ
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11.2 ข้อจากัด ในการขายหรือใช้สินทรัพย์ (ถ้ามี)
12 ผลกระทบต่อการวัดมูลค่า ซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะเฉพาะจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ผู้ร่วมตลาดจะนา
ลักษณะนั้นมาพิจารณาอย่างไร
13 การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ด้ วยมูลค่ายุติธรรมอาจจะเป็ นกรณีดังต่อไปนี้
13.1 สินทรัพย์หรือหนี้สนิ เดี่ยว (เช่น เครื่องมือทางการเงิน หรือสินทรัพย์ท่มี ิใช่สินทรัพย์ทางการ
เงิน) หรือ
13.2 กลุ่มของสินทรัพย์ กลุ่มของหนี้สิน หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สิน (เช่น หน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสดหรือธุรกิจ)
14 เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ในการรั บรู้ ร ายการหรื อการเปิ ดเผยข้ อมู ล การกาหนดว่ า สินทรั พย์หรื อหนี้ สิน
เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น เดี่ ย วหรื อ เป็ นกลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ กลุ่ ม ของหนี้ สิ น หรื อ เป็ นกลุ่ ม ของ
สินทรัพย์และหนี้สินจะขึ้นอยู่กับหน่วยวัดทางบัญชี หน่วยวัดทางบัญชี สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ต้ องกาหนดให้ สอดคล้ องกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กาหนดหรื ออนุ ญาตให้ มีการวั ด
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

15

16

17

18

19

รายการ
การวัดมู ลค่ ายุติธรรมมี ขอ้ สมมติ ว่าสินทรัพย์หรือหนี้ สิน นั้นมีการแลกเปลี่ยนกัน ในรายการที่
เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่วมตลาดในการขายสินทรัพย์ หรือโอนหนี้ สิน ณ วันที่วดั มู ลค่า
ภายใต้สภาพปัจจุบนั ของตลาด
การวัดมูลค่ายุติธรรมมีขอ้ สมมติว่ารายการที่จะขายสินทรัพย์ หรือที่จะโอนหนี้ สิน เกิดขึ้ นอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
16.1 ในตลาดหลักสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สิน หรือ
16.2 ในกรณีทีไ่ ม่มีตลาดหลักให้ใช้ตลาดทีใ่ ห้ประโยชน์สูงสุดสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สิน
กิจการไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความพยายามในทุกวิถีทางเพื่ อค้ นหาตลาดที่เป็ นไปได้ ท้งั หมดในการระบุ
ตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุดในกรณีท่ไี ม่มีตลาดหลัก แต่ต้องพิจารณาถึงข้ อมูลทั้งหมด
ที่มีอยู่อย่ างสมเหตุสมผล หากไม่มีหลักฐานขัดแย้ งอื่นตลาดที่โดยปกติกิจการจะเข้ าไปทารายการ
ขายสินทรัพย์ หรือเปลี่ยนมือหนี้สนิ ให้ สันนิษฐานว่าเป็ นตลาดหลัก หรือในกรณีท่ไี ม่มีตลาดหลัก ให้
สันนิษฐานว่าเป็ นตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด
หากมีตลาดหลักสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน การวัดมูลค่ายุติธรรม ต้ องเป็ นราคาในตลาดนั้น (โดย
ไม่คานึงว่ าราคาดังกล่ า วจะสังเกตได้ โดยตรงหรื อ ได้ จากประมาณการโดยใช้ เทคนิคการประเมิน
มูลค่าวิธอี ่นื ) แม้ ว่าราคาในตลาดที่แตกต่างกันจะมีแนวโน้ มว่าให้ ประโยชน์มากกว่า ณ วันที่วัดมูลค่า
กิจการต้ องสามารถเข้ าถึงตลาดหลัก (หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดหลัก
(หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) สาหรั บสินทรั พย์หรื อหนี้สินแบบเดียวกันอาจแตกต่างกันสาหรับ
กิจการที่แตกต่างกัน (และธุรกิจภายใต้ กิจการเหล่านั้น) เนื่องจากกิจการที่แตกต่างกัน (และธุรกิจ
ภายใต้ กิจการเหล่านั้น) ซึ่งมีกิจกรรมที่แตกต่างกัน อาจเข้ าถึงตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นตลาดหลัก
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(หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด) (และดังนั้นผู้ร่วมตลาด) ต้ องพิจารณาจากมุมมองของกิจการ โดย
ยอมให้ เกิดความแตกต่างระหว่างกิจการซึ่งมีกจิ กรรมที่แตกต่างกัน
20 แม้ ว่ากิจการต้ องสามารถเข้ าถึงตลาด กิจการไม่จาเป็ นต้ องสามารถขายสินทรัพย์รายการใดรายการ
หนึ่งหรือโอนหนี้สนิ รายการใดรายการหนึ่ง ณ วันที่วัดมูลค่า เพื่อให้ สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เกณฑ์ของราคาในตลาดนั้น
21 ในกรณีท่ไี ม่มีตลาดที่สงั เกตได้ ในการให้ ข้อมูลราคาในการขายสินทรัพย์ หรือการโอนหนี้สิน ณ วันที่
วัดมูลค่า การวัดมูลค่ายุติธรรมต้ องสมมติว่ารายการได้ เกิดขึ้น ณ วันนั้นโดยพิจารณาจากมุมมองของ
ผู้ร่วมตลาดที่มสี นิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ รายการที่สมมติว่าเกิดขึ้นนั้นใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประมาณราคาที่
จะขายสินทรัพย์หรือโอนหนี้สนิ
ผูร้ ่วมตลาด
22 กิจการต้องวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สินโดยใช้ ขอ้ สมมติ ที่ผูร้ ่ วมตลาดใช้ในการ
กาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้ สิน โดยสมมติว่าผูร้ ่วมตลาดจะกระทาเพือ่ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ทีด่ ีทีส่ ุดของตน
23 ในการพัฒนาข้ อสมมติเหล่านั้น กิจการไม่จาเป็ นต้ องระบุ ผ้ ูร่วมตลาดอย่างเฉพาะเจาะจง แต่กิจการ
ต้ องระบุลักษณะเฉพาะที่แยกแยะผู้ร่วมตลาดโดยทั่วไป โดยพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
กับทุกเรื่องดังต่อไปนี้
23.1 สินทรัพย์หรือหนี้สนิ
23.2 ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด) สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ และ
23.3 ผู้ร่วมตลาดซึ่งกิจการจะเข้ าทารายการด้ วยในตลาดนั้น

ราคา
24 มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพือ่ โอนหนี้ สินในรายการที่
เกิดขึ้ นในสภาพปกติในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วดั มู ลค่ าภายใต้
สภาพปัจจุบนั ของตลาด (ราคาขายหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่คานึงว่าราคาดังกล่าวจะ
สังเกตได้โดยตรงหรือได้จากประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น
25 ราคาในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) ที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ไม่ต้องปรับปรุงด้ วยต้นทุนการทารายการ ต้ นทุนการทารายการต้ องบันทึกบัญชีตามที่กาหนด
ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่น ต้ นทุนการทารายการมิใช่ลักษณะของสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ แต่เป็ นลักษณะเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการทารายการแต่ละรายการซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า
กิจการทารายการสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้นอย่างไร
26 ต้ นทุนการทารายการไม่รวมถึงต้นทุนในการขนส่ง หากสถานที่ถือเป็ นลักษณะหนึ่งของสินทรัพย์
(ซึ่งอาจเป็ นกรณี เช่น สินค้ าโภคภัณฑ์) ราคาในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด) ต้ องมี

8

การปรับปรุงด้ วยต้ นทุน(ถ้ ามี)ที่จะเกิดขึ้นในการขนส่งสินทรัพย์จากสถานที่อยู่ปัจจุบันของสินทรัพย์
ไปยังตลาดนั้น

การประยุกต์ใช้กบั สินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
27

28

29

30

การใช้สินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีทีส่ ุด
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ให้พิจารณาถึงความสามารถของ
ผูร้ ่วมตลาดในการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ดีที่สุด หรือโดยการขายสินทรัพย์ให้ผูร้ ่วมตลาดรายอื่นที่จะใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และดีทีส่ ุด
การใช้ สนิ ทรัพย์ท่มี ิใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ดุ ให้ พิจารณาถึงการใช้ งาน
ของสินทรัพย์น้ันอย่างเป็ นไปได้ ทางกายภาพถูกต้ องตามกฎหมายและคุ้มค่าทางการเงินดังต่อไปนี้
28.1 การใช้ งานที่เป็ นไปได้ ทางกายภาพจะพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของสินทรัพย์ท่ผี ้ ูร่วม
ตลาดจะน ามาพิ จ ารณาในการก าหนดราคาสิ น ทรั พ ย์ (เช่ น ที่ ต้ั ง หรื อ ขนาดของ
อสังหาริมทรัพย์)
28.2 การใช้ งานที่ถูกต้ องตามกฎหมายจะพิจารณาถึงข้ อจากัดทางกฎหมายในการใช้ สินทรัพย์น้ัน
ซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาสินทรัพย์ (เช่น ข้ อกาหนดการแบ่งเขตที่
มีผลต่ออสังหาริมทรัพย์)
28.3 การใช้ งานที่ค้ ุมค่าทางการเงินจะพิจารณาว่าการใช้ งานที่เป็ นไปได้ ทางกายภาพของสินทรัพย์
และถูกต้ องตามกฎหมาย จะก่อให้ เกิดรายได้ หรือกระแสเงินสดรับที่เพียงพอ (โดยคานึงถึง
ต้ นทุนของการปรับ สภาพสินทรัพย์เพื่อ การใช้ งานนั้น) เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการจะได้ รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ น้ันจากการใช้ งานในลักษณะ
ดังกล่าวนั้น
การนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุดจะกาหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดแม้ ว่ากิจการมี
ความตั้งใจที่จะนาสินทรัพย์ไปใช้ ในลักษณะอื่นที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ดีการใช้ สินทรัพย์ท่มี ิใช่
สินทรัพย์ทางการเงินในปัจจุ บันของกิจการให้ สันนิษฐานว่าเป็ นการใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดี
ที่สดุ เว้ นแต่ปัจจัยตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ชี้ให้ เห็นว่าการใช้ ท่แี ตกต่างออกไปของผู้ร่วมตลาดจะทาให้
มูลค่าของสินทรัพย์สงู ที่สุด
เพื่ อ ปกป้ องสถานะการแข่ ง ขั น ของตนเอง หรื อเพื่ อเหตุผ ลอื่น ๆ กิจ การอาจจะตั้ งใจที่จ ะไม่ ใ ช้
สินทรัพย์ท่มี ิใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ได้ มาอย่างจริงจังหรืออาจจะตั้งใจที่จะไม่ใช้ สินทรั พย์ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ดุ ตัวอย่างเช่น อาจจะมีกรณีท่กี ิจการได้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาและมีแผนที่
จะใช้ เพียงเพื่อป้ องกันมิให้ ผ้ ูอ่ ืนได้ ใช้ อย่างไรก็ดี กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่มี ิใช่
สินทรัพย์ทางการเงินตามข้ อสมมติการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ดุ โดยผู้ร่วมตลาด
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ข้อสมมติในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
31 การใช้ สินทรั พย์ท่ีมิใช่ สินทรั พย์ทางการเงินให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดีท่ีสุดเป็ นพื้ นฐานของการ
กาหนดข้ อสมมติในการประเมินมูลค่าที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
31.1 การใช้ สินทรั พย์ท่ีมิใช่ สินทรั พย์ทางการเงินให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดีท่สี ุดอาจให้ มูลค่ า
สูงสุดแก่ ผ้ ูร่วมตลาดโดยการใช้ งานร่ วมกับสินทรั พย์อ่ืน อย่างเป็ นกลุ่ม (มีการติดตั้งหรื อ
ประกอบรวมสาหรับการใช้ งาน) หรือการใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และหนี้สนิ อื่น (เช่น ธุรกิจ)
31.1.1 หากการใช้ สนิ ทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุด คือ การใช้ สินทรัพย์ร่วมกับ
สิ น ทรั พ ย์ อ่ ื น หรื อ การใช้ ร่ ว มกั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น อื่ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์เป็ นราคาที่จะได้ รับจากรายการในปัจจุบันในการขายสินทรัพย์ โดยมีข้อ
สมมติว่าสินทรั พย์ จะนามาใช้ ร่วมกับสินทรั พย์อ่ืน หรื อใช้ ร่ วมกับสินทรั พย์และ
หนี้สนิ อื่น และสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านั้น (ได้ แก่ สินทรัพย์ท่เี ป็ นส่วนประกอบ
และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง) ผู้ร่วมตลาดจะสามารถจัดหาได้ จริง
31.1.2 หนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์น้ันและสินทรั พย์ท่เี ป็ นส่วนประกอบของสินทรัพย์
นั้น ให้ รวมหนี้ สิน ที่ใช้ เ ป็ นเงิ น ทุ นหมุ น เวี ยน แต่ ไม่ ให้ ร วมหนี้ สิน ที่น ามาใช้ เพื่ อ
จัดหาสินทรัพย์อ่นื ที่ไม่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์
31.1.3 ข้ อ สมมติเ กี่ยวกับ การใช้ สินทรั พย์ ท่ีมิใช่ สิน ทรั พย์ ทางการเงิ น ให้ เกิด ประโยชน์
สูงสุดและดีท่สี ุดต้ องเป็ นอย่างเดียวกันสาหรั บ สินทรั พย์ท้ังหมด (ซึ่งการใช้ งาน
สินทรั พย์ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดีท่ีสุดมีความเกี่ยวข้ อง) ของกลุ่มสินทรัพย์
หรือในกลุ่มสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่จะนาสินทรัพย์มาใช้
31.2 การใช้ สินทรั พย์ท่ีมิใช่ สินทรั พย์ทางการเงินให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุดอาจให้ มูลค่ า
สูง สุด แก่ ผ้ ู ร่ วมตลาดโดยการใช้ สิน ทรั พ ย์ แ บบแยกต่ า งหาก ถ้ า การใช้ สิน ทรั พ ย์ ใ ห้ เ กิด
ประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ดุ คือการใช้ สนิ ทรัพย์แบบแยกต่างหาก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
เป็ นราคาที่จ ะได้ รั บ จากรายการในปั จ จุ บั น ในการขายสิน ทรั พ ย์ ใ ห้ กับ ผู้ ร่ ว มตลาดซึ่ งใช้
สินทรัพย์แบบแยกต่างหาก
32 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่มี ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ใช้ ข้อสมมติว่าสินทรัพย์ท่ขี ายมีหน่วย
วัดทางบัญชีสอดคล้ องกับที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น (ซึ่งอาจเป็ นสินทรัพย์
แต่ละชิ้นรายการ) กล่าวคือ แม้ ว่าในกรณีท่กี ารวัดมูลค่ายุติธรรมจะมีข้อสมมติว่าการนามาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุดของสินทรั พย์เป็ นการใช้ ร่วมกับสินทรัพย์อ่ืน หรื อร่ วมกับสินทรัพย์และ
หนี้สินอื่น เนื่องจากการวัดมูลค่ายุติธรรมมีข้อสมมติว่าผู้ร่วมตลาดถือสินทรัพย์ท่เี ป็ นส่วนประกอบ
และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องไว้ แล้ ว
33 ย่อหน้ าที่ ข3 อธิบายถึงการประยุกต์ใช้ แนวคิดของข้ อสมมติในการประเมินมูลค่าสาหรับสินทรัพย์ท่ี
มิใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
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การประยุกต์ใช้สาหรับหนี้ สิน และตราสารทุนของกิจการ
หลักการทัวไป
่
34 การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้ขอ้ สมมติว่าหนี้ สินทางการเงิน หรือหนี้ สินที่มิใช่หนี้ สินทางการเงิน หรือ
ตราสารทุนของกิจการ (เช่ น ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกเพือ่ เป็ นสิ่งตอบแทนในการ
รวมธุ รกิจ) จะถู กโอนไปยังผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มู ลค่ า การโอนหนี้ สินหรือตราสารทุนของ
กิจการ มีขอ้ สมมติดงั นี้ :
34.1 หนี้ สินยังคงค้าง และผูร้ ่วมตลาดทีเ่ ป็ นผูร้ บั โอนจะต้องปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน หนี้ สิน นั้น
จะไม่มีการชาระกับคู่สญ
ั ญาหรือทาให้สิ้นสภาพไปด้วยวิธีการอื่นใด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
34.2 ตราสารทุนของกิจการยังคงค้าง และผูร้ ่วมตลาดที่เป็ นผูร้ บั โอนจะได้รบั สิทธิและความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุ น ตราสารทุนนั้นจะไม่ มีการยกเลิกหรื อ ท าให้สิ้ น
สภาพไปด้วยวิธีการอื่นใด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
35 ในกรณีท่ไี ม่มีตลาดที่สงั เกตได้ ท่ใี ห้ ข้อมูลราคาเกี่ยวกับการเปลี่ยนมือของหนี้สินหรือตราสารทุนของ
กิจการ (เช่น เนื่องจากสัญญาหรือข้ อจากัดทางกฎหมายอื่นป้ องกันการโอนรายการดังกล่าว) อาจจะ
มีตลาดที่สังเกตได้ สาหรับรายการดังกล่าวหากมี บุคคลอื่นถือรายการหนี้สินหรือตราสารทุนนั้น เป็ น
สินทรัพย์ (เช่น หุ้นกู้ของกิจการ หรือสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นของกิจการ)
36 ในทุกกรณีกิจการต้ องใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ท่มี ีความเกี่ยวข้ องให้ มากที่สุด และใช้ ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ ให้ น้อยที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็ นประมาณการ
ราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในการโอนหนี้สนิ หรือตราสารทุน ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วม
ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด

หนี้สินและตราสารทุนทีบ่ ุคคลอืน่ ถือเป็ นสินทรัพย์
37

ในกรณีทีไ่ ม่มรี าคาเสนอซื้ อขายสาหรับการโอนหนี้ สิน หรือตราสารทุนของกิจการอย่างเดียวกัน
หรื อ คล้ายคลึ งกันและรายการอย่ างเดียวกันนั้น มี บุคคลอื่น ถือ เป็ นสินทรัพย์ กิจการต้อ งวัด
มู ลค่ ายุติธรรมของหนี้ สิน หรือ ตราสารทุน นั้นจากมุ มมองของผูร้ ่ วมตลาดที่ถือรายการอย่าง
เดียวกันนั้นเป็ นสินทรัพย์ ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
38 ในกรณีดังกล่าวกิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ หรือตราสารทุนดังนี้
38.1 หากมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่ ีสภาพคล่องสาหรับรายการอย่างเดียวกันที่มีบุคคลอื่น
ถือเป็ นสินทรัพย์ให้ ใช้ ราคาดังกล่าว
38.2 ถ้ าไม่มีราคาเช่นว่านั้น ให้ ใช้ ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ เช่นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่ไม่
มีสภาพคล่องสาหรับรายการอย่างเดียวกันที่มีบุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์
38.3 หากไม่มีราคาที่สังเกตได้ ในย่อหน้ าที่ 38.1 และย่อหน้ าที่ 38.2 ให้ ใช้ เทคนิคการประเมิน
มูลค่าวิธอี ่นื เช่น
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38.3.1 วิธีรายได้ (เช่น เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่พิจารณาถึงกระแสเงินสดในอนาคตที่ผ้ ูร่วม
ตลาดคาดว่ า จะได้ รั บ จากการถื อ หนี้ สิ น หรื อ ตราสารทุ น ที่ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์
(ดูย่อหน้ าที่ ข10 และ ข11))
38.3.2 วิธีราคาตลาด (เช่น ใช้ ราคาเสนอซื้อขายสาหรับหนี้สนิ หรือตราสารทุนที่คล้ ายคลึง
กันที่บุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์ (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข7))
39 กิจ การต้ อ งปรั บ ปรุ งราคาเสนอซื้ อขายของหนี้ สิน หรื อตราสารทุ น ของกิจการที่บุคคลอื่น ถือเป็ น
สินทรั พย์เฉพาะในกรณีท่ีสินทรั พ ย์น้ันมีปัจจัยเจาะจงที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สนิ หรือตราสารทุนนั้น กิจการต้ องมั่นใจว่าราคาของสินทรัพย์น้ันไม่รวมผลกระทบของข้ อจากัดที่
ทาให้ ขายสินทรัพย์น้ันไม่ได้ ปั จจัยบางอย่างที่อาจบ่ งชี้ว่าราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์ต้องมีการ
ปรับปรุงรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้:
39.1 ราคาเสนอซื้อขายสาหรับสินทรัพย์เป็ นราคาที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สินและตราสารทุนที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน (แต่ไม่ ใช่อย่างเดียวกัน ) ที่บุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่ น หนี้สิน
หรือตราสารทุนอาจมีลักษณะเฉพาะ (เช่น คุณภาพด้ านเครดิตของผู้ออก) ซึ่งแตกต่างจากที่
สะท้ อ นในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิน หรื อ ตราสารทุ น ที่ค ล้ า ยคลึ ง กั น ที่บุ ค คลอื่น ถื อ เป็ น
สินทรัพย์
39.2 หน่ ว ยวั ด ทางบั ญ ชี ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งเดี ย วกั บ หนี้ สิ น หรื อ ตราสารทุ น
ตัวอย่า งเช่ น สาหรั บหนี้สิน ในบางกรณีราคาสินทรั พย์สะท้ อนราคารวมซึ่งประกอบด้ วย
จานวนเงินที่จะได้ รับจากผู้ออกตราสาร และจากการเพิ่มความน่าเชื่อถือจากบุคคลที่สาม ถ้ า
หน่วยวัดทางบัญชีสาหรับหนี้สนิ ไม่ใช่จานวนซึ่งรวมการเพิ่มความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์คือ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินของกิจการผู้ ออกตราสารหนี้ไม่ใช่การวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่ง
รวมการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ดังนั้นในกรณีดังกล่าวกิจการจะปรับราคาที่สามารถสังเกตได้
สาหรับสินทรัพย์น้ันโดยไม่รวมผลกระทบของการเพิ่มความน่าเชื่อถือจากบุคคลที่สาม

