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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม อธิบายถึงวิธกี ารวัดมูลค่า
ยุติธรรมเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ ในการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ มิได้ เป็ นการกาหนดการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมที่
นอกเหนือไปจากที่ ต้ องปฏิบัติอยู่แล้ วหรือที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นอนุ ญ าตให้ ปฏิบัติ
เพียงแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ รวมแนวปฏิบัติสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งจากเดิม
มีอ ยู่ ก ระจั ดกระจายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ ละฉบับ มารวมอยู่ ในมาตรฐานฉบั บ เดี ยว
เพื่ อให้ มีความสอดคล้ องกันทั้งการวัดมูลค่าและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมในรายงาน
ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นที่
กาหนดหรืออนุญาตให้ มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือเปิ ดเผยเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นบางเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
ยกเว้ นทั้งการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
1. การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
2. รายการเช่าภายใต้ ของเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
3. การวัดมูลค่าที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิทจี่ ะ
ได้ รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ หรือมูลค่าจากการใช้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ยกเว้ นเฉพาะการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
1. สิ น ทรั พ ย์ โครงการที่ วั ด มู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
2. เงินลงทุนในโครงการผลประโยชน์เมื่ อออกจากงานที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่ อออกจากงาน
3. สินทรัพย์ซึ่งมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนการจาหน่ายตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม เป็ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ ที่ มีการแก้ ไขคานิยามของคาว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่ งจากเดิมคานิยามของมูลค่ายุติธรรม
หมายถึง “จานวนเงินที่ ผู้ซ้ ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ ยนสินทรัพย์กัน หรือจานวนเงินที่ จ่ายชาระหนี้สินใน
ขณะที่ ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระ
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ในลักษณะของผู้ทไี่ ม่มีความเกี่ ยวข้ องกัน ” โดยได้ เปลี่ ยนเป็ น “ราคาที่ จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ
จะจ่ายเพื่ อโอนหนี้สินในรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า” ซึ่ งจะเห็นได้
ว่านิยามของคาว่ามูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แตกต่างไปจากเดิม เช่น การ
พิจารณามูลค่ายุติธรรมตามมุมมองของผู้ร่วมตลาด และการพิจารณามูลค่ายุติธรรมตามข้ อสมมติว่าเป็ น
รายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติ เป็ นต้ น ดังนั้นหลักเกณฑ์และวิธีการในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงได้ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม ตามการเปลี่ ยนแปลง
ของคานิยาม
นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังกาหนดให้ กิจการต้ องระบุลาดับชั้นของมูลค่า
ยุ ติธรรมตามลัก ษณะของข้ อ มู ลที่ น ามาใช้ เพื่ อก าหนดข้ อ มูล ขั้น ต่าที่ จาเป็ นต้ อ งเปิ ดเผยในงบการเงิน
เพื่ อให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินมีความเข้ าใจในที่ มาของมูลค่ายุติธรรมมากยิ่ งขึ้น
คานิยามคาศัพท์และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมที่สาคัญ
มู ล ค่ ายุ ติธ รรม หมายถึ ง ราคาที่ จะได้ รั บ จากการขายสิน ทรัพ ย์ หรื อจะจ่ ายเพื่ อโอนหนี้ สิน ในรายการ
ที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า
ตลาดหลัก (Principal market) หมายถึ ง ตลาดที่ มี ป ริ ม าณ และระดั บ กิจ กรรมของสิน ทรัพ ย์น้ั น และ
หนี้สนิ นั้นมากที่ สดุ
ตลาดที่ให้ประโยชน์สู งสุด (Most advantageous market) หมายถึง ตลาดที่ จานวนเงิน ที่ จะได้ รับ จาก
การขายสินทรัพย์เป็ นจานวนมากที่ สุดหรือตลาดที่ จานวนเงินที่ จ่ายคืนเพื่ อโอนหนี้สินเป็ นจานวนน้ อยที่ สุด
ภายหลังจากที่ ได้ พิจารณาต้ นทุนการทารายการ และต้ นทุนของการขนส่งแล้ ว
ต้นทุนการทารายการ หมายถึง ต้ นทุนในการขายสินทรัพย์หรือโอนหนี้สินในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ ให้
ประโยชน์สูงสุด) สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ เกิดจากการจาหน่ายหรือโอนหนี้สิน และเป็ นไปตามเงื่ อนไข
ทั้งสองข้ อต่อไปนี้
(ก) เป็ นผลโดยตรงจากรายการและจาเป็ นต่อรายการนั้น
(ข) จะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีการตัดสินใจในการขายสินทรัพย์หรือการโอนหนี้สิน (คล้ ายคลึงกับ
ต้ นทุนในการขายตามที่ ให้ ความหมายไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ ยกเลิก)
ต้นทุนในการขนส่ง หมายถึง ต้ นทุนที่ เกิดขึ้นเพื่ อขนส่งสินทรัพย์จากสถานที่ ปัจจุบันไปยังตลาดหลัก (หรือ
ตลาดที่ ให้ ประโยชน์สงู สุด)
ผู ร้ ่ว มตลาด (Market participants) หมายถึง ผู้ซ้ ือและผู้ขายในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ ให้ ป ระโยชน์
สูงสุด) สาหรับสินทรัพย์น้นั หรือหนี้สนิ นั้น โดยมีลักษณะทั้งหมดดังนี้
(ก) มีความเป็ นอิสระจากกัน คือไม่ ใช่บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกันตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 24 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกัน แม้ ว่าอาจจะนา