หนี้สินและตราสารทุนทีไ่ ม่มีบุคคลอืน่ ถือเป็ นสินทรัพย์
40 ในกรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้ อขายสาหรับการโอนหนี้ สินหรือตราสารทุนของกิจการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกันและรายการอย่างเดียวกันนั้นไม่มี บุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์ กิจการต้องวัด
มู ลค่ ายุ ติธ รรมของหนี้ สิน หรือ ตราสารทุนโดยใช้เทคนิคการประเมินมู ลค่ าจากมุ มมองของ
ผูร้ ่วมตลาดทีม่ ีหนี้ สิน หรือได้ออกสิทธิเรียกร้องในส่วนของเจ้าของ
41 ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ใี ช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน กิจการอาจพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
41.1 กระแสเงิ นสดจ่ า ยในอนาคตที่ผ้ ู ร่ วมตลาดคาดว่ าจะเกิดขึ้น ในการปฏิบั ติตามภาระผูกพั น
รวมทั้งค่ าตอบแทนที่ผ้ ู ร่ วมตลาดต้ องการในการเข้ า รั บ ภาระผูกพั น (ดู ย่อ หน้ า ที่ ข31 ถึง
ข33)
41.2 จานวนเงินที่ผ้ ูร่วมตลาดจะได้ รับจากการเข้ าผูกพันหรือออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนอย่าง
เดียวกัน โดยใช้ ข้อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ในการกาหนดราคาสาหรับรายการอย่างเดียวกัน
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(เช่น มีคุณสมบัติด้านเครดิตเหมือนกัน ) ในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) ใน
การออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีเงื่อนไขตามสัญญาเช่นเดียวกัน

ความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
42 มู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนด
ของภาระผูกพัน ความเสี่ยงที่ไม่ สามารถปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน รวมถึงความ
เสีย่ งด้านเครดิตของกิจการ (ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)) แต่อาจจะไม่ถูกจากัด
เพี ย งแค่ น้ นั ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดของภาระผู ก พัน นี้ ถื อ ว่ า เป็ น
เช่นเดียวกันทั้งก่อนและหลังการโอนหนี้ สิน
43 ในการวั ดมู ลค่ า ยุติธรรมของหนี้ สิน กิจการต้ องพิ จารณาถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้ า นเครดิต
(ระดับความน่าเชื่อถือ) ของกิจการและปั จจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อความน่ าจะเป็ นที่จะมีหรือไม่มี
การปฏิบัติตามภาระผูกพัน ซึ่งผลกระทบนั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั หนี้สนิ ตัวอย่างเช่น
43.1 หนี้สินนั้นเป็ นภาระผูกพันในการส่งมอบเงินสด (หนี้สินทางการเงิน) หรื อภาระผูกพันใน
การส่งมอบสินค้ าหรือบริการ (หนี้สนิ ที่ไม่ใช่หนี้สนิ ทางการเงิน)
43.2 เงื่อนไขของการเพิ่มความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สนิ (ถ้ ามี)
44 มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้ อนให้ เห็นถึงผลของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
ภาระผูกพันบนเกณฑ์ของหน่วยวัดทางบัญชี ผู้ก่อหนี้สินที่ก่อหนี้โดยมีการเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดย
บุคคลที่สามอันไม่สามารถแยกออกต่างหากได้ ซึ่งมีการบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากหนี้สินนั้น ต้ อง
ไม่รวมผลกระทบของการเพิ่มความน่าเชื่อถือ (เช่น การคา้ ประกัน หนี้โดยบุคคลที่สาม) ในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ หากการเพิ่มความน่าเชื่อถือมีการบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากหนี้สิน ผู้ ก่อ
หนี้สนิ จะพิจารณาสถานะของความน่าเชื่อถือของตนเอง โดยไม่พิจารณาถึงสถานะเครดิตของบุคคล
ที่สามเมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ

ข้อจากัดทีป่ ้ องกันการโอนหนี้ สิน หรือตราสารทุนของกิจการ
45 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินหรือตราสารทุนของกิจการ กิจการต้ องไม่รวมข้ อมูลที่แยกต่างหาก
หรือการปรับปรุงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับข้ อจากัดที่ป้องกันการโอน ผลกระทบต่อข้ อจากัดที่ป้องกัน
การโอนของหนี้สิน หรือตราสารทุนของกิจการได้ ถูกรวมอย่างชัดเจนหรือโดยนัยทางอ้ อมในข้ อมูล
อื่นที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว
46 ตัวอย่างเช่น ณ วันที่เกิดรายการทั้งเจ้ าหนี้และลูกหนี้ยอมรับราคาสาหรับรายการหนี้สินโดยทราบ
ชัดเจนว่ า มีข้อ จากัด ที่ป้องกัน การเปลี่ ยนมื อ ดั งนั้ น เนื่ องจากข้ อจากัดดังกล่ า วได้ ร วมอยู่ ในการ
พิจารณาราคาแล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลแยกต่างหาก หรื อ ปรั บปรุ งข้ อมู ลที่ใช้ อยู่ ณ วั นที่ทา
รายการเพื่อให้ สะท้ อนผลกระทบของข้ อจากัดเกี่ยวกับการโอน ในทานองเดียวกันไม่จาเป็ นต้ องใช้
ข้ อมูลแยกต่างหากหรือปรับปรุงข้ อมูลที่ใช้ อยู่ ณ วันที่วัดมูลค่าในภายหลังเพื่อให้ สะท้ อนผลกระทบ
ของข้ อจากัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนมือ
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หนี้ สินทางการเงินเมือ่ ทวงถาม
47 มูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ ทางการเงินเมื่อทวงถาม (เช่นเงินฝากเมื่อทวงถาม )จะไม่น้อยกว่าจานวน
เงินที่จ่ายเมื่อทวงถามคิดลดตั้งแต่วันแรกที่สามารถทวงถามให้ จ่าย

การประยุกต์ใช้กบั สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สิน ทางการเงิน ที่มีสถานะหักกลบ
ลบกันสาหรับความเสีย่ งด้านตลาดหรือความเสีย่ งด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา
48 กิจการที่ถือกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สนิ ทางการเงินมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านตลาด
(ตามที่อ ธิ บ ายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส าหรั บ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ) และความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต (ตามที่อ ธิ บ ายใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) ของคู่สญ
ั ญาแต่ละราย หากกิจการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะเปิ ดสุทธิของกิจการต่อความเสี่ยงด้ านตลาดหรื อความเสี่ยง
ด้ านเครดิต กิจการได้ รับอนุ ญาตให้ ใช้ ข้อยกเว้ นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม ข้ อยกเว้ นนี้อนุญาตให้ กิจการวัดมูล ค่ายุติธรรมกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินบนเกณฑ์ของราคาที่จะได้ รับจากการขายสถานะซื้อสุทธิ (สินทรัพย์) สาหรั บ
ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ยงรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อ การจ่ า ยเพื่ อโอนสถานะขายสุท ธิ (หนี้ สิน )
สาหรับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงรายการใดรายการหนึ่งจากรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ างผู้
ร่ วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปั จจุ บันของตลาด ดังนั้นกิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของ
กลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินเช่นเดียวกับวิธีการที่ผ้ ูร่วมตลาดจะกาหนดราคา
สาหรับฐานะเปิ ดสุทธิต่อความเสี่ยงสุทธิ ณ วันที่วัดมูลค่า
49 กิจการได้ รับอนุ ญาตให้ ใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48เฉพาะเมื่อกิจการปฏิบัติตามข้ อกาหนดทุก ข้ อ
ต่อไปนี้
49.1 มีการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน ตามเกณฑ์ของฐานะเปิ ด
สุทธิของกิจการสาหรั บ ความเสี่ยงด้ านตลาดรายการใดรายการหนึ่ง (หรื อความเสี่ยงด้ าน
ตลาดหลายรายการ) หรือความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สัญญารายใดรายหนี่งตามการบริหาร
จัดการความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การลงทุนที่มีระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
49.2 น าเสนอข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ ดัง กล่ า วเกี่ย วกั บ กลุ่ ม ของสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ทางการเงิน ให้
ผู้บริ หารสาคัญของกิจ การ ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 24 (ปรั บปรุ ง
2557) เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) และ
49.3 กิจ การถู ก ก าหนดหรื อ เลื อ กที่จ ะวั ด มู ล ค่ า สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิ น
เหล่านั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในแต่
ละรอบ
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50 ข้ อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48 ไม่ เกี่ยวข้ องกับการนาเสนองบการเงิน ในบางกรณีเกณฑ์การนาเสนอ
เครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากเกณฑ์การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
เช่น ถ้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่กาหนดหรืออนุญาตให้ นาเสนอเครื่องมือทางการเงินบน
เกณฑ์ สุ ท ธิ ในกรณี ดั ง กล่ า วกิ จ การอาจต้ อ งปั น ส่ ว นรายการปรั บ ปรุ ง ในระดั บ กลุ่ ม การลงทุ น
(portfolio-level) (ดูย่อหน้ าที่ 53 ถึง 56) ให้ แก่สินทรัพย์หรือหนี้สิน แต่ละรายการที่ประกอบกัน
ขึ้นเป็ นกลุ่มของสินทรั พย์และหนี้สินทางการเงิน ที่มีการบริ หารจัดการบนเกณฑ์ของฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงสุทธิของกิจการ กิจการต้ องดาเนินการปันส่วนบนเกณฑ์ท่สี มเหตุสมผลและสม่าเสมอ โดย
ใช้ วิธกี ารที่เหมาะสมในสถานการณ์น้ันๆ
51 กิจ การต้ อ งก าหนดนโยบายการบั ญ ชี ให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง
2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ในการใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ า ที่ 48 กิจการที่ใช้ ข้อยกเว้ นดังกล่าวต้ องใช้ นโยบายการ
บั ญ ชี รวมทั้ง นโยบายในการปั น ส่ ว นส่ ว นปรั บ ปรุ ง ราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย (bid-ask
adjustment) (ดูย่อหน้ า ที่ 53 ถึง 55) และการปรั บ ปรุ งเกี่ยวกับด้ านเครดิต (ถ้ ามี) (ดู ย่อหน้ า ที่
56) โดยต้ องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอจากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่งสาหรับกลุ่มการลงทุน (Portfolio)
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
52 ข้ อ ยกเว้ น ในย่ อ หน้ า ที่ 48 ใช้ ไ ด้ เฉพาะกับ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิน ที่อ ยู่ ใ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่ า เครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

ฐานะเปิ ดต่อความเสีย่ งด้านตลาด
53 เมื่อกิจการใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน ที่มีการบริหารจัดการบนเกณฑ์ของสถานะสุทธิของกิจการสาหรับความเสี่ยง
ด้ านตลาดรายการใดรายการหนึ่ง (หรือความเสี่ยงด้ านตลาดหลายรายการ) กิจการต้ องใช้ ราคาที่อยู่
ระหว่ า งราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย (bid- askspread ) ซึ่ งเป็ นตั วแทนที่ดีท่ีสุด ของมู ลค่ า
ยุติธรรมในสถานการณ์น้ันสาหรับฐานะเปิ ดสุทธิต่อความเสี่ยงด้ านตลาดของกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ 70
และ 71)
54 เมื่อมีการใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48 กิจการต้ องมั่นใจว่าความเสี่ยงด้ านตลาดรายการใดรายการ
หนึ่ง (หรือความเสี่ยงด้ านตลาดหลายรายการ) ซึ่งกิจการมีอยู่ภายในกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินเป็ นความเสี่ยงที่เหมือนกันเป็ นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น กิจการจะไม่รวมความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่ งเกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ทางการเงินเข้ ากับความเสี่ยงด้ านราคาสินค้ าโภค
ภัณฑ์ซ่ึงเกี่ยวข้ องกับหนี้สนิ ทางการเงินเนื่องจากการกระทาเช่นนั้นจะไม่เป็ นการบรรเทาฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ เมื่อใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่
48 ความเสี่ยงที่เกิด จากสถานะตรงข้ ามกัน ซึ่ งไม่หักกลบกัน (basis risk) ที่เ ป็ นผลมาจากปั จ จั ย
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ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market risk parameter) ที่ไม่ได้ มาจากสิ่งเดียวกันต้ องนามาพิจารณาในการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินภายในกลุ่ม
55 ในท านองเดี ย วกั น อายุ ข องฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นตลาดรายการใดรายการหนึ่ ง (หรื อ
ความเสี่ยงด้ านตลาดหลายรายการ) ของกิจการ ที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงิน ต้ องเป็ นอายุเดียวกันโดยสาระสาคัญ ตัวอย่างเช่ น กิจการใช้ สัญญาซื้อขายล่ วงหน้ า ( Future
contract) อายุ 12 เดื อนเพื่ อป้ องกัน ความเสี่ยงบนกระแสเงิ นสดอายุ 12 เดื อน ที่เกิดจากฐานะ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยบนเครื่ อ งมื อทางการเงิ นอายุ ห้า ปี ที่อยู่ ในกลุ่ มเฉพาะสิน ทรั พย์ ทาง
การเงิน และหนี้สนิ ทางการเงินที่มีอายุ 12 เดือนที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ หลักการของสถานะหัก
กลบลบกัน (net basis) และฐานะความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ (ในช่วง 2 ปี ถึง 5 ปี )
วัดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่หักกลบลบกัน (gross basis)

ฐานะเปิ ดต่อความเสีย่ งด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึง่
56 เมื่อมีการใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้ องกับคู่ สัญญารายใดรายหนึ่ง กิจการต้ องรวมผลกระทบของฐานะเปิ ด
สุทธิของกิจการต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สัญญานั้ น หรื อฐานะเปิ ดสุทธิของคู่ สัญญาต่อความ
เสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะพิจารณาถึงข้ อตกลงใดๆ
ที่มีอยู่เพื่อบรรเทาฐานะเปิ ดความเสี่ยงด้ านเครดิตหากมีการผิดสัญญา (เช่น สัญญาหลักให้ มีการหัก
กลบสุทธิกับคู่ สัญญาหรื อสัญญาที่กาหนดให้ มีการแลกเปลี่ยนหลั กประกันบนเกณฑ์ของฐานะเปิ ด
สุทธิของแต่ละกิจการต่อความเสี่ยงด้ านเครดิต) การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้ องสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความคาดหวังของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับโอกาสที่ข้อตกลงดังกล่าวจะนามาใช้ บังคับได้ ตามกฎหมายเมื่อ
มีการผิดสัญญา

การรับรูม้ ูลค่ายุติธรรมเมือ่ เริม่ แรก
57 เมื่อมีการได้ มาซึ่งสินทรัพย์หรือก่อให้ เกิดหนี้สิน ในการทารายการแลกเปลี่ยนสาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สิน ราคาของการทารายการคือราคาที่จ่ายเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งสิน ทรั พย์ หรื อราคาที่ได้ รับเมื่อเข้ า
รั บ ภาระหนี้ สิน (ราคาที ่ได้มาหรื อ รับ โอน (entry price)) ในทางตรงกัน ข้ ามมู ลค่ า ยุ ติธรรมของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ เป็ นราคาที่จะได้ รับจากขายสินทรัพย์ หรือจ่ายในการโอนหนี้สิน (ราคาขายหรือ
โอนออก (exit price)) กิจการไม่ จาเป็ นต้ องขายสินทรั พย์ในราคาที่จ่ายเพื่ อได้ มาซึ่ งสินทรั พย์น้ั น
ในทานองเดียวกันกิจการไม่จาเป็ นต้ องโอนหนี้สนิ ในราคาที่ได้ รับเมื่อเข้ ารับภาระหนี้สนิ
58 ในหลายกรณี ร าคาของการทารายการจะเท่า กับมูลค่ายุ ติธรรม (เช่ นอาจจะมี กรณี ท่ี ณ วั น ที่เกิด
รายการนั้นรายการซื้อสินทรัพย์เกิดขึ้นในตลาดซึ่งมีการขายสินทรัพย์)
59 เมื่อพิจารณาถึงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกว่าจะเท่ากับราคาของการทารายการหรือไม่ กิจการ
ต้ องพิจารณาถึงปั จจัยเฉพาะของการทารายการนั้น หรื อปั จจัยเฉพาะของสินทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
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ย่อหน้ าที่ ข4 อธิบายถึงสถานการณ์ ท่รี าคาของการทารายการอาจจะไม่แสดงถึงมูลค่ ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่รับรู้เมื่อเรื่มแรก
60 ถ้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาหนด หรืออนุญาตให้ กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ เมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมและราคาของการทารายการแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมกิจการ
ต้ องรับรู้กาไรหรือขาดทุนอันเป็ นผลมาจากความแตกต่างดังกล่าว เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่นนั้นระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น

เทคนิคการประเมินมูลค่า
61 กิจการต้องใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในสถานการณ์น้ นั และมีขอ้ มู ลที่เพียงพอใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีความเกีย่ วข้องให้มากที่สุดและลดการ
ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยทีส่ ุด
62 วัตถุประสงค์ของการใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าคือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติในการขายสินทรัพย์ หรือการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
ภายใต้ สภาพปั จจุ บันของตลาด เทคนิคการประเมินมูลค่า 3 วิ ธีท่ีนามาใช้ อย่ างแพร่ หลายในการ
ประเมินมูลค่า ได้ แก่ วิธีราคาตลาด วิธีราคาทุน และวิธีรายได้ หลักการของวิธีการเหล่านั้น ได้ มีการ
สรุปไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11 กิจการต้ องใช้ เทคนิ คการประเมินมู ลค่ าที่สอดคล้ องกับหนึ่ งหรื อ
หลายวิธกี ารเหล่านั้นในการวัดมูลค่ายุติธรรม
63 ในบางกรณีเทคนิคการประเมินมูลค่าเพียงวิธีเดียวจะมีความเหมาะสม (เช่น เมื่อการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ โดยใช้ ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกัน ) ในกรณีอ่ ืนๆ การใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธีจะมีความเหมาะสม (เช่ น
อาจจะเป็ นกรณีเมื่อประเมินมูลค่าหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด) หากเทคนิคการประเมินมูลค่า
หลายวิธีถูกนามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ผลลัพธ์ (คือตัวบ่งชี้มูลค่ายุติธรรมที่ได้ จากแต่ละวิธี)
ต้ องถูกประเมินโดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของช่วงของราคาที่ระบุโดยผลลัพธ์เหล่านั้น การวัด
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาใดราคาหนึ่งในระหว่างช่ วงราคาซึ่งเป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ุดของมูลค่ายุติธรรมใน
สถานการณ์น้ัน
64 ถ้ าราคาของการทารายการเป็ นมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก และเทคนิคการประเมินมูลค่ามีการ
ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง เทคนิคการประเมินมูลค่าต้ องมี
การทดสอบเพื่อให้ ทราบว่า ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ผลของการใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าเท่ากับ
ราคาของการทารายการ การทดสอบดังกล่าวกระทาเพื่อให้ แน่ใจว่าเทคนิคการประเมินมูลค่าสะท้ อน
ถึงสภาพปัจจุบันของตลาด และเพื่อช่วยให้ กจิ การทราบว่าจาเป็ นต้ องมีการปรับปรุงในการใช้ เทคนิค
การประเมินมูลค่านั้นหรือไม่ (เช่น อาจจะมีลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้ รวมอยู่ในการใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่า) หลังจากการรั บรู้เมื่อเริ่ มแรกเมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการ
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ประเมินมูลค่าเหล่านั้นสะท้ อนถึงข้ อมูลในตลาดที่สังเกตได้ (เช่น ราคาสาหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สิน
ที่คล้ ายคลึงกัน) ณ วันที่วัดมูลค่า
65 เทคนิคการประเมินมูลค่าที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้ องประยุกต์ใช้ โดยสม่าเสมอ อย่างไรก็
ดีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่า หรื อการนามาปฏิบัติใช้ (เช่ นการเปลี่ยนแปลงใน
การถ่วงนา้ หนักเมื่อใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธี หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการปรับปรุงที่
นามาใช้ กับเทคนิคการประเมินมูลค่า) จะมีความเหมาะสม ถ้ าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อการวัด
มูลค่าซึ่งทาให้ มูลค่ายุติธรรมเป็ นตัวแทนที่ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมในสถานการณ์น้ัน กรณีเช่นว่านั้น
อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น ถ้ ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
65.1 มีตลาดใหม่พัฒนาขึ้น
65.2 มีข้อมูลใหม่ท่ใี ช้ ได้
65.3 ข้ อมูลที่เคยใช้ ก่อนหน้ านี้ไม่มีให้ ใช้ อกี ต่อไป
65.4 เทคนิคการประเมินมูลค่ามีการปรับปรุง หรือ
65.5 สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป
66 การปรับปรุงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าหรือการนามาใช้ ปฏิบัติถือเป็ น
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
อย่างไรก็ตามการเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีดังกล่าวไม่กาหนดให้ ต้องเปิ ดเผยรายการปรั บปรุงซึ่งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในเทคนิ ค
การประเมินมูลค่าหรือการนามาใช้ ปฏิบัติ

ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า
หลักการทัว่ ไป
67 เทคนิคการประเมินมูลค่าทีน่ ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่มี
ความเกีย่ วข้องให้มากทีส่ ุดและใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยทีส่ ุด
68 ตัวอย่างของตลาดซึ่งข้ อมูลที่อาจจะสังเกตเห็นข้ อมูลได้ สาหรับสินทรัพย์และหนี้สิน บางอย่าง (เช่น
เครื่องมือทางการเงิน) รวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนที่เป็ นทางการ (exchange markets) ตลาดตัวแทน
(dealer markets) ตลาดนายหน้ า (broker markets) และตลาดซื้อขายที่ไม่มีตัวกลาง(principal-toprincipal markets) ดูย่อหน้ าที่ ข34)
69 กิจการต้ องเลื อกข้ อมู ลที่สอดคล้ องกับลั กษณะของสินทรั พ ย์หรื อหนี้ สินที่ผ้ ู ร่วมตลาดจะพิ จารณา
สาหรั บสินทรั พย์หรื อหนี้ สิน (ดูย่อหน้ าที่ 11 และ 12) ในบางกรณีลักษณะเหล่ านั้นมีผลให้ มีการ
ปรับปรุง เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลด (เช่น ส่วนเพิ่มจากการควบคุมหรือส่วนลดจากส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม) อย่างไรก็ตามการวัดมูลค่ายุติธรรมต้ องไม่รวมส่วนเพิ่มหรือส่วนลดที่ไม่สอดคล้ อง
กับหน่ วยวัดทางบั ญชีท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดหรื ออนุ ญาตให้ วัดมู ลค่ายุติธรรม
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(ดูย่อหน้ าที่ 13 และ 14) ส่วนเพิ่ มหรื อส่วนลดที่สะท้ อนถึงขนาดว่าเป็ นลักษณะของการถือครอง
ของกิจการ (โดยเฉพาะปั จจั ยขนาดที่ใช้ คิดลดราคา (Blockage Factor) ที่มีผลต่ อ การปรั บ ราคา
เสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินเนื่องจากปริมาณการซื้อขายของตลาดตามปกติรายวันไม่เพียง
พอที่จะรองรับปริมาณที่ถือโดยกิจการ ตามที่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 80) มากกว่าที่จะเป็ นลักษณะ
ของสินทรั พย์หรื อหนี้สิน (เช่ น ส่วนเพิ่ มจากการควบคุ มเมื่อวั ดมูลค่ ายุ ติธรรมของส่วนได้ เสียที่มี
อานาจควบคุม) ไม่อนุ ญาตในการวัดมูลค่ายุติธรรม ในทุกกรณีหากมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่อง (เช่น ข้อมูลระดับ 1) สาหรับสินทรั พย์หรือหนี้สิน กิจการต้ องใช้ ราคานั้นโดยไม่ต้อง
ปรับปรุงในการวัดมูลค่ายุติธรรมยกเว้ นที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 79
ข้อมูลทีต่ ้ งั อยู่บนพื้ นฐานของราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย
70 หากสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (เช่น ใช้ ข้อมูล
จากตลาดตั ว แทน) ราคาที่อ ยู่ ใ นช่ ว งส่ ว นต่ า งระหว่ า งราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายซึ่ ง เป็ น
ตัวแทนที่ดีท่ีสุดของมู ลค่ ายุ ติธรรมในสถานการณ์น้ัน ต้ องนามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่
คานึงว่าข้ อมูลถูกจัดอยู่ในระดับชั้นใดของมูลค่ายุติธรรม (ได้ แก่ ระดับ 1 2 หรือ 3 ดูย่อหน้ าที่ 72
ถึง 90) การใช้ ราคาเสนอซื้อสาหรับ สถานะการเป็ นสินทรัพย์และราคาเสนอขายสาหรับ สถานะการ
เป็ นหนี้สนิ ได้ รับอนุญาตให้ นามาใช้ แต่มิใช่ข้อกาหนด
71 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ห้ามใช้ การกาหนดราคาเฉลี่ยของตลาด (mid-market
pricing)หรื อรูปแบบการกาหนดราคาอื่นที่ใช้ โดยผู้ร่วมตลาดซึ่งเป็ นประโยชน์ในทางปฏิบัติ ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในช่วงของราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (bid- ask spread)

ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
72 เพื่ อ ให้ ก ารวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค วามสม่ า เสมอและสามารถ
เปรียบเทียบได้ มากขึ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับ (ดู ย่อหน้ าที่ 76 ถึง 90) ตามประเภทของข้ อ มู ลที่นามาใช้ ในเทคนิ คการประเมิ น
มูลค่าเพื่ อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ลาดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรมให้ ลาดับความสาคัญสูงสุดกับราคา
เสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้ อมูลระดับ 1) และให้ ลาดับความสาคัญต่าสุดแก่ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลระดับ 3)
73 ในบางกรณี ข้อมู ลที่นามาใช้ ในการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิน ทรั พย์ หรื อ หนี้ สิน อาจถู ก จั ดประเภท
ภายในลาดับชั้ นของมู ลค่ ายุ ติธรรมที่แตกต่ างกัน ในกรณีเหล่ านั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมจะถูกจั ด
ประเภทในภาพรวมในระดับ เดียวกัน กับ ลาดับ ชั้ น ของมู ลค่ า ยุ ติธรรม ซึ่ งข้ อมู ลในระดั บ ต่ า สุด มี
นัยสาคัญต่อการวัดมูลค่าทั้งหมด การประเมินความมีนัยสาคัญของข้ อมูลเฉพาะที่มีต่อการวัดมูลค่า
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ทั้งหมดนั้นต้ องใช้ ดุลยพิ นิจ โดยพิจารณาปั จจั ยเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับสินทรั พย์หรื อหนี้สิน การ
ปรั บปรุงเพื่อให้ ได้ มาซึ่งการวัด มูลค่าบนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรม เช่ น ต้ นทุนในการขายเมื่อวัด
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ต้ องไม่นามาพิจารณาในการกาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ภายในการจัดประเภทของการวัดมูลค่ายุติธรรมว่าอยู่ในประเภทใด
74 การมี อ ยู่ ของข้ อมู ลที่เ กี่ยวข้ อ ง และการที่ข้อ มู ลขึ้น อยู่ กับ การใช้ ดุลยพิ นิ จ ของแต่ละบุคคล อาจมี
ผลกระทบต่อการเลือกใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม (ดูย่อหน้ าที่ 61) อย่างไรก็ตามลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ ความสาคัญกับข้ อมูลที่นามาใช้ ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็ นอันดับแรก
ไม่ ใช่ เทคนิคการประเมินมูลค่ าที่ใช้ ในการวัดมู ลค่ายุ ติธรรม ตัวอย่ างเช่ น การวัดมู ลค่ายุ ติธรรมที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการจัดประเภทอยู่ในระดับ 2 หรือระดับ 3 ขึ้นอยู่กับ
ข้ อมูลที่นามาใช้ ซ่ึงมีนัยสาคัญต่อการวัดมูลค่าทั้งหมด และการจัดประเภทของข้ อมูลว่าอยู่ลาดับชั้น
ใดของมูลค่ายุติธรรม
75 ถ้ าข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ ต้องมีการปรับปรุงโดยใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และการปรับปรุง
นั้นส่งผลให้ การวัดมูลค่ายุติธรรมสูงขึ้นหรือต่าลงกว่าอย่างมีนัยสาคัญ ผลของการวัดมูลค่าดังกล่าว
ต้ องจัดอยู่ในระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น หากผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึง
ผลกระทบของข้ อจากัดจากการขายสินทรั พย์เมื่อ มีการประมาณราคาสาหรั บสินทรั พย์ กิจการจะ
ปรับปรุงราคาเสนอซื้อขายเพื่อให้ สะท้ อนถึงผลกระทบของข้ อจากัดการขาย หากราคาเสนอซื้อขาย
เป็ นข้อมูลระดับ 2 และการปรับปรุงเป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซ่ึงมีนัยสาคัญต่อการวัดมูลค่า
ทั้งหมด การวัดมูลค่าดังกล่าวจะจัดอยู่ในระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1
76 ข้ อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรั บปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่ องสาหรั บสินทรั พย์
หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
77 ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ อง ถือเป็ นมูลค่ ายุติธรรมที่พร้ อมด้ วยหลั กฐานที่น่าเชื่ อถือ
ที่สุด และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อมูลดังกล่าวต้ องใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้องปรับปรุง ยกเว้ น
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 79
78 ข้ อ มู ลระดับ 1 จะมีอ ยู่ สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน หลายรายการ โดยที่
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินบางรายการอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันในหลายตลาดที่มี
สภาพคล่อง (เช่น ตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ) ดังนั้นปั จจัยสาคัญสาหรับข้ อมูลภายในระดับ 1คือการ
พิจารณาทั้งสองประเด็นต่อไปนี้
78.1 ตลาดหลั กสาหรั บสินทรั พย์น้ันหรื อหนี้สินนั้ น หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุดในกรณีท่ไี ม่ มี
ตลาดหลัก สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น และ
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78.2 กิจการสามารถเข้ าทารายการสาหรับสินทรั พย์น้ัน หรื อหนี้สินนั้น ด้ วยราคาในตลาดนั้น ณ
วันที่วัดมูลค่า
79 กิจการต้ องไม่ปรับปรุงข้ อมูลระดับ 1 ยกเว้ นแต่ในสถานการณ์ต่อไปนี้
79.1 เมื่อกิจการถือสินทรัพย์ หรื อหนี้สิน (เช่ น ตราสารหนี้) จานวนมากที่คล้ ายกัน (แต่ ไม่ ใช่
อย่างเดียวกัน) ที่มีการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม และมีข้อมูลราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่
มีสภาพคล่อง แต่ไม่สามารถเข้ าถึงได้ สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินแต่ละรายการ (เนื่องจากมี
สินทรั พย์และหนี้ สินที่คล้ ายคลึงกันจานวนมากที่ถือโดยกิจการ เป็ นการยากที่จะได้ ข้อมู ล
ราคาสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ แต่ละรายการ ณ วันที่วัดมูลค่า) ในกรณีน้ ี เพื่อให้ สามารถ
ถือปฏิบัติได้ โดยสะดวกกิจการอาจวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ วิธีการกาหนดราคาทางเลือก ที่
มิได้ ข้ นึ อยู่กบั ราคาเสนอซื้อขายเพียงอย่างเดียว (เช่น วิธีการกาหนดราคาเมทริกซ์ (Matrix
pricing)) อย่างไรก็ตามวิธีการกาหนดราคาทางเลือกส่งผลให้ การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัด
ประเภทของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมที่ลดต่าลง
79.2 เมื่อราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องไม่ได้ เป็ นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
วัดมูลค่า ซึ่งอาจเป็ นกรณี ตัวอย่างเช่น มีเหตุการณ์ท่มี ีนัยสาคัญ (เช่น มีรายการในตลาดซื้อ
ขายที่ไม่มีตัวกลาง มีการซื้อขายในตลาดนายหน้ าหรือมีการประกาศราคา) เกิดขึ้นหลังจาก
การปิ ดตลาดแต่ก่อนวันที่วัดมูลค่า กิจการต้ องกาหนดและใช้ นโยบายอย่างสม่าเสมอในการ
ระบุถึงเหตุการณ์ เหล่ านั้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการวั ดมู ลค่ ายุติธรรม อย่างไรก็ตามหาก
ราคาเสนอซื้อขายจะมีการปรับปรุงสาหรับข้ อมูลใหม่ การปรับปรุงจะส่งผลให้ การวัดมูลค่า
ยุติธรรมถูกจัดประเภทของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมที่ลดต่าลง
79.3 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินหรือตราสารทุนของกิจการ โดยใช้ ราคาเสนอซื้อขายเพื่ อ
รับรู้เป็ นสินทรัพย์สาหรับรายการอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง ราคานั้นจาเป็ นต้ อง
มีการปรับปรุงสาหรับปั จจัยเฉพาะของรายการนั้นหรือของสินทรัพย์น้ัน (ดูย่อหน้ าที่ 39)
หากไม่ต้องมีการปรับปรุงราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์ ผลคือการวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัด
ประเภทในระดับ 1 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงใดๆ กับราคา
เสนอซื้อขายของสินทรั พย์ จะส่งผลให้ การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจั ดประเภทของลาดับชั้ น
มูลค่ายุติธรรมที่ลดต่าลง
80 หากกิจการมีสถานะในการถือสินทรัพย์หรือหนี้สินเดี่ยว (รวมถึงสถานะที่ประกอบไปด้ วยสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกันเป็ นจานวนมาก เช่น การถือเครื่องมือทางการเงิน) และสินทรัพย์ น้ันหรือ
หนี้สินนั้นมีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ อง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินต้ องมีการวัด
มูลค่าในระดับ 1 อันเป็ นผลของราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการคูณด้ วย
ปริ มาณที่กิจการถือ แม้ ว่าปริ มาณการซื้อขายของตลาดตามปกติรายวั นจะไม่เพี ยงพอที่จะรองรั บ
ปริมาณที่ถือโดยกิจการ และคาสั่งขายในครั้งเดียวที่อาจมีผลกระทบต่อราคาเสนอซื้อขาย
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82

83

84
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ข้อมูลระดับ 2
ข้ อมูลระดับ 2 เป็ นข้ อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้ อมสาหรับสินทรัพย์น้ันหรือ
หนี้สนิ นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้ อมูลระดับ 1
หากสิน ทรั พ ย์หรื อหนี้สินมีเงื่อ นไข (ตามสัญ ญา) ที่ระบุ ไว้ ข้ อมูลระดับ 2 ต้ องสังเกตได้ สาหรั บ
เงื่อนไขสาคัญทั้งหมดของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ข้ อมูลระดับ 2 รวมถึงรายการดังต่อไปนี้
82.1 ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่คล้ ายคลึงกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
82.2 ราคาเสนอซื้อขายของสินทรั พย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน หรื อคล้ ายคลึงกันในตลาดที่ไม่มี
การซื้อขายคล่อง
82.3 ข้ อมูลอื่น ที่สังเกตได้ สาหรั บสินทรั พย์น้ันหรื อหนี้ สินนั้ น นอกเหนื อจากราคาเสนอซื้อขาย
ตัวอย่างเช่น
82.3.1 อัตราดอกเบี้ยและเส้ นอัตราผลตอบแทนที่สงั เกตได้ ท่มี ีการเสนอตามช่วงเวลาปกติ
82.3.2 ความผันผวนโดยนัย (implied volatilities) และ
82.3.3 อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit spread)
82.4 ข้อมูลทีไ่ ด้รบั การยืนยันจากตลาดโดยตรงหรือโดยอ้อม
การปรั บ ปรุงข้ อมูลระดับ 2 จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปั จจัยเฉพาะของสินทรัพย์ น้ันหรื อหนี้สิน นั้น
ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
83.1 สภาพหรือสถานที่ต้งั ของสินทรัพย์
83.2 ระดับที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับรายการที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ กับสินทรัพย์น้ันหรื อ
หนี้สนิ นั้น (รวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 39) และ
83.3 ปริมาณหรือระดับของกิจกรรมในตลาดซึ่งเป็ นข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ น้ัน
การปรับปรุงข้ อมูลระดับ 2 ที่มีนัยสาคัญสาหรับการวัดมูลค่าโดยรวม อาจจะส่งผลให้ การวัดมูลค่า
ยุติธรรมถูกจัดประเภทเป็ นระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมถ้ ารายการปรับปรุง นั้นใช้ ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตอย่างมีนัยสาคัญ
ย่อหน้ าที่ ข35 อธิบายการใช้ ข้อมูลระดับ 2 สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง