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TFRS 13 หน้ า2

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ราคาในการทารายการของบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม หาก
กิจการมีหลักฐานว่ารายการนั้นเป็ นไปตามเงื่ อนไขตลาด
(ข) มีความรอบรู้ มี ความเข้ าใจอย่ างสมเหตุสมผลเกี่ ยวกับ สิน ทรัพ ย์ หรือหนี้ สิน และรายการ
โดยใช้ ข้ อ มู ลทั้งหมดที่ มี อ ยู่ รวมถึ งข้ อ มู ล ที่ อาจได้ ม าจากการตรวจสอบวิเคราะห์ ส ถานะ
(due diligence) อันเป็ นปกติหรือตามประเพณีปฏิบัติ
(ค) สามารถที่ จะเข้ าทารายการสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น
(ง) เต็มใจที่ จะเข้ าทารายการสาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น เช่น ถูกจูงใจแต่ไม่ได้ ถูกบังคับ ให้ ทา
รายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติ หมายถึง รายการที่ ถือว่ามีการเสนอซื้อขายในตลาดสาหรับระยะเวลาก่อน
วันที่ วัดมูลค่า เพื่ อให้ เวลากับกิจกรรมทางตลาดที่ เป็ นปกติและเป็ นประเพณีปฏิบัติสาหรับรายการเกี่ ยวกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น โดยไม่ใช่รายการที่ เกิดขึ้นจากการบังคับ (เช่น บังคับเลิกกิจการหรือการขายใน
ภาวะที่ กจิ การมีปัญหาทางการเงิน)
สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่ งผู้ร่วมตลาด
จะนามาพิจารณา ในกรณีของสินทรัพย์ ตัวอย่างลักษณะของสิน ทรัพย์ที่ต้ องพิจารณา ได้ แก่ สภาพและ
สถานที่ ตั้ ง และข้ อ จ ากั ด ในการขายหรื อ ใช้ สิ น ทรั พ ย์ เป็ นต้ น อย่ า งไรก็ต ามถ้ า ลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น
ลัก ษณะเฉพาะสาหรับ ผู้ถื อ สิน ทรัพ ย์ โดยไม่ โอนไปกับ สิน ทรัพ ย์ ในการสมมติว่าจะขาย กิจการต้ องไม่
พิจารณารวมข้ อจากัดดังกล่าวในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ตัวอย่างที่ 1 ข้ อจากัดในการใช้ สนิ ทรัพย์
ในปี 25X1 บริษัท ก จากัด ได้ ซ้ อื ที่ ดินและอาคารโรงงานเพื่ อใช้ ประกอบกิจการ โดยมีเงื่ อนไขห้ าม
เปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ งานของสินทรัพย์เป็ นอย่างอื่ นเป็ นระยะเวลา 10 ปี อย่างไรก็ตาม
เงื่ อนไขดังกล่าวจะหมดไป ถ้ าบริษัทขายที่ ดินและอาคารโรงงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ อู นื่ ดังนั้นในการวัด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม บริ ษั ท ต้ อ งไม่ พิ จ ารณารวมเงื่ อนไขดั ง กล่ า ว เนื่ องจากข้ อ จ ากั ด ดั งกล่ า วเป็ น
ลักษณะเฉพาะของผู้ถือสินทรัพย์เท่านั้น ไม่ใช่ลักษณะของสินทรัพย์ ที่ผู้ร่วมตลาดรายอื่ นจะต้ อง
นามาพิจารณา
ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ด้ วยมูลค่ายุติธรรมอาจจะวัดเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ เดี่ ยวหรือ
กลุ่มของสิน ทรัพ ย์ กลุ่ม ของหนี้ สิน หรือกลุ่มของสิน ทรัพย์และหนี้ สิน โดยขึ้น อยู่กับ หน่ วยวัดทางบัญ ชี
ซึ่ งหน่ วยวัด ทางบั ญ ชี สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ต้ อ งก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ กาหนดหรืออนุญาตให้ มีการวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
ข้อสมมติในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินโดยต้ องพิจารณา
ข้ อสมมติดังต่อไปนี้
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1. ตลาดหลักและตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (Principal and most advantageous markets)
การวัดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมมีข้อ สมมติ ที่ว่ ารายการที่ จะขายสิน ทรั พ ย์ หรือที่ จะโอนหนี้ สิน เกิดขึ้น ใน
ตลาดหลัก หรือในกรณีทไี่ ม่มีตลาดหลักให้ ใช้ ตลาดที่ ให้ ประโยชน์สงู สุด อย่างไรก็ตาม กิจการไม่จาเป็ นต้ อง
ใช้ ความพยายามในทุกวิถีทางเพื่ อค้ นหาตลาดที่ เป็ นไปได้ ท้ังหมดในการระบุตลาดหลัก หรือตลาดที่ ให้
ประโยชน์ สูงสุด ในกรณี ที่ ไม่ มี ต ลาดหลัก แต่ ต้ อ งพิ จ ารณาถึ งข้ อ มู ล ทั้งหมดที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล
หากไม่มีหลักฐานขัดแย้ งอื่ นตลาดที่ โดยปกติกิจการจะเข้ าไปทารายการขายสินทรัพย์ หรือเปลี่ ยนมือหนี้สิน
ให้ สนั นิษฐานว่าเป็ นตลาดหลัก หรือในกรณีทไี่ ม่มีตลาดหลัก ให้ สนั นิษฐานว่าเป็ นตลาดที่ ให้ ประโยชน์สงู สุด
ราคาในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ ให้ ประโยชน์สูงสุด ) ที่ ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หรื อ หนี้ สิน ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุงด้ วยต้ น ทุ น การทารายการ เนื่ องจากต้ น ทุน การทารายการมิ ใช่ ลักษณะของ
สิน ทรัพ ย์หรือหนี้สิน ในทางตรงกันข้ าม การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ต้องปรับปรุงด้ วยต้ นทุนใน
การขนส่งที่ จะเกิดขึ้นจากการขนส่งสิน ทรัพ ย์ในสถานที่ อยู่ปั จจุ บัน ไปยังตลาด เนื่ องจากสถานที่ ถือ เป็ น
ลักษณะของสินทรัพย์
ตารางสรุปต้ นทุนการทารายการและต้ นทุนในการขนส่ง