ข้อมูลระดับ3
86 ข้ อมูลระดับ 3 เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น
87 ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ต้องนามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับเท่าที่ไม่มีข้อมูลที่สามารถ
สัง เกตได้ ท่ีมี ความเกี่ ย วข้ อ ง จึ ง รองรั บ สถานการณ์ ท่ีมีกิ จ กรรมน้ อ ย (หากมี ) ในตลาดส าหรั บ
สินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้น ณ วันที่วัดมูลค่ า อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม
ยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ ราคาขายหรือโอนออก ณ วันที่วัดมูลค่าจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดที่ถือ
สินทรัพย์หรือมีภาระหนี้สนิ ดังนั้นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ จะสะท้อนถึงข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะ
ใช้ เมื่อกาหนดราคาสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้นรวมถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง
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88 ข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ ในเทคนิ คการประเมินมู ลค่ า แต่ละเทคนิค ที่
นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม (เช่น แบบจาลองการกาหนดราคา) และความเสี่ยงที่มีอยู่ในข้ อมูล
ที่นามาใช้ ในเทคนิคการประเมินมูลค่า การวัดมูลค่าที่มิได้ รวมการปรั บปรุงสาหรั บความเสี่ยง จะไม่
เป็ นตัวแทนการวัดมูลค่ายุติธรรมถ้ าหากผู้ร่วมตลาดจะปรับปรุงสาหรับความเสี่ยงเมื่อกาหนดราคา
สินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้ น ตัวอย่างเช่น อาจจาเป็ นที่จะรวมส่วนปรั บปรุงความเสี่ยงเมื่อมีความไม่
แน่นอนอย่างมีนัยสาคัญในการวัดมูลค่า (เช่น เมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปริมาณหรือระดับ
ของกิจกรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมปกติของตลาดสาหรั บสินทรั พย์น้ันหรื อหนี้สินนั้น หรื อ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่คล้ ายคลึงกันและกิจการเห็นว่าราคาของการทารายการนั้นหรือราคาเสนอซื้อ
ขายมิได้ เป็ นตัวแทนมูลค่ายุติธรรมตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ ข37 ถึง ข47)
89 กิจการต้ องพั ฒนาข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ โดยใช้ ข้อมูลที่ดีท่สี ุดที่มีอยู่ในสถานการณ์น้ัน ซึ่งอาจ
รวมถึงข้ อมูลของกิจการเอง ในการพั ฒนาข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ กิจการอาจเริ่มต้ นด้ วยข้ อมูล
ของกิจการเอง แต่ต้องปรับปรุงข้ อมูลเหล่านั้นหากข้ อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลนั้นแสดงให้ เห็นว่า
ผู้ร่วมตลาดคนอื่นจะใช้ ข้อมูลที่แตกต่างกันหรือมีบางสิ่งบางอย่างเฉพาะของกิจการที่ผ้ ูร่วมตลาดคน
อื่นไม่มี (เช่น การผนึกกันเพื่อเพิ่มศักยภาพ(synergy) ของกิจการโดยเฉพาะ) กิจการไม่จาเป็ นต้ อง
ดาเนินการที่จะใช้ ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อสมมติของผู้ร่วมตลาด อย่างไร
ก็ตามกิจการต้ องพิจารณาข้ อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับข้ อสมมติของผู้ร่วมตลาดซึ่งมีอยู่อย่างสมเหตุสมผล
ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซ่ึงมีการพัฒนาในลักษณะข้ างต้ นถือได้ ว่าเป็ นข้ อสมมติของผู้ร่วมตลาด
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม
90 ย่อหน้ าที่ ข36 อธิบายถึงการใช้ ข้อมูลระดับ 3 สาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ รายการใดรายการหนึ่ง

การเปิ ดเผยข้อมูล
91 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินทั้งสองเรือ่ งดังต่อไปนี้
91.1 เทคนิค การประเมิ น มู ล ค่ า และข้อ มู ล ที่น ามาใช้ใ นการพัฒนาการวัด มู ล ค่ าเหล่ า นั้น
ส าหรับ สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ มี ก ารวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมภายหลัง การรับ รู ้เ ริ่ ม แรกใน
งบแสดงฐานะการเงินทั้งทีเ่ กิดขึ้ นประจาหรือเกิดขึ้ นไม่ประจา
91.2 ผลกระทบของการวัดมูลค่าทีม่ ีต่อกาไรหรือขาดทุนหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับ
งวดสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมทีเ่ กิดขึ้ นประจาซึ่งใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้อย่าง
มีนยั สาคัญ (ข้อมูลระดับ 3)
92 เพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 91 กิจการต้ องพิจารณาทุกเรื่องดังต่อไปนี้
92.1 ระดับของรายละเอียดที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูล
92.2 ควรเน้ นข้ อกาหนดต่างๆในแต่ละข้ อมากน้ อยเพียงไร
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92.3 การแยกหรือการรวมรายการควรมีมากน้ อยเพียงใด
92.4 ผู้ใช้ งบการเงินต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินข้ อมูลเชิงปริมาณที่เปิ ดเผยหรือไม่
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 91 กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น
93 เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 91 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อยที่สุด
สาหรับแต่ละประเภทของสินทรัพย์ และหนี้สนิ (ดูย่อหน้ าที่ 94 สาหรับข้ อมูลในการกาหนดประเภท
ที่เหมาะสมของสินทรั พย์และหนี้สิน) ที่มีการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายหลังจากการรั บรู้เริ่มแรก (รวมถึงการวัด มูลค่าซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของมูลค่า ยุติธรรมภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
93.1 ให้ เปิ ดเผยการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน สาหรั บ การวั ดมู ลค่ า
ยุ ติธรรมที่เ กิดขึ้น ประจ าและเกิดขึ้ น ไม่ ป ระจา และสาหรั บการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมที่ไม่ ได้
เกิดขึ้นประจาให้ เปิ ดเผยเหตุผลที่มีการวั ดมู ลค่ายุติธรรม ทั้งนี้การวัดมู ลค่ายุติธรรมของ
สิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิ น ที่เ กิ ดขึ้ นประจ าในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลา
รายงาน เป็ นไปตามข้ อกาหนดหรือที่อนุญาตให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บอื่น การวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ ได้ เกิดขึ้นประจาเป็ นไปตาม
ข้ อ ก าหนดหรื อ ที่อ นุ ญ าตให้ ป ฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ อื่น ๆ ใน
สถานการณ์ เ ฉพาะ (เช่ น เมื่ อ กิ จ การวั ด สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
หั ก ต้ น ทุ น ในการขายตามข้ อ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ต่ากว่ า
มูลค่าตามบัญชี)
93.2 การจั ด ล าดั บ ชั้ น การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมว่ า อยู่ ใ นระดั บ ใดของล าดั บ ชั้ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
(ข้ อ มูลระดับ 1 2 หรื อ 3) สาหรั บการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมที่เกิดขึ้ นประจ า และเกิดขึ้ นไม่
ประจา
93.3 สาหรั บสิน ทรั พย์ แ ละหนี้ สินที่ถือ อยู่ ณ ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ า
ยุติธรรม แบบเกิดขึ้นประจา จานวนเงินที่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลาดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรม พร้ อมระบุเหตุผลสาหรับการโอนเหล่านั้น และนโยบายของกิจการในการ
กาหนดว่าเมื่อใดจึงถือว่ามีการโอนระหว่างระดับ (ดูย่อหน้ าที่ 95) การโอนเข้ าและโอนออก
ในแต่ละระดับต้ องมีการเปิ ดเผยและกล่าวถึงแยกต่างหากจากกัน
93.4 สาหรั บ การวั ดมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมแบบเกิดขึ้ นประจาและเกิดขึ้ นไม่ ป ระจ า ที่จั ดประเภทใน
ระดับ 2 และ ระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม คาอธิบายเทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมิน
มู ลค่ า (เช่ น การเปลี่ ยนจากวิ ธีร าคาตลาดเป็ นวิธีร ายได้ หรื อการใช้ เทคนิ คการประเมิน
มูลค่าเพิ่ มเติม) กิจการต้ องเปิ ดเผยถึงการเปลี่ ยนแปลงและเหตุผลของการเปลี่ ยนแปลง
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นอกจากนั้น สาหรั บการวัดมูลค่ ายุติธรรมที่ถูกจั ดประเภทในระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่า
ยุ ติธ รรม กิจ การต้ อ งจั ด ให้ มีข้ อ มู ล เชิ งปริ มาณเกี่ ยวกับ ข้ อ มู ล ที่ไ ม่ สามารถสั งเกตได้ ท่ีมี
นัยสาคัญซึ่งนามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการไม่จาเป็ นต้ องจัดทาข้ อมูลเชิงปริมาณ
เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลนี้ หากข้ อมู ลเชิ งปริ มาณที่ไม่ สามารถ
สังเกตได้ น้ันมิใช่ ข้อมูลซึ่งพัฒนาโดยกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรม (เช่ น เมื่อกิจการใช้
ราคาจากรายการก่อ นหน้ านี้หรื อใช้ ข้อมูลการกาหนดราคาของบุ คคลที่สามโดยไม่ มีการ
ปรับปรุง) อย่างไรก็ดีเมื่อมีการเปิ ดเผยข้ อมูล กิจการไม่ สามารถละเว้ นข้ อมูลเชิงปริ มาณที่
ไม่ ส ามารถสั ง เกตได้ ที่ มี นั ย ส าคั ญ ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและที่ ส ามารถหาได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลโดยกิจการ
93.5 สาหรั บการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมที่เกิดขึ้นประจาซึ่ งจั ดประเภทในระดับ 3 ของลาดับชั้น ของ
มูลค่ายุติธรรม การกระทบยอดยกมาและยกไป โดยเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงแยกต่างหาก
สาหรับรายการดังต่อไปนี้
93.5.1 ผลกาไรหรือขาดทุนรวมสาหรับงวดซึ่งรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน และเป็ นรายการใน
บรรทัดใดในกาไรหรือขาดทุนซึ่งมีการรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนดังกล่าว
93.5.2 ผลกาไรหรื อขาดทุนรวมสาหรั บงวดซึ่งรั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเป็ น
รายการในบรรทัดใดในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งซึ่งมีการรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุน
ดังกล่าว
93.5.3 การซื้อ การขาย การออกใหม่ และการชาระคืน (เปิ ดเผยแต่ละประเภทแยกจากกัน)
93.5.4 จานวนที่โอนเข้ าหรือโอนออกจากระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม เหตุผล
ในการโอนและนโยบายของกิจการในการกาหนดว่าการโอนระหว่างระดับได้ เกิดขึ้น
(ดูย่อหน้ าที่ 95) การโอนเข้ าหรื อโอนออกจากระดับ 3 ต้ องมีการเปิ ดเผยแยก
ต่างหาก
93.6 สาหรั บการวั ดมู ลค่ า ที่เ กิดขึ้น ประจ าที่จัดประเภทอยู่ ในระดับ 3 ของลาดับชั้ นของมูลค่ า
ยุติธรรม จานวนกาไรหรือขาดทุนรวมสาหรับงวดตามย่อหน้ าที่ 93.5.1 ที่รวมในกาไรหรือ
ขาดทุนซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์
และหนี้สนิ เหล่านั้นที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และเป็ นรายการในบรรทัดใดใน
กาไรหรือขาดทุนซึ่งมีการรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
93.7 สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาและเกิดขึ้นไม่ประจาที่จัดประเภทอยู่ในระดับ 3
ของล าดั บ ชั้ น ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ค าอธิ บ ายขั้ น ตอนการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ กิ จ การใช้
(ตัว อย่ า งเช่ น กิจ การมีก ารก าหนดนโยบายและวิ ธีการประเมิน มู ลค่ า อย่ า งไร และการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในแต่ละงวด)
93.8 สาหรั บการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาที่จัดประเภทอยู่ในระดับ 3 ของลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม
93.8.1 สาหรั บการวัดมูลค่า ทุกรายการการบรรยายระบุ ความอ่อนไหวของการวัดมูลค่ า
ยุ ติ ธ รรมที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในข้ อมู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ หากการ
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เปลี่ยนแปลงในข้ อมูลเหล่านั้นในจานวนซึ่งแตกต่างกันอาจส่งผลทาให้ การวัดมูลค่า
ยุ ติธ รรมสูง กว่ า หรื อต่ า กว่ า อย่ า งมีนั ย สาคัญ หากมีค วามสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งข้ อมู ล
เหล่ านั้ นและข้ อมู ลที่ไม่สามารถสังเกตได้ อ่ืนในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ อง
อธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นและการส่งผลในการขยายหรือลดผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงในข้ อ มู ล ที่ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ ต่ อ การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ างต้ น คาบรรยายระบุความอ่อนไหวกับการ
เปลี่ ยนแปลงของข้ อ มู ลที่ไ ม่ สามารถสัง เกตได้ อย่ า งน้ อยต้ องรวมถึงข้ อ มู ลที่ไ ม่
สามารถสังเกตได้ เมื่อปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 93.4
93.8.2 สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน หากการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ เพียงหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้นเพื่อสะท้ อนถึงข้ อสมมติทางเลือกที่
เป็ นไปได้ อย่ างมีเหตุผล ซึ่ งจะมี ผลเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ า ยุ ติธรรมอย่ างมีนั ยสาคัญ
กิจ การต้ องระบุ ข้อ เท็จ จริ งและผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงเหล่ า นั้ น รวมถึง
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยวิ ธี ก ารค านวณผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงที่ส ะท้ อ นถึ ง
ข้ อสมมติทางเลื อกที่เป็ นไปได้ อย่ างมีเหตุผล เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ดังกล่ าวความมี
นัยสาคัญต้ องพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์รวมหรือหนี้สินรวม หรือ
พิจารณาจากส่วนของเจ้ าของรวมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรับรู้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
93.9 ส าหรั บ การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด ขึ้ นประจ าและที่เ กิ ด ขึ้ นไม่ ป ระจ า ถ้ า การใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุดของสินทรั พย์ท่ไี ม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน แตกต่างจากการใช้ ใน
ปั จ จุ บั น กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยว่ า เหตุใ ดสิน ทรั พ ย์ ท่ีไ ม่ ใช่ สิน ทรั พ ย์ทางการเงิ น มีการใช้ ใ น
ลักษณะที่ต่างจากการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ดุ
94 กิจการต้ องกาหนดประเภทที่เหมาะสมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
94.1 ลักษณะและคุณลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สิน และความเสี่ยงของสินทรั พย์หรื อหนี้สิน
และ
94.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ ในระดับใดของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม การวัด
มูลค่ายุติธรรมภายในระดับ 3 ของลาดับ ชั้นของมูลค่ายุติธรรม อาจจาเป็ นต้ องมีการจั ด
จานวนประเภทที่มากกว่ าเนื่องจากการวัดมูลค่าเหล่านั้นมีระดับของความไม่แน่นอนและ
ต้ องใช้ ดุลยพินิจ (subjectivity) สูง การกาหนดประเภทที่เหมาะสมของสินทรัพย์และหนี้สิน
เพื่อการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นการใช้ ดุลยพินิจบ่ อยครั้งที่ประเภทของ
สินทรัพย์และหนี้สิน จะมีการแยกประเภทมากกว่ารายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
อย่างไรก็ตามกิจการต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อสามารถกระทบยอดได้ กับรายการที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ถ้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น มีการระบุประเภทของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ กิจการอาจใช้ ประเภทดังกล่าวเพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ หากการจัดประเภทนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อกาหนดในย่อหน้ านี้
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95 กิจการต้ องเปิ ดเผยและปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่าเสมอในการกาหนดว่าเมื่อใดจะถือว่าการโอน
ระหว่ างระดับชั้นของมู ลค่ ายุ ติธรรมได้ เกิดขึ้นตามย่ อหน้ าที่ 93.3 และ 93.5.4 นโยบายเกี่ยวกับ
จังหวะเวลาในการรับรู้การโอนต้ องเป็ นแบบเดียวกันสาหรับการโอนเข้ าและการโอนออก ตัวอย่าง
ของนโยบายในการกาหนดจังหวะเวลาในการโอนรวมถึงข้ อต่อไปนี้
95.1 วันที่ของเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ อันเป็ นเหตุให้ เกิดการโอน
95.2 เมื่อเริ่มต้ นของรอบระยะเวลาการรายงาน
95.3 เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน
96 ถ้ า กิจ การตั ดสิน ใจใช้ น โยบายทางการบั ญ ชี ท่ีเ ป็ นข้ อ ยกเว้ น ในย่ อ หน้ า ที่ 48 กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงนั้น
97 สาหรับแต่ละประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้ วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
แต่ มีการเปิ ดเผยมู ลค่ ายุ ติธรรม กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลที่กาหนดในย่ อหน้ าที่ 93.2 93.4 และ
93.9 อย่ างไรก็ดีกิจการไม่ ต้องเปิ ดเผยข้ อมู ลเชิ งปริ มาณเกี่ยวกับข้ อมู ลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ท่ีมี
นัยสาคัญที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามที่กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 93.4 กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้สาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ เหล่านั้น
98 สาหรับหนี้สนิ ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมและได้ รวมการเพิ่ม ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามซึ่งไม่
สามารถแบ่งแยกได้ ผู้ออกตราสารหนี้ต้องเปิ ดเผยถึงการมีอยู่ของการเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ และระบุ
ว่าได้ มีการสะท้อนในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ หรือไม่
99 กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
ในรูปแบบตารางเว้ นแต่รูปแบบอื่นจะเหมาะสมมากกว่า
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ภาคผนวก ก
นิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ตลาดทีม่ ีสภาพคล่อง

ตลาดที่รายการสาหรับสินทรัพย์น้ันและหนี้สินนั้นเกิดขึ้นซึ่งมีความถี่
และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง

วิธีราคาทุน

เทคนิคการประเมิน มูลค่ าที่สะท้ อนถึงจานวนเงินที่ต้องใช้ ในปั จจุ บัน
เพื่อเปลี่ยนแทนกาลังการผลิตของสินทรัพย์ (ปกติหมายถึงต้ นทุนการ
เปลี่ยนแทนปัจจุบัน)

ราคาทีไ่ ด้มาหรือรับโอน

ราคาที่จ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์หรือราคาที่ได้ รับเมื่อเข้ ารับหนี้สิน
ในรายการแลกเปลี่ยน

ราคาขายออกหรือโอนออก

ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หรือที่จะต้ องจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิ

กระแสเงินสดทีค่ าดหวัง

ค่ า เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ด้ ว ยความน่ า จะเป็ น (คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของการ
กระจาย) ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เป็ นไปได้

มูลค่ายุติธรรม

ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรั พย์ หรื อจะจ่ ายเพื่ อโอนหนี้ สิน ใน
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

การใช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์สู ง สุ ด การใช้ สินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงินโดยผู้ร่วมตลาดที่ทาให้
เกิดมูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์ หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สิน (เช่น
และดีทีส่ ุด
ธุรกิจ) ที่จะนาสินทรัพย์น้ันไปใช้
วิธีรายได้

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่แปลงจานวนเงินในอนาคต (เช่น กระแส
เงินสด หรือ รายได้ และค่าใช้ จ่าย) เป็ นจานวนเงินในปั จจุ บัน (ได้ แก่
การคิดลด) การวัดมูลค่ายุติธรรมกาหนดขึ้นโดยใช้ เกณฑ์จากมูลค่าซึ่ง
ระบุ จ ากความคาดหวั ง ของตลาดในปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ จ านวนเงิ น
เหล่านั้นในอนาคต
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ข้อมูล

ข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะใช้ เมื่อจะกาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สิน
รวมถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้
(ก) ความเสี่ยงซึ่งมีอยู่จากการใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
แต่ ล ะเทคนิ ค เพื่ อ วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เช่ น แบบจ าลองการ
กาหนดราคา)
(ข) ความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ จากข้ อมูลที่นามาใช้ ในเทคนิคการประเมิน
มูลค่า
ข้ อมูลอาจเป็ นข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ หรือไม่สามารถสังเกตได้

ข้อมูลระดับ 1

ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้ าถึง ณ วันที่
วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2

ข้ อ มู ล อื่น นอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ ใ นระดั บ 1 ที่
สามารถสังเกตได้ โดยตรงหรือโดยอ้ อมสาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สิน
นั้น

ข้อมูลระดับ 3

ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซ่ึงนามาใช้ กบั สินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น

วิธีราคาตลาด

เทคนิ คการประเมิน มู ลค่ าที่ใช้ ร าคาและข้ อมู ลที่เ กี่ยวข้ องอื่นซึ่ งเป็ น
ข้ อ มู ลจากรายการในตลาด สาหรั บ สิน ทรั พย์ หนี้ สิน หรื อกลุ่ มของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ อย่างเดียวกันหรือเปรียบเทียบกันได้ (กล่าวคือ มี
ความคล้ ายคลึงกัน) เช่น ธุรกิจ

ข้อมูลทีย่ ืนยันจากตลาด

ข้ อมูลที่ได้ รับส่วนสาคัญจากข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ หรือข้ อมูล
ที่ได้ รับการยืนยันจากข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ โดยอาศัยความ
สัมพันธ์หรือวิธกี ารอื่น

ผูร้ ่วมตลาด

ผู้ซ้ ือและผู้ขายในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) สาหรับ
สินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น โดยมีลักษณะทั้งหมดดังนี้
(ก) มีความเป็ นอิสระจากกัน คือไม่ใช่ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กันตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่เ กี่ ย วข้ อ งกั น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) แม้ ว่าอาจจะนาราคาในการทารายการ
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ของบุ คคลที่เกี่ยวข้ องมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจการมีหลักฐานว่ารายการนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไขตลาด
(ข) มีความรอบรู้ มีความเข้ าใจอย่ างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ และรายการ โดยใช้ ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ รวมถึงข้ อมูล
ที่อาจได้ มาจากการตรวจสอบวิ เคราะห์ สถานะ (due diligence)
อันเป็ นปกติหรือตามประเพณีปฏิบัติ
(ค) สามารถที่จะเข้ าทารายการสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น
(ง) เต็มใจที่จ ะเข้ า ทารายการสาหรั บ สิน ทรั พ ย์ น้ั น หรื อหนี้ สิน นั้ น
เช่น ถูกจูงใจแต่ไม่ได้ ถูกบังคับให้ ทา
ตลาดทีใ่ ห้ประโยชน์สูงสุด

ตลาดที่จานวนเงินที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์เป็ นจานวนมากที่สุด
หรือตลาดที่จานวนเงินที่จ่ายคืนเพื่ อโอนหนี้สินเป็ นจานวนน้ อยที่สุด
ภายหลั งจากที่ได้ พิจารณาต้ นทุนการทารายการ และต้ นทุนของการ
ขนส่งแล้ ว

ความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน

ความเสี่ยงที่กจิ การจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ ความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดของภาระผูกพันรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการเอง

ข้อมูลทีส่ ามารถสังเกตได้

ข้ อมูลที่เกิดจากการใช้ ข้อมูลตลาด เช่น ข้ อมูลสาธารณะที่มีอยู่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรือรายการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสะท้ อนข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาด
จะนามาใช้ เพื่อกาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ

รายการทีเ่ กิดขึ้ นในสภาพปกติ

รายการที่ถือว่ ามีการเสนอซื้อขายในตลาดสาหรับระยะเวลาก่อนวันที่
วั ด มู ล ค่ า เพื่ อ ให้ เ วลากั บ กิ จ กรรมทางตลาดที่ เ ป็ นปกติ แ ละเป็ น
ประเพณีปฏิบัติสาหรั บรายการเกี่ยวกับสินทรั พย์หรื อหนี้สินนั้น โดย
ไม่ใช่รายการที่เกิดขึ้นจากการบังคับ (เช่ น บังคับเลิกกิจการหรือการ
ขายในภาวะที่กจิ การมีปัญหาทางการเงิน)

ตลาดหลัก

ตลาดที่มีปริ มาณ และระดับกิจกรรมของสินทรัพย์น้ันและหนี้สินนั้น
มากที่สดุ

ผลตอบแทนเพือ่ ชดเชย
ความเสีย่ ง

ผลตอบแทนที่ผ้ ู ร่วมตลาดซึ่ งไม่ ชอบความเสี่ยงต้ องการเพื่ อยอมรั บ
ความไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ หรือ
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สามารถเรี ย กอี ก ชื่ อว่ า ส่ ว นปรั บ ปรุ ง ส าหรั บ ความเสี่ ย ง (Risk
adjustment)
ต้นทุนการทารายการ

ต้ นทุนในการขายสินทรัพย์หรือโอนหนี้สินในตลาดหลัก (หรือตลาดที่
ให้ ประโยชน์สงู สุด) สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เกิดจากการจาหน่าย
หรือโอนหนี้สนิ และเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้ อต่อไปนี้
(ก) เป็ นผลโดยตรงจากรายการและจาเป็ นต่อรายการนั้น
(ข) จะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีการตัดสินใจในการขายสินทรัพย์หรือการ
โอนหนี้ สิ น (คล้ ายคลึ ง กั บ ต้ นทุ น ในการขายตามที่ ใ ห้
ความหมายไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ))

ต้นทุนการขนส่ง

ต้ นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อขนส่งสินทรัพย์จากสถานที่ปัจจุบันไปยังตลาดหลัก
(หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด)

หน่วยวัดทางบัญชี

ระดั บ ที่สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน จะถู ก รวมหรื อ แยกตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรู้

ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้

ข้ อมูลซึ่งไม่มีข้อมูลตลาดปรากฏและถูกพัฒนาจากข้ อมูลที่ดีท่สี ุดที่มี
อยู่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ สมมติ ท่ีผ้ ู ร่ ว มตลาดจะน ามาใช้ ใ นการก าหนดราคา
สินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ อธิบายแนวทางปฏิบตั ิของย่อหน้าที ่ 1 ถึง
99 และเป็ นข้อกาหนดเช่นเดียวกับส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1

ดุลยพินิจที่นามาใช้ ในการประเมินมูลค่าในสถานการณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันภาคผนวกนี้อธิบายถึง
การนาดุลยพินิจมาใช้ เมื่อกิจการมีการวัดมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์ท่ตี ่างกัน

แนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม
ข2

วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมคือประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติใน
การขายสินทรัพย์หรือการโอนหนี้สนิ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้
สภาพปัจจุบันของตลาด ในการวัดมูลค่ายุติธรรมกิจการต้ องกาหนดสิ่งต่อไปนี้
ข2.1 สินทรั พย์หรื อหนี้สิน รายการที่ต้องการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรม (เป็ นเช่ น เดียวกับหน่ วยวัด ทาง
บัญชี)
ข2.2 สาหรั บสินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ สิน ทรั พย์ทางการเงิน ข้ อสมมติในการประเมินมู ลค่ าที่เหมาะสม
(ตามเกณฑ์การใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ดุ )
ข2.3 ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด) สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น
ข2.4 เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที่เ หมาะสม พิ จ ารณาความมี อ ยู่ จ ริ ง ของข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ พั ฒ นา
ข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ในการกาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สินและประเภทของข้ อมูล
ถูกจัดอยู่ในลาดับชั้นใดของมูลค่ายุติธรรม

ข้อสมมติในการประเมินมู ลค่าสาหรับสินทรัพย์ที่มิใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 31 ถึง
33)
ข3

เมื่อวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พ ย์ท่ีมิใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน ที่ใช้ ร่วมกับสิน ทรั พย์ อ่ืนเป็ นกลุ่ ม
(เช่น ติดตั้งหรือการเตรียมพร้ อมสาหรับการใช้ งาน) หรือใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่น (เช่น
ธุรกิจ) ผลกระทบที่มีต่อข้ อสมมติในการประเมินมูลค่าขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น
ข3.1 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อาจจะเหมือนกันไม่ว่าสินทรัพย์จะมีการใช้ แบบแยกต่างหาก
(Stand-alone basis) หรื อ การใช้ ร่ ว มกับ สิน ทรั พย์ อ่ืน หรื อ การใช้ ร่ ว มกับ สิน ทรั พ ย์ แ ละ
หนี้สินอื่น ทั้งนี้อาจจะเป็ นกรณีซ่ึงสินทรัพย์เป็ นธุรกิจซึ่งผู้ร่วมตลาดยังคงใช้ ดาเนินงานอยู่
ในกรณีน้ันจะเกี่ยวข้ องกับการประเมิน มูลค่าธุรกิจ โดยรวมการใช้ สินทรั พย์แบบเป็ นกลุ่ม
สาหรับ ธุรกิจที่ยังคงดาเนินงานต่อเนื่องจะทาให้ เกิดการผนึกรวมกัน (Synergy) ซึ่งผู้ร่วม
ตลาดสามารถเข้ าถึงได้ (เช่น การผนึกรวมกันจากการใช้ สินทรัพย์แบบกลุ่มของผู้ร่วมตลาด
นั้น จะส่งผลกระทบต่ อ มู ลค่ า ยุติธรรมของสินทรั พย์ ไม่ ว่าสิน ทรั พย์จะมีการใช้ แ บบแยก
ต่างหาก หรือการใช้ ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื หรือการใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และหนี้สนิ อื่น)
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ข3.2 การใช้ สินทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื หรือใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นอาจนามารวมอยู่
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยผ่านการปรับปรุงมูลค่าสินทรั พย์ท่ีนามาใช้ แบบแยกต่างหาก
อาจจะเป็ นกรณีสินทรั พย์ ท่ีเป็ นเครื่ องจักรและการวัดมูลค่ายุติธรรมกาหนดโดยใช้ ราคาที่
สังเกตได้ ของเครื่ องจั กรที่คล้ ายคลึงกัน (ยังไม่ได้ ถูกติดตั้งหรือ ยังมิได้ มีการเตรี ยมพร้ อม
สาหรับการใช้ งาน) ปรับปรุงด้ วยต้ นทุนการขนส่งและติดตั้ง เพื่อสะท้ อนถึงสภาพปั จจุ บัน
และสถานที่ต้งั ของเครื่องจักร (ถูกติดตั้งหรือมีการเตรียมพร้ อมสาหรับการใช้ งานแล้ ว)
ข3.3 การใช้ สินทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื หรือใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นอาจนามารวมอยู่
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ ข้อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะนามาใช้ ในการวัดมูลค่า ยุติธรรม
ของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่ น ถ้ าสินทรัพย์เป็ นสินค้ า ระหว่ างทาที่มีลักษณะเฉพาะและผู้ร่วม
ตลาดจะนาไปแปลงเป็ นสินค้ าสาเร็จรูป มูลค่ายุ ติธรรมของสินค้ า คงเหลือจะถือ ว่ าผู้ร่วม
ตลาด จะมีเครื่องจักรหรือจะได้ มาซึ่งเครื่ องจักรที่มีลักษณะเฉพาะที่จาเป็ นเพื่อแปลงสภาพ
สินค้ าดังกล่าวให้ เป็ นสินค้ าสาเร็จรูป
ข3.4 การใช้ สนิ ทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื หรือใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่น อาจนามารวมอยู่
ในเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทั้งนี้อาจจะเป็ นกรณี
การใช้ วิ ธี Multi-period excess earnings เพื่ อ วั ด มู ล ค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั วตน
เนื่องจากเทคนิคการประเมินมูลค่านั้นได้ เจาะจงนับรวมถึงสิ่งที่จะได้ รับจากการใช้ สินทรั พย์ท่ี
เป็ นส่วนประกอบ และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องในกลุ่มซึ่งจะมีการนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมาใช้
ข3.5 ในสถานการณ์ท่จี ากัดมากขึ้น เมื่อกิจการใช้ สินทรัพย์หนึ่งภายในกลุ่มของสินทรัพย์ กิจการ
อาจวัดมูลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยการปันส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของกลุ่ ม ของสิน ทรั พ ย์ ไ ปยั ง สิน ทรั พ ย์แ ต่ ล ะสิน ทรั พ ย์ ใ นกลุ่ ม ซึ่ ง อาจจะเป็ นกรณี ท่ีก าร
ประเมิ น มู ลค่ า เกี่ยวข้ อ งกับ อสังหาริ มทรั พย์ และมู ลค่ า ยุ ติธรรมของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี
ปรั บ ปรุ งแล้ ว (คือ กลุ่ มสินทรั พย์) ที่ได้ รั บการปั น ส่วนไปยังส่วนประกอบของสินทรั พย์
(เช่น ที่ดินและส่วนปรับปรุง)

การรับรูม้ ูลค่ายุติธรรมเมือ่ เริม่ แรก (ย่อหน้าที่ 57 ถึง 60)
ข4

เมื่อมีการพิจารณาว่าการรับรู้มูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรกเท่ากับราคาของรายการ ( The transaction
price) หรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาปัจจัย เฉพาะของรายการและปั จจัยเฉพาะของสินทรัพย์น้ันหรือ
หนี้สินนั้น ตัวอย่างเช่น ราคาของรายการอาจไม่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ
การรับรู้เริ่มแรก หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
ข4.1 เป็ นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ถึงแม้ ว่าราคานั้นอาจเป็ นข้ อมูลที่นามาใช้ ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม หากว่ากิจการมีหลักฐานแสดงว่ารายการนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไขของตลาด
ข4.2 รายการที่เกิดขึ้นภายใต้ การบังคับหรือผู้ขายถูกบังคับให้ ต้องยอมรับราคา ตัวอย่างเช่น กรณี
ที่ผ้ ูขายกาลังประสบปัญหาทางการเงิน
ข4.3 ราคาของรายการเป็ นหน่วยวัดทางบัญชี ซึ่งแตกต่างจากหน่วยวัดทางบัญชีสาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ ที่วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น อาจเป็ นกรณีท่สี ินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งมีการ
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วัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นเพี ยงส่วนประกอบของรายการ (เช่น ในการรวมธุรกิจ ) รายการซึ่ง
รวมสิ ท ธิ แ ละสิ ท ธิ พิ เ ศษที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ซ่ึ ง มี ก ารวั ด มู ล ค่ า แยกต่ า งหากตามที่ ก าหนดโดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอีกฉบับหนึ่ง หรือราคาของรายการรวมต้ นทุนของรายการ
เข้ าไว้ ด้วย
ข4.4 รายการเกิด ขึ้นในตลาดที่แตกต่ างจากตลาดหลั ก (หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์ สูงสุด) เช่ น
ตลาดเหล่ า นั้ น อาจแตกต่ า งกัน หากกิจ การเป็ นตั วแทนเข้ า ทารายการกับ ลู กค้ า ในตลาด
ค้ าปลีก แต่ตลาดหลัก (หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) ของตัวแทนเป็ นรายการขายออก
กับตัวแทนอื่นในตลาดตัวแทน (dealer market)