ต้ นทุนการทารายการ
ต้ นทุนในการขนส่ง

สาหรับการพิจารณา
ตลาดที่ ให้ ประโยชน์สงู สุด



สาหรับการพิจารณา
วัดมูลค่ายุติธรรม



ตัวอย่างที่ 2 ตลาดหลักและตลาดที่ ให้ ประโยชน์สงู สุด
บริษัท ก จากัด ถือสินทรัพย์ทสามารถท
ี่
ารายการขายได้ ท้งั ตลาด A B และ C ข้ อมูลในตลาดแต่ละ
แห่งเป็ นดังนี้
สัดส่วนปริมาณซื้อขายของตลาด
สัดส่วนปริมาณซื้อขายในอดีตของบริษัท ก
ราคาต่อหน่วย (บาท)
ต้ นทุนการทารายการ (บาท)
ต้ นทุนในการขนส่ง (บาท)
เงินสดที่ จะได้ รับสุทธิ (บาท)

ตลาด A
70%
20%
100
(1)
(3)
96

ตลาด B
20%
60%
110
(2)
(4)
104

ตลาด C
10%
20%
90
(2)
(2)
86

จากข้ อ มู ล ดั งกล่ า วตลาดหลั ก ได้ แ ก่ ตลาด A เนื่ องจากมี ป ริ ม าณกิจ กรรมการซื้ อขายสูงที่ สุด
สาหรั บ ตลาดที่ ให้ ป ระโยชน์ สูงสุด ได้ แ ก่ ตลาด B เนื่ องจากมี เงิน สดที่ จะได้ รั บ สุท ธิม ากที่ สุด
อย่างไรก็ตาม การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ในกรณีน้ ีต้องไม่พิจารณามูลค่ายุติธรรม
จากตลาดที่ ให้ ประโยชน์สูงสุด (ตลาด B) เนื่ องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีตลาดหลัก (ตลาด A) และ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TFRS 13 หน้ า4

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท ก สามารถทารายการซื้อขายในตลาดหลัก ได้ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่ าว
ต้ องพิจารณาจากตลาดหลัก (ตลาด A) โดยมีมูลค่าเท่ากับ 97 บาท (100 – 3 = 97 บาท)
2. ผูร้ ่วมตลาด
กิ จ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น โดยใช้ ข้ อ สมมติ ที่ ผู้ ร่ ว มตลาดใช้ ใ น
การกาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สิน โดยสมมติว่าผู้ร่วมตลาดจะกระทาเพื่ อประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ ดี
ที่ สุดของตน ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ระบุว่ามูลค่ายุติธรรมไม่ใช่มูลค่าที่ เฉพาะเจาะจงไป
ที่ กจิ การใดกิจการหนึ่ ง แต่เป็ นมูลค่าตามมุมมองของตลาด
3. รายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติ
รายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติ คือ รายการที่ ถือว่ามีการเสนอซื้อขายในตลาดสาหรับระยะเวลาก่อน
วันที่ วัดมูลค่า เพื่ อให้ เวลากับกิจกรรมทางตลาดที่ เป็ นปกติและเป็ นประเพณีปฏิบัติสาหรับรายการเกี่ ยวกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น โดยไม่ใช่รายการที่ เกิดขึ้นจากการบังคับ (เช่น บังคับเลิกกิจการหรือการขายใน
ภาวะที่ กจิ การมีปัญหาทางการเงิน)
อย่างไรก็ตาม การกาหนดว่ารายการนั้นเกิดขึ้นในสภาพปกติ (หรือไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ) นั้น
ทาได้ ยาก เมื่ อมีการลดลงอย่ างมีนั ยสาคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สินเมื่ อ
เปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติในตลาดสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการลดลง
ในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้นมีนัยสาคัญหรือไม่ มีปัจจัยต่างๆ เช่น
-

มีรายการที่ เกิดขึ้นเมื่ อไม่นานมานี้ในจานวนน้ อย
การเสนอราคาไม่ได้ พัฒนาจากการใช้ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
การเสนอราคามีความแตกต่างกันอย่างมากเนื่ องมาจากเวลาหรือระหว่างผู้ค้า
ส่วนต่ า งระหว่ างราคาเสนอซื้อ และราคาเสนอขาย (Bid-ask spread) ที่ กว้ า งขึ้น หรื อ มี
การเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

หากกิจการสรุปว่าการลดลงดังกล่าวนั้นมีนัยสาคัญ กิจการจาเป็ นต้ องวิเคราะห์รายการหรือราคา
เสนอซื้อขายเพิ่ มเติมว่าราคาของรายการหรือราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวยังคงแสดงถึงมูลค่ายุติธรรมหรือไม่
ถ้ าราคาดังกล่ าวไม่ได้ แสดงถึงมูลค่ายุติธรรมแล้ ว กิจการจาเป็ นต้ องปรับปรุงราคาของรายการหรือราคา
เสนอซื้อขายเพื่ อให้ สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรม
การประยุกต์ใช้
1. การประยุกต์ใช้กบั สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ให้ พิจารณาถึงความสามารถของ
ผู้ร่ วมตลาดในการสร้ างประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ โดยการใช้ สิน ทรั พ ย์ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด และดี ที่ สุด
(Highest and best use) หรือโดยการขายสินทรัพย์ให้ ผ้ ูร่วมตลาดรายอื่ นที่ จะใช้ สินทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและดีทสี่ ดุ
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การใช้ สนิ ทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีทสี่ ดุ ต้ องพิจารณาดังต่อไปนี้
1) การใช้ งานที่ เป็ นไปได้ ทางกายภาพ
2) การใช้ งานที่ ถูกต้ องตามกฎหมาย
3) การใช้ งานที่ ค้ มุ ค่าทางการเงิน
การนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีทสุี่ ดจะกาหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดแม้ ว่ากิจการมี
ความตั้งใจที่ จะนาสินทรัพย์ไปใช้ ในลักษณะอื่ นที่ แตกต่างออกไป อย่างไรก็ดีการใช้ สินทรัพย์ทมี่ ิใช่สินทรัพย์
ทางการเงินในปัจจุบันของกิจการให้ สันนิษฐานว่าเป็ นการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีทสี่ ุด เว้ นแต่ปัจจัย
ตลาดหรือปัจจัยอื่ นๆ ชี้ให้ เห็นว่าการใช้ ทแี่ ตกต่างออกไปของผู้ร่วมตลาดจะทาให้ มูลค่าของสินทรัพย์สูงที่ สุด
ถ้ าหากการใช้ สินทรัพย์ทมี่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีทสี่ ุด เกิดจากการใช้
งานร่ วมกับ สิน ทรั พ ย์อื่นอย่ างเป็ นกลุ่ม หรือการใช้ ร่วมกับ สิน ทรัพ ย์ แ ละหนี้ สิน อื่ น ผู้ ร่วมตลาดจะต้ อง
สามารถจัดหาสินทรัพย์อื่นหรือสินทรัพย์และหนี้สินอื่ นได้ จริง และต้ องมีความเกี่ ยวข้ องกันในการใช้ งาน
สาหรับหนี้สินนั้นให้ รวมเฉพาะหนี้สินที่ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยต้ องไม่รวมหนี้สินที่ นามาใช้ เพื่ อจัดหา
สินทรัพย์อนื่ ที่ ไม่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์
การใช้ สนิ ทรัพย์ทมี่ ิใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีทสี่ ุด
มีปัจจัยชี้ให้ เห็นว่าการใช้ งานที่แตกต่าง
ออกไปของผู้ร่วมตลาดจะทาให้ มลู ค่า
สินทรัพย์สงู ที่สดุ หรือไม่