เทคนิคการประเมินมูลค่า (ย่อหน้าที่ 61ถึง 66)
ข5
ข6

ข7

ข8
ข9

วิธีราคาตลาด
วิธีราคาตลาดใช้ ราคาและข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ซึ่งเป็ นข้ อมูลของตลาดสาหรับ สินทรัพย์ หนี้สิน
หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สนิ อย่างเดียวกันหรือที่เปรียบเทียบได้ (ที่คล้ ายคลึงกัน) เช่น ธุรกิจ
ตัวอย่า งเช่ น เทคนิ คการประเมินมูลค่ าซึ่งสอดคล้ องกับวิ ธีราคาตลาดบ่ อยครั้ งใช้ ตัวคูณร่ วมของ
ตลาด (Market multiples) ที่ได้ มาจากกลุ่มซึ่งเปรี ยบเทียบกันได้ ตัวคูณ (Multiples) อาจจะเป็ น
ค่ า ใดค่ า หนึ่ งในช่ วงโดยมีตัวคู ณ ซึ่ งแตกต่ า งกัน สาหรั บ แต่ ละตัว เปรี ยบเทียบ การเลื อ กตั ว คู ณ ที่
เหมาะสมภายในแต่ ล ะช่ ว งต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ โดยพิ จ ารณาปั จ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณที่
เฉพาะเจาะจงสาหรับการวัดมูลค่า
เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ วิ ธี ร าคาตลาด รวมถึ ง วิ ธี ก ารก าหนดราคาเมทริ ก ซ์
(Matrix pricing) ซึ่งวิธีการกาหนดราคาเมทริกซ์เป็ นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่สี ่วนใหญ่นามาใช้ ใน
การตีราคาเครื่องมือทางการเงินบางชนิด เช่น ตราสารหนี้ โดยไม่ต้องอ้ างอิงแต่เพียงราคาเสนอซื้อ
ขายสาหรับหลักทรัพย์เฉพาะเจาะจง แต่ใช้ ความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์น้ันกับ ราคาเสนอซื้อขายของ
หลักทรัพย์อ่นื ที่ใช้ ประเมินเทียบเคียง (Benchmark quoted securities)
วิธีราคาทุน
วิธีราคาทุนสะท้ อนให้ เห็นถึงจานวนเงินที่ต้องใช้ ในปั จจุ บันเพื่ อนามาเปลี่ยนแทนกาลังการผลิตของ
สินทรัพย์ (ปกติ หมายถึง ต้ นทุนการเปลี่ยนแทนปัจจุบัน)
จากมุมมองของผู้ขายที่มีส่วนร่ วมในตลาด ราคาที่จะได้ รับสาหรับสินทรัพย์ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ต้ นทุนของผู้ซ้ ือที่มีส่วนร่ วมในตลาดในการได้ มาหรื อสร้ างสินทรัพย์ทดแทนซึ่งมีอรรถประโยชน์ ท่ี
เปรียบเทียบได้ โดยมีการปรับปรุงสาหรับการเสื่อมสภาพ นั่นคือผู้ซ้ ือที่มีส่วนร่ วมในตลาดจะไม่จ่าย
มากกว่ า จ านวนที่ ต้ อ งใช้ ใ นการเปลี่ ย นแทนก าลั ง การผลิ ต ของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น การเสื่ อ มสภาพ
ครอบคลุมทางกายภาพ ความล้ าสมัย (เกี่ยวกับเทคโนโลยี) และความเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจ
(ภายนอก) และมากกว่าการคิดค่าเสื่อมสาหรับเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน (การ
ปั นส่วนต้ นทุนในอดีต) หรือวัตถุประสงค์ทางภาษี (โดยใช้ อายุ ของการให้ บริ การที่ระบุ) ในหลาย
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กรณีวิธีราคาทุนการเปลี่ยนแทนปั จจุ บันนามาใช้ เพื่ อวัดมู ลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่มี ีตัวตนที่ใช้
ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื หรือสินทรัพย์และหนี้สนิ อื่น
วิธีรายได้
ข10 วิธรี ายได้ คือการแปลงมูลค่าในอนาคต (เช่น กระแสเงินสด หรือรายได้ และค่าใช้ จ่าย) มาเป็ นมูลค่า
ปัจจุบัน (คือ การคิดลด) เมื่อใช้ วิธรี ายได้ การวัดมูลค่ายุติธรรมสะท้ อนให้ เห็นถึงความคาดหวังของ
ตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับจานวนเงินในอนาคตเหล่านั้น
ข11 เทคนิคการประเมินมูลค่าเหล่านั้นรวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้
ข11.1 เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน (ดูย่อหน้ าที่ ข12 ถึง ข30)
ข11.2 แบบจาลองการก าหนดราคาสิทธิเ ลื อก (Option pricing models) เช่ น สูตรการคานวณ
Black-Scholes-Merton หรื อ แบบจ าลองทวิ น าม (Binomial model เช่ น แบบจ าลอง
แลตทิซ (แบบจาลองตาข่าย: Lattice model) ที่รวมอยู่ในเทคนิคมูลค่าปั จจุ บัน และสะท้ อน
ให้ เห็นถึงทั้งมูลค่าตามเวลาและมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือก
ข11.3 วิธี Multi-period excess earnings ที่ใช้ เพื่ อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบาง
ประเภท
เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั
ข12 ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข30 อธิบายถึงการใช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรมย่อหน้ าเหล่า นี้จะ
เน้ นที่เทคนิคการปรั บอัตราคิดลดและเทคนิคกระแสเงินสดที ค่ าดหวัง (มูลค่าปั จจุ บันที่คาดหวัง)
ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ได้ กาหนดให้ ใช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันแบบเดียวและไม่ได้ จากัดการใช้ เทคนิคมูลค่า
ปั จ จุ บั น เพื่ อ วั ดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามที่อ ธิ บ ายเท่ า นั้ น เทคนิ คมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ที่ใ ช้ ใ นการวั ด มู ล ค่ า
ยุติธรรมจะขึ้นอยู่กับปั จจัยและสถานการณ์ท่เี ฉพาะเจาะจงของสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่ถูกวั ด (เช่ น
ราคาที่สงั เกตได้ ในตลาดสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เปรียบเทียบกันได้ ) และการมีอยู่ของข้ อมูลที่
เพียงพอ
องค์ประกอบของการวัดมูลค่าปัจจุบนั
ข13 มูลค่า ปั จจุ บั น (จากการนาวิธีร ายได้ มาใช้ ) เป็ นเครื่ องมือเพื่ อเชื่ อมโยงจานวนในอนาคต (เช่ น
กระแสเงินสดหรือมูลค่า) กับมูลค่าปั จจุ บันโดยใช้ อัตราคิดลด การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หรื อหนี้สินโดยใช้ เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันรวมองค์ประกอบทั้งหมดดังต่อไปนี้จากมุมมองของผู้ร่วม
ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
ข13.1 ค่าประมาณกระแสเงินสดในอนาคตสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มีการวัดมูลค่า
ข13.2 ความคาดหวั งเกี่ยวกับความคลาดเคลื่ อนที่เป็ นไปได้ ในจานวนเงิน และจั งหวะเวลาของ
กระแสเงินสด ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสด
ข13.3 ค่าของเงินตามเวลาโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินที่มี
วั น ครบก าหนดหรื อ ระยะเวลาที่ต รงกั บ ระยะเวลาที่ ค รอบคลุ ม โดยกระแสเงิ น สดและ
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ปราศจากความไม่แ น่ นอนในจังหวะเวลา หรื อความเสี่ยงจากการผิ ดนั ดชาระให้ แก่ผ้ ู ถื อ
(ได้ แก่ อัตราดอกเบี้ยที่ปลอดความเสี่ยง)
ข13.4 ราคาสาหรับการยอมรับความไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสด (ผลตอบแทนเพื่อชดเชย
ความเสี่ยง)
ข13.5 ปัจจัยอื่นๆที่ผ้ ูมีส่วนร่วมตลาดจะพิจารณาในสถานการณ์น้ัน
ข13.6 สาหรับหนี้สิน ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดของภาระผูกพั นที่เกี่ยวข้ องกับ
หนี้สนิ นั้น รวมถึงความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการเอง (ในฐานะผู้มีภาระผูกพัน)
หลักการทัว่ ไป
ข14 เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันแตกต่างกันในวิธีท่ีนาเอาองค์ประกอบในย่อหน้ า ที่ ข13 มาใช้ อย่างไรก็ดี
เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในทุกแบบที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ภายใต้ หลักการดังไปต่อไปนี้
ข14.1 กระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้ องสะท้ อนข้ อสมมติท่ีผ้ ูร่วมตลาดจะนามาใช้ ในการกาหนด
ราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ข14.2 กระแสเงินสดและอัตราคิดลดต้ องพิจารณาเพียงปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์และหนี้สิน ที่
วัดมูลค่า
ข14.3 เพื่ อหลีกเลี่ยงการนับซา้ หรื อการละเลยผลกระทบของปั จจัยเสี่ยง อัตราคิดลดต้ องสะท้ อน
ข้ อสมมติท่สี อดคล้ องกับความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสดเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น อัตราคิด
ลดที่สะท้ อนความไม่ แน่ นอนในความคาดหวังการผิดนัดชาระหนี้ ในอนาคตจะเหมาะสม
หากใช้ กระแสเงินสดตามสัญญาเงินกู้ (คือ เทคนิคการปรับอัตราคิดลด) ทั้งนี้ไม่ ควรนา
อัตราคิดลดแบบนี้มาใช้ หากใช้ วิธีกระแสเงินสด (คือ ถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น) ที่
คาดหวัง (คือ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวัง (expected present value)) เนื่องจากกระแส
เงินสดที่คาดหวังสะท้ อนถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับความไม่ แน่ นอนของการผิดนัดชาระหนี้ ใน
อนาคตไว้ แล้ วดังนั้นควรใช้ อัตราคิดลดที่สัมพั นธ์กับความเสี่ยงซึ่ งมีอยู่ในกระแสเงินสดที่
คาดหวังดังกล่าว
ข14.4 ข้ อสมมติเ กี่ยวกับ กระแสเงิ นสดและอัตราคิ ดลดต้ องสอดคล้ องกัน ตัวอย่า งเช่ น กระแส
เงินสดตามมูลค่าจานวนเงิน (Nominal cash flow) ซึ่งรวมผลกระทบของเงินเฟ้ อควรนามา
คิดลดด้ วยอัตราที่รวมผลกระทบของเงินเฟ้ อด้ วยเช่นกัน อัตราดอกเบี้ยที่ปลอดความเสี่ยง
ได้ รวมผลกระทบของเงินเฟ้ อไว้ ด้วย กระแสเงินสดแท้ จริง (Real cash flow) ที่ไม่รวม
ผลกระทบจากเงิ น เฟ้ อควรน ามาคิ ด ลดด้ วยอั ต ราที่ ไ ม่ ร วมผลกระทบจากเงิ น เฟ้ อ
เช่นเดียวกันกระแสเงินสดหลังหักภาษีควรคิดลดด้ วยอัตราคิดลดหลังหักภาษี กระแสเงินสด
ก่อนภาษีควรคิดลดในอัตราที่สอดคล้ องกับกระแสเงินสดเหล่านั้น
ข14.5 อัตราคิดลดต้ องสอดคล้ องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสกุลเงินที่อยู่ในกระแสเงินสด
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ความเสีย่ งและความไม่แน่นอน
ข15 การวัดมู ลค่ า ยุติธรรมโดยใช้ เทคนิ คมู ลค่า ปั จจุ บั น จั ด ทาขึ้นภายใต้ เงื่อนไขของความไม่ แน่ น อน
เนื่องจากกระแสเงินสดที่ใช้ เป็ นค่าประมาณมากกว่ าที่จะเป็ นจานวนเงินที่ทราบแน่นอน ในหลายๆ
กรณี ทั้งจานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดไม่แน่ นอน หากมีความเสี่ยงจากการผิดนั ด
ชาระ จานวนเงินคงที่ตามสัญญา เช่น การจ่ายชาระเงินกู้ จะมีความไม่แน่นอน
ข16 ผู้ ร่ ว มตลาดโดยทั่ ว ไปมั ก ต้ อ งการผลตอบแทน (ผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ ย ง (risk
premium))ในการยอมรับความไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหนี้สิน การวัด
มู ลค่ า ยุ ติธรรมควรรวมผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี่ยงเพื่ อ สะท้ อนจานวนเงิน ที่ผ้ ู ร่ วมตลาด
ต้ องการเป็ นค่าตอบแทนสาหรับความไม่แน่นอนสืบเนื่องซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสด มิฉะนั้น การวัด
มูลค่าจะไม่เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของมูลค่ายุติธรรม ในบางกรณี การกาหนดผลตอบแทนเพื่อ
ชดเชยความเสี่ยงที่เ หมาะสมอาจทาได้ ยาก อย่ า งไรก็ตาม ระดั บความยากเพี ยงอย่ า งเดี ยวไม่ ใช่
เหตุผลที่เพียงพอที่จะไม่รวมผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยง
ข17 เทคนิคมูลค่าปัจจุบันแตกต่างกันไปตามวิธที ่กี จิ การใช้ ปรับสาหรับความเสี่ยงและประเภทของกระแส
เงินสดที่กจิ การใช้ ตัวอย่างเช่น
ข17.1 เทคนิคการปรับอัตราคิดลด (ดูย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข22) ใช้ วิธีปรับค่าความเสี่ยงในอัตราคิด
ลดและใช้ กระแสเงินสดตามสัญญา หรือกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ
ข17.2 วิ ธีท่ี 1 ของเทคนิคมู ลค่ าปั จจุ บั น ที่คาดหวั ง (ดู ย่อ หน้ า ที่ ข25) ใช้ วิ ธีก ระแสเงิ นสดที่
คาดหวังที่มีการปรับค่าความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง
ข17.3 วิ ธี ท่ี 2 ของเทคนิ ค มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ที่ค าดหวั ง (ดู ย่ อ หน้ า ที่ ข26) ใช้ วิ ธี ก ระแสเงิ น สดที่
คาดหวังโดยไม่ปรั บค่าความเสี่ยงและอัตราคิดลดมีการปรับเพื่อรวมผลตอบแทนเพื่อชดเชย
ความเสี่ยงที่ผ้ ู ร่วมตลาดต้ องการ อัตรานั้ นแตกต่ างจากอัตราที่ใช้ ในเทคนิ คการปรั บอัตรา
คิดลด
เทคนิคการปรับอัตราคิดลด (Discount rate adjustment technique)
ข18 เทคนิคการปรับอัตราคิดลดจะใช้ ชุดข้ อมูลกระแสเงินสดที่เลือกมาจากช่วงของจานวนเงินที่ประมาณ
การที่เป็ นไปได้ โดยเป็ นจ านวนเงิ นตามสัญ ญาหรื อ ที่สัญ ญาไว้ (เสมือนในกรณี ของหุ้ นกู้ ) หรื อ
กระแสเงินสดที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สดุ ในทุกกรณีกระแสเงินสดเหล่านั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเกิด
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ (เช่น กระแสเงินสดตามสัญญา หรือที่สญ
ั ญาไว้ ของหุ้นกู้จะเป็ นไปตามสัญญา
โดยแฝงเงื่อนไขการไม่ผิดนัดการชาระหนี้ ) เทคนิคการปรับอัตราคิดลดใช้ อัตราคิดลดที่ได้ มาจาก
อัตราผลตอบแทนที่สงั เกตได้ สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เปรียบเทียบกันได้ ท่มี ีการซื้อขายในตลาด
ดังนั้ นกระแสเงินสดตามสัญญา ที่สัญญาไว้ หรื อที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด จะมีการคิดลดด้ วยอัตรา
ตลาดที่สังเกตได้ หรื ออัตราตลาดที่ประมาณการสาหรั บกระแสเงินสดตามเงื่อนไขดังกล่ าว (คือ
อัตราผลตอบแทนตลาด)
ข19 เทคนิ ค การปรั บ อั ต ราคิ ด ลด ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตลาดส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิ น ที่
เปรียบเทียบกันได้ การเปรียบเทียบกันได้ พิจารณาจากลักษณะของกระแสเงินสด (เช่น กระแสเงิน
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สดตามสัญ ญา หรื อ ไม่ มี สัญ ญา และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในสภาวะ
เศรษฐกิจคล้ า ยคลึงกัน ) รวมถึงปั จจัยอื่นๆ (เช่ น ระดับความน่ าเชื่อถือ หลักประกัน ระยะเวลา
พั นธะสัญญา และสภาพคล่ อง) หรื อหากสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่เปรี ยบเทียบกันได้ น้ันไม่ สะท้ อน
ตามที่ควรถึงความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีการวัด อาจเป็ นไปได้ ท่ี
จะหาอัตราคิดลดโดยใช้ ข้อมูลจากสินทรั พย์หรือหนี้สินที่เปรียบเทียบกันได้ หลายรายการ ประกอบ
กับเส้ นอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง (ได้ แก่ การใช้ วิธี Buid-up approach)
ข20 เพื่อแสดงให้ เห็นถึงวิธี Build-upapproach สมมติว่าสินทรั พย์ ก มีสัญญาที่จะได้ รับเงิน 800 บาท
ใน 1 ปี (ไม่มีความไม่แน่นอนในจังหวะเวลา) โดยมีตลาดสาหรับสินทรัพย์ท่เี ปรียบเทียบกันได้ และ
ข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์เหล่านั้น รวมถึงมีข้อมูลราคาสาหรับสินทรัพย์ท่เี ปรียบเทียบได้ เหล่านั้นดังนี้
ข20.1 สินทรัพย์ ข มีสัญญาที่จะได้ รับเงิน 1,200 บาท ในหนึ่งปี และมีราคาตลาดเท่ากับ 1,083
บาท ดังนั้นอัตราผลตอบแทนต่อปี (คืออัตราผลตอบแทนในตลาดต่อหนึ่งปี ) คือร้ อยละ
10.8[(1,200/1,083) – 1]
ข20.2 สินทรัพย์ ค มีสัญญาที่จะได้ รับเงิน 700 บาท ในสองปี และมีราคาตลาดเท่ากับ 566 บาท
ดั ง นั้ นอั ต ราผลตอบแทนต่ อ ปี (คื อ ผลตอบแทนตลาดสองปี ) คื อ ร้ อยละ 11.2
[(700/566)^0.5 – 1]
ข20.3 ความเสี่ยงของสิน ทรั พ ย์ท้ังสามชนิ ดนี้ สามารถเปรี ยบเทียบกัน ได้ (คือ การกระจายของ
ผลตอบแทนและด้ านเครดิตที่เป็ นไปได้ )
ข21 บนเกณฑ์ของจังหวะเวลาของการชาระเงินตามสัญญาสาหรับสินทรัพย์ ก เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวะ
เวลาสาหรับสินทรัพย์ ข และสินทรัพย์ ค (คือหนึ่งปี สาหรับสินทรัพย์ ข และสองปี สาหรับสินทรัพย์
ค) สิน ทรั พ ย์ ข จะสามารถเปรี ย บเทีย บได้ กับ สิน ทรั พ ย์ ก มากกว่ า ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย์ ก คื อ 722 บาท (800/1.108) โดยใช้ ก ารช าระเงิ น ตามสั ญ ญาที่ จ ะได้ รั บ ส าหรั บ
สินทรัพย์ ก (800 บาท)คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดหนึ่งปี จากข้ อมูลสินทรัพย์ ข (ร้ อยละ
10.8) ในกรณีท่ไี ม่มีข้อมูลตลาดสาหรับสินทรั พย์ ข อัตราตลาดหนึ่งปี อาจมาจากสินทรัพย์ ค โดย
การใช้ วิธี build-upapproach ถ้ าเป็ นในกรณีน้ัน อัตราดอกเบี้ยในตลาดสองปี ที่ระบุโดยสินทรัพย์ ค
(ร้ อยละ 11.2) จะถูกปรับเป็ นอัตราตลาดหนึ่งปี โดยใช้ โครงสร้ างของเส้ นอัตราผลตอบแทนที่ปลอด
ความเสี่ยง ข้ อมูลเพิ่ มเติมและการวิเคราะห์อาจจาเป็ นเพื่อกาหนดว่าอัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชย
ความเสี่ ย งส าหรั บ ระยะเวลาหนึ่ ง ปี และสองปี จะเหมื อ นกั น หรื อ ไม่ ถ้ าไม่ เ หมื อ นกั น อั ต รา
ผลตอบแทนตลาดสองปี จะต้ องมีการปรับปรุงสาหรับผลกระทบนั้น
ข22 เมื่อมีการใช้ เทคนิคการปรั บอัตราคิดลดสาหรับการรับหรือจ่ายที่เป็ นจานวนคงที่การปรับสาหรั บ
ความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่มีการวัดจะรวมอยู่ในอัตราคิดลด ใน
การนาเทคนิคการปรับอัตราคิดลดมาใช้ กับกระแสเงินสดที่เป็ นการรั บหรือจ่ายที่เป็ นจานวนไม่คงที่
อาจมีความจาเป็ นในการปรับกระแสเงินสดเพื่อให้ เปรียบเทียบได้ กบั สินทรัพย์หรือหนี้สินที่สังเกตได้
ซึ่งเป็ นที่มาของอัตราคิดลด
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ข23

ข24

ข25

ข26

เทคนิคมูลค่าปั จจุบันทีค่ าดหวัง
เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันที่คาดหวังเริ่มต้ นด้ วยการใช้ กระแสเงินสดชุดหนึ่งซึ่งเป็ นตัวแทนของค่าเฉลี่ย
ถ่ วงน้า หนั ก ด้ วยความน่ า จะเป็ นของกระแสเงิ น สดในอนาคตที่เ ป็ นไปได้ (คือ กระแสเงิ น สดที่
คาดหวัง) ผลลัพธ์ของค่าประมาณจะเป็ นอย่างเดียวกันกับมูลค่าที่คาดหวังซึ่งในแง่สถิติคือค่าเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของมูลค่าที่เป็ นไปได้ ซ่ึงเป็ นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องโดยมีความน่ าจะเป็ นที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นตัวถ่วงนา้ หนักเนื่องจากว่ากระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ ท้งั หมดนั้นถูกถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะ
เป็ น ผลของกระแสเงินสดที่คาดหวังจะไม่ข้ ึนอยู่กับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ท่รี ะบุ (ไม่เหมือนกับ
กรณีกระแสเงินสดที่ใช้ ในเทคนิคการปรับอัตราคิดลด)
ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ร่วมตลาดที่ไม่ชอบความเสี่ยงจะคานึงถึงความเสี่ยงที่กระแสเงินสดที่เกิดขึ้น
จริ งอาจแตกต่างจากกระแสเงินสดที่คาดหวัง ทฤษฎีกลุ่มการลงทุน (portfolio theory) ให้ ความ
แตกต่างระหว่างความเสี่ยงสองประเภทไว้ ดังนี้
ข24.1 ความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ (ความเสี่ยงที่สามารถลดได้ จากการกระจายการลงทุน) ซึ่งเป็ น
ความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ รายการใดรายการหนึ่ง
ข24.2 ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (ความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดได้ จากการกระจายการลงทุน ) ซึ่งเป็ น
ความเสี่ยงทั่วไปซึ่งร่วมกันกับรายการอื่นๆในกลุ่มการลงทุนที่หลากหลาย
ทฤษฎีกลุ่ มการลงทุน ถือว่ าในภาวะสมดุลของตลาดผู้ร่ วมตลาดจะได้ รั บ ค่า ตอบแทนสาหรั บ การ
ยอมรับความเสี่ยงที่เป็ นระบบซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสด (ในตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่อยู่ใน
ดุลยภาพ ผลตอบแทนอื่นๆหรือค่าตอบแทนอาจจะมีอยู่ในรูปแบบอื่น)
วิธีท่ี 1 ของเทคนิคมูลค่าปั จจุ บัน ที่คาดหวังมีการปรับกระแสเงินสดที่คาดหวังของสินทรัพย์สาหรับ
ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (คือความเสี่ยงด้ านตลาด) โดยหั กผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ยงใน
กระแสเงินสด (เป็ นกระแสเงินสดที่คาดหวังซึ่งปรับความเสี่ยงแล้ ว) กระแสเงินสดคาดหวังซึ่งปรับ
ความเสี่ยงแล้ วเป็ นตัวแทนของกระแสเงินสดที่มีค่าเทียบเท่าความแน่นอน ซึ่งจะถูกนาไปคิดลดด้ วย
อัตราดอกเบี้ยที่ปลอดความเสี่ยง กระแสเงินสดที่มีค่าเทียบเท่าความแน่นอนนั้นหมายถึงกระแสเงิน
สดที่คาดหวัง (ตามความหมายที่ระบุ) ปรับด้ วยความเสี่ยงเพื่อผู้ร่วมตลาดเห็นว่าไม่แตกต่างกันใน
การซื้อขายกระแสเงินสดที่แน่นอนกับกระแสเงินสดที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ถ้ าผู้ร่วมตลาดต้ องการที่
จะขายกระแสเงินสดที่คาดหวังในราคา 1,200 บาท เพื่ อให้ ได้ กระแสเงินสดที่แน่ นอนจานวนเงิน
1,000 บาท กระแสเงินสดจานวนเงิน 1,000 บาทนี้ถือเป็ นค่าเทียบเท่าความแน่นอนของจานวนเงิน
1,200 บาท (คือ จานวนเงิน 200 บาทแสดงถึงผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ยงในกระแสเงิน
สด) ในกรณีน้ันผู้ร่วมตลาดจะไม่ร้ ูสกึ แตกต่างในการถือสินทรัพย์
ในทางตรงกันข้ าม วิธที ่ี 2 ของเทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวังมีการปรับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (คือ
ความเสี่ยงด้ านตลาด) โดยการใช้ อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงปรับด้ วยผลตอบแทนเพื่อชดเชย
ความเสี่ยง ดังนั้นกระแสเงินสดที่คาดหวังจะคิดลดในอัตราที่สัมพันธ์กับอัตราที่คาดหวังที่เกี่ยวข้ อง
กับกระแสเงินสดถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น (เรียกว่า อัตราผลตอบแทนคาดหวัง) แบบจาลอง
ที่ใช้ สาหรับการตั้งราคาของสินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยง เช่น แบบจาลอง Capital asset pricing model
(CAPM) สามารถนามาใช้ เพื่อประมาณการอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเนื่องจากอัตราคิดลดที่ใช้
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ในเทคนิคการปรั บ อัตราคิดลดคือ อัตราผลตอบแทนที่เกี่ยวข้ อ งกับกระแสเงินสดแบบมีเงื่อนไข
อัตราดังกล่ า วมี ความเป็ นไปได้ จ ะสูง กว่ า อัตราคิ ดลดที่ใ ช้ ในวิ ธีท่ี 2 ของเทคนิ ค มู ลค่ า ปั จจุ บั น ที่
คาดหวังซึ่งเป็ นอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสดที่คาดหวังหรือกระแสเงินสด
ถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น
ข27 เพื่ อเป็ นการสาธิตวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 สมมติให้ สินทรัพย์มีกระแสเงินสดที่คาดหวังจานวนเงิน 780
บาทในหนึ่งปี โดยกาหนดบนเกณฑ์ของกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ และความน่าจะเป็ นที่แสดงข้ างล่าง
อัตราดอกเบี้ยที่ปลอดความเสี่ยงที่สามารถปรั บใช้ สาหรับกระแสเงินสดภายในหนึ่งปี คือ ร้ อยละ 5
และผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี่ ย งที่เ ป็ นระบบส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีมีค วามเสี่ ยงเดี ยวกัน คื อ
ร้ อยละ 3
กระแสเงินสดทีเ่ ป็ นไปได้

ความน่าจะเป็ น

500 บาท
800 บาท
900 บาท
กระแสเงินสดที่คาดหวัง

ร้ อยละ 15
ร้ อยละ 60
ร้ อยละ 25

กระแสเงินสดถ่วงน้ าหนัก
ด้วยความน่าจะเป็ น
75 บาท
480 บาท
225 บาท
780 บาท

ในตัวอย่ างแบบง่ ายที่แสดงข้ างต้ น กระแสเงินสดที่คาดหวั ง (780 บาท) แสดงถึงค่ าเฉลี่ ยถ่วง
นา้ หนักด้ วยความน่ าจะเป็ นของผลลั พธ์ท่เี ป็ นไปได้ สามกรณี ในสถานการณ์ท่เี ป็ นจริ งมากกว่ านี้
อาจจะมีผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม การใช้ เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันที่คาดหวัง
กิจการไม่จาเป็ นเสมอไปที่ต้องพิ จารณาการกระจายตัวของทุกกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ โดยการ
ประยุกต์ใช้ แบบจาลองและเทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้ อน แต่อาจจะพั ฒนากรณีต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน
พร้ อมทั้งความน่ าจะเป็ นที่เป็ นตัวแทนที่ดีของกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ ท้งั หมดนั้ น ตัวอย่างเช่ น
กิจการอาจใช้ กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริ งของงวดผ่ านมาแล้ วและมีความเกี่ยวข้ อง ปรั บด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลั ง (เช่ น การเปลี่ ยนแปลงในปั จจั ยภายนอก รวมถึง
สภาวะเศรษฐกิจ หรื อ ตลาด แนวโน้ ม ในอุต สาหกรรมและสภาพการแข่ งขัน เช่ น เดียวกับ การ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อกิจการโดยเฉพาะ) โดยคานึงถึงข้ อสมมติของผู้
ร่วมตลาด
ข29 ในทางทฤษฎี มูลค่าปัจจุบัน (มูลค่ายุติธรรม) ของกระแสเงินสดของสินทรัพย์จะเหมือนกัน ไม่ว่าจะ
โดยใช้ วิธที ่ี 1 หรือวิธที ่ี 2 ดังต่อไปนี้
ข29.1 วิธที ่ี 1 กระแสเงินสดที่คาดหวังจะมีการปรับด้ วยความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (คือความเสี่ยงด้ าน
ตลาด) ในกรณีท่ีไม่ มีข้อมูลของตลาดโดยตรงที่จะระบุ จานวนเงินที่จะใช้ ในส่วนปรั บปรุง
สาหรั บ ความเสี่ย งของกระแสเงิ น สด ส่ว นปรั บ ปรุ ง ดั งกล่ า วสามารถใช้ แ บบจ าลองการ
ก าหนดราคาสิน ทรั พ ย์ โดยใช้ แ นวคิดของค่ า เทียบเท่ า ความแน่ น อน ตัวอย่ า งเช่ น ส่ว น
ข28
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ปรั บปรุงสาหรั บ ความเสี่ยง (คือ ผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ยงที่เป็ นเงินสดคิดเป็ น
จานวนเงิน 22 บาท) สามารถกาหนดได้ โดยใช้ อัตราผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ยงที่
เป็ นระบบร้ อยละ 3 (780 – [780 × (1.05/1.08)]) ซึ่งส่งผลในกระแสเงินสดที่คาดหวัง
หลังปรับความเสี่ยงแล้ วเป็ น 758 บาท (780 – 22) จานวนเงิน 758 บาท คือค่าเทียบเท่า
ความแน่นอนจานวนเงิน 780 บาท และคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (ร้ อยละ
5) ดังนั้นมูลค่าปัจจุบัน (คือ มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์คือ 722 บาท (758/1.05)
ข29.2 วิธีท่ี 2 กระแสเงินสดที่คาดหวังจะไม่ถูกปรั บสาหรับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (คือความเสี่ยง
ด้ านตลาด) แต่การปรับสาหรับความเสี่ยงนั้นได้ รวมอยู่ในอัตราคิดลด ดังนั้นกระแสเงินสด
ที่คาดหวั งจะมีการคิดลดที่อัตราผลตอบแทนที่คาดหวั งร้ อยละ 8 (อัตราดอกเบี้ยปลอด
ความเสี่ยงร้ อยละ 5 บวกกับอัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เป็ นระบบร้ อยละ 3)
ดังนั้นมูลค่าปัจจุบัน (คือ มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์คือ 722 บาท (780/1.08)
ข30 เมื่อใช้ เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันที่คาดหวังในการวัดมูลค่ายุติธรรม สามารถใช้ วิธีท่ี 1 หรือวิธีท่ี 2 ได้ ท้งั
สองวิธี การเลือกว่ าจะใช้ วิธีท่ี 1 หรื อ วิธีท่ี 2 จะขึ้นอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เฉพาะของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มีการวัดมูลค่า ระดับที่ความเพียงพอของข้ อมูลที่มีอยู่และการใช้ ดุลยพินิจ

การใช้เทคนิคมู ลค่าปั จจุ บนั กับหนี้ สินและตราสารทุ นของกิจการที่ ไม่ มีบุคคลอื่นถือเป็ น
สินทรัพย์ (ย่อหน้าที่ 40และ 41)
ข31 เมื่ อ ใช้ เ ทคนิ คมู ลค่ า ปั จ จุ บั น วั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมของหนี้ สินที่ไม่ มีบุคคลอื่น ถือเป็ นสินทรั พย์ (เช่ น
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน) กิจการต้ องประมาณการกระแสเงินสดจ่ายรวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่ผ้ ูร่วม
ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเหล่านั้นต้ องรวม
ต้ นทุนในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ผ้ ูร่วมตลาดคาดหวังและค่าตอบแทนที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการใน
การเข้ ารับภาระผูกพันนั้น ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการ ดังต่อไปนี้
ข31.1 การเข้ าไปรับดาเนินกิจกรรม (มูลค่าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันเช่นโดยการใช้ ทรัพยากร
ที่สามารถนาไปใช้ กบั กิจกรรมอื่นได้ ) และ
ข31.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับภาระผูกพั น (คือ ผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสีย่ งที่สะท้ อนให้
เห็น ถึ งความเสี่ยงที่ก ระแสเงิน สดจ่ ายที่เ กิดขึ้ น จริ งอาจแตกต่ า งจากกระแสเงิ นสดจ่ า ยที่
คาดหวัง (ดูย่อหน้ าที่ ข33))
ข32 ตัวอย่างเช่ น หนี้ สินที่ไม่ ใช่ หนี้สินทางการเงินซึ่งไม่มีอัตราผลตอบแทนตามสัญญาและไม่มีอัตรา
ผลตอบแทนตลาดที่สังเกตได้ สาหรั บหนี้สินนั้น ในบางกรณีองค์ประกอบของผลตอบแทนที่ผ้ ูร่วม
ตลาดต้ องการจะไม่ แตกต่างกัน (เช่ น เมื่อใช้ ราคาที่ผ้ ูรับเหมาซึ่ งเป็ นบุ คคลที่สามจะคิดค่าบริ การ
แบบจานวนคงที่ (Fixed fee basis) ในกรณีอ่ืนๆ กิจการต้ องประมาณการองค์ประกอบเหล่านั้น
แยกจากกัน (เช่น เมื่อใช้ ราคาผู้รับเหมาซึ่งเป็ นบุ คคลที่สามซึ่งคิดตามเกณฑ์ต้นทุ นบวกส่วนเพิ่ ม
(Cost-plus basis) เนื่องจากผู้รับเหมาในกรณีน้ ีจะไม่ยอมรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต้ นทุน
ในอนาคต)
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ข33 กิจการสามารถรวมผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินหรือ
ตราสารทุนของกิจการที่ไม่มบี ุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์โดยวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
ข33.1 โดยการปรับกระแสเงินสด (ได้ แก่ การเพิ่มจานวนกระแสเงินสดจ่าย) หรือ
ข33.2 โดยการปรั บอัตราที่ใช้ ในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตมาเป็ นมูลค่าปั จจุ บัน (ได้ แก่
การปรับลดลงของอัตราคิดลด)
กิจการต้ องมั่นใจว่ากิจการไม่ได้ นับซา้ หรือละเว้ นการปรับปรุงรายการสาหรับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น
ถ้ ากระแสเงินสดที่ประมาณการปรับเพิ่มขึ้นในการพิจารณาถึงค่าชดเชยในการเข้ ารับ ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องกับภาระผูกพัน อัตราคิดลดไม่ควรปรับเพื่อสะท้ อนความเสี่ยงนั้น

ข้อมูลทีน่ ามาใช้สาหรับเทคนิคการวัดมูลค่า (ย่อหน้าที6่ 7 ถึง 71)
ข34 ตัวอย่างของตลาดซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บางรายการอาจมีข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (เช่น เครื่องมือ
ทางการเงิน) ได้ แก่
ข34.1 ตลาดแลกเปลีย่ นที ่เป็ นทางการ (Exchange market) ในตลาดแลกเปลี่ ยนที่เ ป็ นทางการ
ราคาปิ ดนั้นมีอยู่แล้ วและโดยทั่วไปถือเป็ นตัวแทนของมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างของตลาดนี้
คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข34.2 ตลาดตัว แทน (Dealer markets) ในตลาดตั ว แทนนี้ ตั ว แทนมี ค วามพร้ อมที่จ ะซื้ อขาย
แลกเปลี่ ยน (ซื้ อหรื อ ขายเพื่ อบั ญชี ของตน) จึ งทาให้ เกิดสภาพคล่ อ ง โดยใช้ เงินทุ นของ
ตนเองในการถือรายการสินค้ าซึ่งตนเองเป็ นผู้ทาการเสริมสภาพคล่อง โดยปกติราคาเสนอ
ซื้ อ และราคาเสนอขาย (เป็ นราคาที่ตัวแทนเต็มใจซื้ อ และเป็ นราคาที่ตัว แทนเต็มใจขาย
ตามลาดับ) เป็ นราคาที่สามารถเห็นได้ มากกว่าราคาปิ ด ตลาดรองที่ไม่ได้ มีการจัดตั้งอย่าง
เป็ นทางการ (Over-the-counter market) (ซึ่งราคามีการรายงานเป็ นข้ อมูลสาธารณะ) คือ
ตลาดตัวแทน สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินบางอย่าง รวมไปถึง เครื่องมือทางการเงิน สินค้ า
โภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ทางกายภาพ (เช่น อุปกรณ์ใช้ แล้ ว) ใช้ ตลาดตัวแทนเพื่อกลไกการ
ซื้อขาย
ข34.3 ตลาดนายหน้า (Brokered market) ในตลาดนายหน้ านี้ นายหน้ ามีความพยายามที่จะจับคู่
ผู้ซ้ ือกับผู้ขายแต่ไม่ได้ มีความตั้งใจในการซื้อขายเพื่อบัญชีตนเอง นั่นคือ นายหน้ าไม่ได้ ใช้
เงินทุนของตนเองในการถือรายการสินค้ าในตลาดเพื่อทาให้ เกิดสภาพคล่อง นายหน้ าจะ
ทราบถึงราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายจากผู้ต้องการซื้อและผู้ต้องการขาย แต่ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
แต่ละรายจะไม่ทราบถึงราคาที่อีกฝ่ ายหนึ่งต้ องการ ราคาสาหรับรายการที่มีการซื้อขายเสร็จ
สมบู ร ณ์ มี อ ยู่ เ ป็ นครั้ ง คราว ตลาดนายหน้ า นี้ ให้ ร วมถึ ง เครื อ ข่ า ยสื่อ สารโทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการจับคู่คาสั่งในการซื้อและขาย และตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้ า
และเพื่อการอยู่อาศัย
ข34.4 ตลาดซื้อขายทีไ่ ม่มีตัวกลาง (Principal to principal market) ในตลาดนี้ รายการทั้งการขาย
เริ่มแรกและการขายต่อ จะมีการต่อรองกันอย่างอิสระโดยไม่มีตัวกลาง อาจจะมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะในข้ อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นเพียงเล็กน้ อย
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (ย่อหน้าที่ 72 ถึง 90)
ข้อมูลระดับ 2 (ย่อหน้าที่ 81 ถึง 85)
ข35 ตัวอย่างของข้ อมูลระดับ 2 สาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ รายการใดรายการหนึ่งรวมถึง
ข35.1 สัญญาแลกเปลีย่ นจากอัตราดอกเบี้ยซึง่ รับในอัตราคงทีแ่ ละจ่ายในอัตราดอกเบี้ยผันแปร ซึง่
ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของอัตราดอกเบี้ยแลกเปลีย่ นระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR)
ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน
(LIBOR swap rate) ถ้ าอัตรานั้นสามารถสังเกตได้ ตามที่มีการเสนออัตราเป็ นช่วงเป็ นปกติ
สาหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ของสัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าว
ข35.2 สัญญาแลกเปลีย่ นจากอัตราดอกเบี้ยซึง่ รับในอัตราคงทีแ่ ละจ่ายในอัตราดอกเบี้ยผันแปร ซึง่
ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของเส้นอัตราผลตอบแทนซึง่ อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ข้ อมูลระดับ 2
จะเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของเส้ นอัตราผลตอบแทนซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ถ้ าอัตรานั้นสามารถสังเกตได้ ตามที่มีการเสนออัตราเป็ นช่วงสาหรับระยะเวลา
ส่วนใหญ่ของสัญญาแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเป็ นเช่นกรณีระยะเวลาของสัญญาแลกเปลี่ยนเป็ น 10
ปี และอัตราที่สังเกตได้ ตามที่มีการเสนออัตราเป็ นช่วงเป็ นปกติคือระยะเวลา 9 ปี โดยเมื่อ
นาไปประมาณค่านอกช่วง (Extrapolate) อย่างสมเหตุสมผลบนเส้ นผลตอบแทนสาหรั บ
ระยะเวลา 10 ปี จะไม่มนี ัยสาคัญในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมของสัญญาแลกเปลี่ยน
ข35.3 สัญญาแลกเปลีย่ นจากอัตราดอกเบี้ยซึง่ รับในอัตราคงทีแ่ ละจ่ายในอัตราดอกเบี้ยผันแปร ซึง่
ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกหนี้ชนั้ ดี (Prime rate) ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ น
อัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกหนี้ชนั้ ดี (Prime rate) ซึ่งได้ มาด้ วยวิธีการประมาณค่านอกช่ วง
(Extrapolate) หากมูลค่าซึ่งได้ มาจากการประมาณค่านอกช่วง (Extrapolate) นั้นได้ รับ
การยืนยันโดยใช้ ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ ตัวอย่างเช่ น อัตราที่มีความสัมพั นธ์กับ
อัตราดอกเบี้ยซึ่งสามารถสังเกตได้ สาหรับระยะเวลาส่วนใหญ่ของสัญญาแลกเปลี่ยน
ข35.4 สิทธิอายุ 3 ปี ทีจ่ ะเลือกซื้อ(ขาย)หุน้ ทีม่ ีตลาดรองรับการซื้อขาย ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นความ
ผั น ผวนโดยนั ย (Implied volatility) ส าหรั บ หุ้ น ซึ่ ง ได้ ม าจากการประมาณค่ า นอกช่ ว ง
(Extrapolate) ไปยังปี ที่ 3 หากเข้ าเงื่อนไขทั้งคู่ดังต่อไปนี้
ข35.4.1 ราคาสาหรั บ สิท ธิเ ลือ กอายุ 1 ปี และ 2 ปี สาหรั บ หุ้ น ดัง กล่ า วสามารถที่จ ะ
สังเกตได้ และ
ข35.4.2 ความผันผวนโดยนัยที่มีการประมาณค่านอกช่วง (Extrapolate) ของสิทธิเลือก
อายุ 3 ปี ได้ รับการยืนยันโดยใช้ ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ สาหรั บอายุส่วน
ใหญ่ของสิทธิเลือก
ในกรณีน้ันความผันผวนโดยนัยจะได้ มาจากการประมาณค่านอกช่วง (Extrapolate) ของ
ความผันผวนโดยนัยของสิทธิเลือกอายุ 1 ปี และ 2 ปี ของหุ้นดังกล่าวและยืนยันโดยความ
ผันผวนโดยนัยของสิทธิอายุ 3 ปี ที่จะเลือกซื้อ (ขาย) ของหุ้ นกิจการที่สามารถเปรี ยบเทียบ
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ข35.5

ข35.6

ข35.7

ข35.8

ได้ โดยมีข้อแม้ ว่าต้ องมีความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนโดยนัยของสิทธิเลือกอายุ 1 ปี
และ 2 ปี
ข้อตกลงในการให้ใบอนุ ญาตข้ อตกลงในการให้ ใบอนุ ญาตซึ่งได้ มาจากการรวมธุรกิจและ
เป็ นการเจรจาล่าสุดระหว่างผู้ซ้ ือกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน (ซึ่งเป็ นคู่สัญญากับข้ อตกลงใน
การให้ ใบอนุญาต) ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นอัตราค่าสิทธิในสัญญากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ณวันเริ่มต้ นข้ อตกลง
สินค้ าสาเร็จรูปในร้ านค้ าปลีก สาหรับสินค้ าสาเร็จรูปที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ ข้ อมูลระดับ
2 จะเป็ นราคาสาหรับลูกค้ าในตลาดค้ าปลีก หรือราคาให้ ผ้ ูค้าปลีกในตลาดค้ าส่งโดยมีการ
ปรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งสภาพและที่ ต้ั ง ของสิ น ค้ า และสิ น ค้ า ที่ เ ปรี ย บเที ย บกั น ได้
(คล้ ายคลึงกัน ) เพื่ อ ให้ การวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมสะท้ อ นราคาที่จ ะได้ รั บในรายการที่จะขาย
สินค้ าแก่ผ้ ูค้าปลีกอีกรายซึ่งควรใช้ ความพยายามที่จาเป็ นในการขาย ตามแนวความคิดการ
วัดมูลค่ายุติธรรมจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็ นการปรับกับราคาขายปลีก (ลดลง) หรือราคาขาย
ส่ง (เพิ่มขึ้น) โดยทั่วไปราคาที่มีการปรั บโดยใช้ ดุลยพินิจที่น้อยที่สุดควรนามาใช้ ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม
อาคารทีถ่ ือครองและมีการใช้งาน ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นราคาต่อตารางเมตร (ตัวคูณในการ
วัดมูลค่า) ซึ่งมาจากข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ เช่น ตัวคูณได้ มาจากราคาของรายการที่
สังเกตได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับอาคารที่เปรียบเทียบกันได้ (คล้ ายคลึงกัน) ในสถานที่คล้ ายคลึงกัน
หน่ วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นค่าตัวคูณ ในการวัดมูลค่า (เช่ น
ตัวคูณของกาไรหรือรายได้ หรือตัววัดผลการดาเนินงานที่คล้ ายกัน) ซึ่งได้ มาจากข้ อมูลตลาด
ที่สามารถสังเกตได้ เช่น ตัวคูณมาจากราคาในรายการที่สามารถสังเกตได้ สาหรับ ธุรกิจที่
เปรียบเทียบกันได้ (คล้ ายกัน) โดยพิ จารณาจากการดาเนินงาน ตลาด และทั้งปั จจัยทาง
การเงินและไม่ใช่ปัจจัยทางการเงิน

ข้อมูลระดับ 3(ย่อหน้าที่ 86 – 90)
ข36 ตัวอย่ า งของข้ อ มู ลระดับ 3 สาหรั บ สิน ทรั พย์แ ละหนี้ สิน รายการใดรายการหนึ่ ง รวมถึงรายการ
ดังต่อไปนี้
ข36.1 สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินทีม่ ีระยะยาว (Long-dated currency swap) ข้ อมูลระดับ 3 จะ
เป็ นอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงิน ตามที่ระบุซ่ึงไม่สามารถสังเกตได้ และไม่สามารถรวบรวมได้
จากข้ อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ใ นตลาด ณ ช่ ว งปกติ ท่ี มี ก ารเสนอหรื อ มิ ฉ ะนั้ น ส าหรั บ
ระยะเวลาส่วนใหญ่ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคือ
อัต ราที่ค านวณมาจากเส้ น อัต ราผลตอบแทนของประเทศนั้ น ๆ (Respective countries’
yield curves)
ข36.2 สิ ท ธิ เ ลื อ กอายุ 3 ปี ส าหรั บ หุ้ น ที ่ มี ก ารแลกเปลี ่ ย นซื้ อขาย (Three-year option on
exchange-traded shares) ข้ อมูลระดับ 3 จะมีความผันผวนในอดีต นั่นก็คือความผันผวนที่
ได้ ม าจากราคาหุ้ น ในอดี ต ความผั น ผวนในอดี ต มั ก จะไม่ แ สดงถึ ง ความคาดหวั ง ของ
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ผู้ร่วมตลาดในปัจจุบันต่อความผันผวนในอนาคต แม้ ว่าจะเป็ นข้ อมูลเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่
ในการกาหนดราคาสิทธิเลือก
ข36.3 สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) ข้ อมูลระดับ 3 จะเป็ นการปรับปรุง
ราคาตลาดเฉลี่ย (ที่ไม่ผูกพัน) สาหรับสัญญาแลกเปลี่ยนซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ โดยตรงและไม่ได้ รวบรวมจากข้ อมูลตลาดที่สังเกตได้
ข36.4 หนี้สินทีเ่ กิดขึ้นจากการรื้อถอนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจ ข้ อมูลระดับ 3 จะเป็ นค่าประมาณ
ปั จจุ บันโดยใช้ ข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับกระแสเงินสดจ่ ายในอนาคตเพื่อปฏิบัติตามภาระ
ผูก พั น (รวมถึง ความคาดหวัง ของผู้ร่ วมตลาดเกี่ยวกับ ต้ นทุ น การช าระภาระผู กพั น และ
ค่าตอบแทนที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการในการเข้ ารับภาระผูกพันจากการรื้อถอนสินทรัพย์) หาก
ไม่มีข้อมูลที่สมเหตุสมผลที่ระบุได้ ว่าผู้ร่วมตลาดจะใช้ ข้อสมมติท่ตี ่างออกไป ข้ อมูลระดับ 3
นั้นจะนามาใช้ ในเทคนิคมูลค่าปั จจุ บันร่ วมกับข้ อมูลอื่นๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ปลอดความ
เสี่ยงในปั จจุ บัน หรืออัตราปลอดความเสี่ยงปรั บด้ วยความเสี่ยงด้ านเครดิตหากผลกระทบ
ของระดับความน่าเชื่อถือของกิจการต่อมูลค่า ยุติธรรมของหนี้สินถูกสะท้ อนในอัตราคิดลด
มากกว่าประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต
ข36.5 หน่ วยสินทรัพย์ทีก่ ่อให้เกิดเงินสด ข้ อมูลระดับ 3 จะเป็ นการพยากรณ์ทางการเงิน (เช่ น
กระแสเงิ น สด หรื อ ก าไรหรื อ ขาดทุ น ) โดยใช้ ข้ อ มู ล ของกิ จ การ หากไม่ มี ข้ อ มู ล ที่
สมเหตุสมผลที่ระบุได้ ว่าผู้ร่วมตลาดจะใช้ ข้อสมมติท่ตี ่างออกไป

การวัดมูลค่ายุติธรรมเมือ่ ปริมาณหรือระดับของกิจกรรมสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ
ข37 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินอาจจะได้ รับผลกระทบเมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญใน
ปริ มาณหรื อระดับของกิจกรรมของสินทรั พย์หรื อหนี้สิน นั้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับ กิจกรรมปกติใน
ตลาดของสินทรั พย์หรื อ หนี้ สิน (หรื อสิน ทรั พย์หรื อหนี้ สินที่คล้ า ยกัน ) ในการกาหนดเกณฑ์ของ
หลักฐานที่มีอยู่ว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิ น หรื อ ไม่ น้ั น กิ จ การต้ อ งประเมิ น ความมี นั ย ส าคั ญ และความเกี่ ย วข้ อ งของปั จ จั ย ต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
ข37.1 มีรายการที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในจานวนน้ อย
ข37.2 การเสนอราคาไม่ได้ พัฒนาจากการใช้ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ข37.3 การเสนอราคามีความแตกต่างกันอย่างมากเนื่องมาจากเวลาหรือระหว่างผู้ค้า (เช่น ตลาด
นายหน้ าบางแห่ง)
ข37.4 ดัชนีท่เี คยมีความสัมพันธ์อย่างมากกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น แสดงถึง
ความไม่สมั พันธ์กบั มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้นจากข้ อมูลบ่งชี้เมื่อไม่นานนี้)
ข37.5 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของอัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงสภาพคล่อง อัตรา
ผลตอบแทน หรื อ ข้ อบ่ งชี้ผลการดาเนิน งาน (เช่ น อัตราการผิด นัด ชาระหนี้ หรื อ ความ
รุนแรงของผลขาดทุน) สาหรั บรายการที่สังเกตได้ หรื อราคาเสนอซื้อขาย เมื่อเปรียบเทียบ
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กับประมาณการของกระแสเงินสดที่คาดหวังของกิจการโดยคานึงถึงข้ อมูลในตลาดทั้งหมดที่
มีอยู่สาหรับด้ านเครดิตและความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดของภาระผูกพัน
อื่นของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ข37.6 ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย (Bid-ask spread) ที่กว้ างขึ้นหรือการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ข37.7 มีการลดลงอย่างนัยสาคัญในระดับกิจกรรมหรือการไม่มีตลาดสาหรับ รายการใหม่ๆ (คือ
ตลาดแรก) สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ หรือสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่คล้ ายคลึงกัน
ข37.8 มีข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพียงเล็กน้ อย (เช่น รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้ซ้ ือขายหลัก

(Principal-to-Principal market))
ข38 หากกิจการสรุปว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมสาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติในตลาดสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น (หรือสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่คล้ ายคลึงกัน) กิจการมีความจาเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์รายการหรือราคาเสนอซื้อขาย
เพิ่มเติม การลดลงในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมที่เป็ นของกิจการอาจจะไม่ได้ บ่งชี้ว่าราคาของ
รายการหรือราคาเสนอซื้อขายไม่ได้ แสดงถึงมูลค่ายุติธรรมหรือ ไม่ได้ แสดงว่า รายการในตลาดนั้น
ไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ อย่างไรก็ตามหากกิจการพิจารณาแล้ วว่าราคาของรายการหรือราคาเสนอ
ซื้อ ขายไม่ ได้ แ สดงถึ งมู ลค่ า ยุ ติธรรม (เช่ น อาจมีบ างรายการที่ไม่ ได้ เกิดขึ้น ในสภาพปกติ) การ
ปรับปรุงราคาของรายการหรือราคาเสนอซื้อขายเป็ นสิ่งจาเป็ นหากกิจการใช้ ราคาเหล่านั้นเป็ น เกณฑ์
ในการวั ดมูลค่ายุ ติธรรมและการปรั บปรุงนั้ นอาจจะมีนั ยสาคัญต่ อการวัดมูลค่ ายุติธรรมทั้งหมด
นอกจากนี้การปรับปรุงอาจจะจาเป็ นในสถานการณ์อ่นื ด้ วยเช่นกัน (เช่น เมื่อราคาสาหรับสินทรัพย์ท่ี
คล้ ายคลึงกันต้ องมีการปรับปรุงที่มีนัยสาคัญเพื่อที่จะทาให้ สามารถเปรียบเทียบได้ กับสินทรัพย์ท่ีมี
การวัดหรือเมื่อราคาล้ าสมัย)
ข39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ อธิบายวิธีในการปรับปรุงที่มีนัยสาคัญต่อรายการหรือ
ราคาเสนอซื้อขายให้ ดูย่อหน้ าที่ 61 ถึง 66 และ ข5 ถึง ข11 เมื่อมีการใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่า
ในการวัดมูลค่า ยุติธรรม กิจ การต้ องมีการปรั บ ปรุ งความเสี่ยงที่เ หมาะสมไม่ว่าจะใช้ เทคนิคการ
ประเมิน มู ลค่ า วิ ธีใ ด รวมถึ ง ผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี่ ยงที่สะท้ อ นถึ ง มู ลค่ า ที่ผ้ ู ร่ วมตลาด
ต้ องการเพื่อชดเชยกับความไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหนี้สิน (ดูย่อหน้ าที่
ข17) มิฉะนั้ น การวัดมูลค่ าจะไม่ เ ป็ นตั วแทนอันเที่ยงธรรมของมู ลค่ า ยุ ติธรรม ในบางกรณี การ
กาหนดการปรั บปรุงความเสี่ยงที่เหมาะสมอาจจะทาได้ ยาก อย่างไรก็ตามระดับของความยากเพียง
อย่ างเดียวไม่ ใช่ เกณฑ์ท่ีเหมาะสมที่จะไม่ ทาการปรั บปรุ งความเสี่ยง การปรั บปรุ งความเสี่ยงต้ อ ง
สะท้ อนถึงรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปั จจุบัน
ของตลาด
ข40 หากมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน การ
เปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าหรือการใช้ เทคนิคการประเมิน มูลค่าหลายวิธีอาจจะเป็ น
การเหมาะสม (เช่น การใช้ วิธีราคาตลาดและเทคนิคมูลค่าปัจจุบัน) เมื่อชั่งนา้ หนักข้ อบ่งชี้ของมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมซึ่ ง ได้ ม าจากเทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า หลายวิ ธี ดั ง กล่ า ว กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาความ
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สมเหตุ ส มผลของช่ ว งห่ า งของราคาที่ไ ด้ จ ากการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ที่จ ะ
พิจารณามูลค่ายุติธรรมที่เป็ นตัวแทนที่ดีท่สี ดุ ภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด การวัดมูลค่ายุติธรรมที่
มีช่วงห่างของราคาที่กว้ างอาจจะเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าจาเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ข41 แม้ ว่าจะมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญในจานวนหรือระดับของกิจกรรมสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมยังคงเหมือนเดิมมูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้ รับจากการขาย
สินทรัพย์ หรือจ่ ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ (คือ ไม่ใช่ การบังคับขายหรื อ
การขายในภาวะที่กิจการมีปัญหาทางการเงิน) ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมู ลค่าภายใต้ สภาพ
ปัจจุบันของตลาด
ข42 การประมาณราคาที่ผ้ ูร่วมตลาดเต็มใจในการทารายการ ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปั จจุ บันของ
ตลาดหากมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ในปริ มาณหรื อระดับของกิจกรรมของสินทรั พย์หรื อหนี้สิน
ขึ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ณ วันที่วัดมูลค่าและการใช้ ดุลยพินิจ ความตั้งใจของกิจการที่จะ
ถือสินทรัพย์หรือชาระหนี้สินหรือปฏิบัติตามภาระหนี้สินนั้นไม่เกี่ยวข้ องเมื่อมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
เนื่ อ งจากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ นการวั ด มู ล ค่ า ตามเกณฑ์ข องตลาด ไม่ ใ ช่ ก ารวั ด มู ล ค่ า ของกิจ การ
โดยเฉพาะ
การระบุรายการทีไ่ ม่ได้เกิดขึ้ นในสภาพปกติ
ข43 การกาหนดว่ารายการนั้นเกิดขึ้นในสภาพปกติ (หรือไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ) นั้นทาได้ ยากยิ่งขึ้น
เมื่อ มีก ารลดลงอย่ า งมีนั ยสาคัญ ในปริ มาณหรื อระดับของกิจกรรมของสิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับ กิจ กรรมปกติในตลาดสาหรั บ สิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน (หรื อ สินทรั พ ย์หรื อหนี้ สิน ที่
คล้ ายกัน) ในสถานการณ์น้ันเป็ นการไม่สมควรที่จะสรุปว่ารายการทั้งหมดในตลาดนั้นไม่ได้ เกิดขึ้น
ในสภาพปกติ (คือ ถูกบังคับขายหรือการขายในภาวะที่กิจการมีปัญหาทางการเงิน) สถานการณ์ท่ี
อาจบ่งชี้ถึงรายการที่ไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ มีดังต่อไปนี้
ข43.1 มีฐานะเปิ ดต่อตลาดที่ไม่เพียงพอสาหรับระยะเวลาก่อนวันที่วัดมูลค่าเพื่อที่จะให้ มีกิจกรรม
การตลาดตามปกติและที่เป็ นประเพณีปฏิบัติ (Customary) สาหรับรายการสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด
ข43.2 มีระยะเวลาที่เป็ นปกติและที่เป็ นประเพณีปฏิบัติเพียงพอให้ แก่ตลาด แต่ผ้ ูขายขายสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ ให้ กบั ผู้ร่วมตลาดเพียงรายใดรายหนึ่ง
ข43.3 ผู้ขายอยู่ในหรื อใกล้ ภาวะล้ มละลายหรื อ ถูกสั่งพิ ทักษ์ทรั พย์ (เช่น ผู้ขายอยู่ในสภาวะที่มี
ปัญหาทางการเงิน)
ข43.4 ผู้ขายถูกสั่งให้ ขายเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบหรือข้ อกาหนดทางกฎหมาย (นั่นคือ ผู้ขาย
ถูกบังคับขาย)
ข43.5 ราคาของรายการแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับรายการอื่นที่เกิดขึ้นไม่นานนี้สาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ ที่เหมือนหรือคล้ ายคลึงกัน
กิจการต้ องประเมินสถานการณ์ตามนา้ หนักของหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อกาหนดว่ารายการนั้นเกิดขึ้นใน
สภาพปกติหรือไม่
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ข44 กิจการต้ องพิจารณารายการดังต่อไปนี้ เมื่อทาการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือ การประมาณผลตอบแทน
เพื่อชดเชยความเสี่ยงด้ านตลาด
ข44.1 หากหลั ก ฐานบ่ ง ชี้ ว่ า รายการนั้ น ไม่ ไ ด้ เ กิด ขึ้น ในสภาพปกติ กิจ การต้ อ งให้ น้า หนั ก น้ อ ย
(เปรียบเทียบกับข้ อบ่งชี้มูลค่ายุติธรรมอื่น) กับราคาของรายการนั้น
ข44.2 หากหลักฐานบ่งชี้ว่ารายการนั้นเกิดขึ้นในสภาพปกติ กิจการต้ องนาราคาของรายการนั้นมา
พิจารณา การให้ นา้ หนักราคาของรายการนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้ อบ่งชี้ของมูลค่ายุติธรรม
อื่นจะขึ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ดังต่อไปนี้
ข44.2.1 ปริมาณของรายการ
ข44.2.2 การเปรียบเทียบกันได้ ของรายการกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มีการวัดมูลค่า
ข44.2.3 วันที่ของรายการใกล้ เคียงกับวันที่วัดมูลค่า
ข44.3 หากกิจการไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสรุปว่ ารายการนั้นเกิดขึ้นในสภาพปกติหรือไม่ กิจการ
ต้ องนาราคาของรายการมาพิจารณา อย่างไรก็ตาม ราคาของรายการนั้นอาจไม่เป็ นตัวแทน
มูลค่ายุติธรรม (คือ ราคาของรายการนั้นไม่จาเป็ นเสมอไปที่จะเป็ นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว
หรื อเกณฑ์พ้ ื นฐานในการวั ดมู ลค่า ยุติธรรม หรื อในการประมาณอัตราผลตอบแทนเพื่ อ
ชดเชยความเสี่ยงด้ านตลาด) เมื่อกิจการไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสรุปว่ารายการใดรายการ
หนึ่งเกิดขึ้นในสภาพปกติหรือไม่ กิจการต้ องให้ นา้ หนักน้ อยกับรายการนั้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายการอื่นที่ทราบดีว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
กิจการไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความพยายามในทุกวิถีทางในการกาหนดว่ารายการเกิดขึ้นในสภาพปกติ
หรือไม่ แต่ต้องไม่ละเลยข้ อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้หากกิจการเป็ นผู้ทารายการนั้นจะมีข้อ
สันนิษฐานว่ากิจการมีข้อมูลที่เพียงพอในการสรุปว่ารายการเกิดขึ้นในสภาพปกติหรือไม่
การใช้ราคาเสนอซื้ อขายมาจากบุคคลทีส่ าม
ข45 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ห้ามการใช้ ราคาเสนอซื้อขายจากบุคคลที่สาม เช่น การ
บริการประเมินราคา หรือ นายหน้ า หากกิจการกาหนดแล้ วว่าราคาเสนอซื้อขายที่มาจากบุคคลที่สาม
นั้นมีการกาหนดโดยสอดคล้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข46 หากมีก ารลดลงอย่ างมีนั ยสาคัญของปริ มาณหรื อระดับของกิจกรรมสาหรั บ สินทรั พย์หรื อหนี้สิน
กิจการต้ องประเมินว่า ราคาเสนอซื้อขายมาจากบุคคลที่สามนั้นมีการกาหนดโดยใช้ ข้อมูลปั จจุ บันที่
สะท้ อนถึงรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ หรื อเทคนิคการประเมินมูลค่าที่สะท้ อนถึงข้ อสมมติของผู้
ร่วมตลาด (รวมถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง) ในการให้ นา้ หนักราคาเสนอซื้อขายซึ่งใช้ เป็ นข้ อมูล
ในการวัดมูลค่า ยุติธรรม กิจกาจให้ น้าหนักน้ อยสาหรั บ ราคาเสนอซื้อขายซึ่งไม่ สะท้ อนถึงผลของ
รายการนั้น (เมื่อเปรียบเทียบกับข้ อบ่งชี้อ่นื ของมูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนถึงผลของรายการนั้น)
ข47 นอกจากนั้น ลักษณะของราคาเสนอซื้อขาย (เช่น ไม่ว่าราคานั้นจะเป็ นเพียงข้ อบ่งชี้หรือข้ อเสนอที่มี
ผลผูกพัน) ต้ องถูกนามาพิจารณาเมื่อให้ นา้ หนักกับหลักฐานที่มีอยู่โดยให้ นา้ หนักที่มากกว่าสาหรับ
ข้ อเสนอที่มีผลผูกพันที่มาจากบุคคลที่สาม
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึง่ เป็ นข้อกาหนดเช่นเดียวกับส่วน
อื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ค1 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือ ปฏิบัติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
ค2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติโดยเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปณ วันเริ่มต้ นของ
รอบระยะเวลาประจาปี ซึ่งมีการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติครั้ งแรก
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งต้ อง
รวมผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้น กิจการอาจเลือกรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรม
ดังกล่ าวโดยปรั บกับกาไรสะสม ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 (กรณีท่ีกิจการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ เป็ นครั้งแรกในปี 2558)
ค3 ข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ไม่ต้องนามาใช้ ปฏิบัติ
สาหรับข้ อมูลเปรียบเทียบสาหรั บรอบระยะเวลาก่อนเริ่ มถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้
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