วัดมูลค่ายุติธรรมตามการใช้
งานในปัจจุบนั

ไม่ใช่

ใช่
ไม่ใช่
การใช้ งานเป็ นไปได้ ทางกายภาพหรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

การใช้ งานถูกต้ องตามกฎหมายหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
การใช้ งานคุ้มค่าทางการเงินหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
มีมูลค่าสินทรัพย์สงู สุดหรือไม่
ใช่
วัดมูลค่ายุติธรรมตามการใช้ ท่ แี ตกต่าง
ออกไปที่ก่อให้ เกิดการนามาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดและดีท่ สี ดุ
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ตัวอย่างที่ 3 การใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีทสี่ ดุ
บริ ษั ท ก จ ากัด ได้ ที่ ดิ น มาจากการรวมธุ ร กิจ โดยใช้ เป็ นที่ ตั้ งโรงงานเพื่ อใช้ ในการด าเนิ น งาน
ภายหลังที่ ดินบริเวณดังกล่ าวได้ มีการจัดระเบียบใหม่ โดยที่ ดินดังกล่ าวได้ รับ อนุ ญ าตให้ ใช้ เป็ น
ที่ ดิน สาหรับ ที่ อยู่ อ าศัย และที่ ดิน บริ เวณใกล้ เคียงดั งกล่ าวก็ได้ ถูกพั ฒ นาเป็ นอาคารชุ ด มูลค่ า
ยุติธรรมของที่ ดินตามลักษณะการใช้ งานมีดังนี้
มูลค่ายุติธรรมตามการใช้งาน
ในปัจจุบนั ที่ใช้เป็ นโรงงาน
ที่ ดนิ มีมูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท

มูลค่ายุติธรรมตามการใช้
ที่แตกต่างออกไปที่ใช้เป็ นอาคารชุด
ที่ ดินหลังหัก ต้ น ทุนการรื้อถอนอาคารโรงงาน
และต้ นทุ น การแปลงสภาพอื่ นๆ มี มู ล ค่ า
เท่ากับ 1,500,000 บาท

ในการพิจารณาการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด เนื่ องจากมีปัจจัยชี้ให้ เห็นว่าการใช้ งานที่
แตกต่ า งออกไปที่ ใช้ เป็ นอาคารชุ ด ของผู้ ร่ วมตลาดจะท าให้ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ สูงที่ สุ ด และจาก
การพิ จารณาในเรื่ องต่ างๆ ได้ แ ก่ การใช้ งานที่ เป็ นไปได้ ทางกายภาพ การใช้ งานที่ ถูกต้ องตาม
กฎหมาย และการใช้ งานที่ คุ้มค่าทางการเงิน พบว่าการใช้ งานที่ ดินที่ ใช้ เป็ นอาคารชุดนั้นสามารถ
เป็ นไปได้ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของที่ ดินดังกล่าวต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมตามการใช้ ทแี่ ตกต่างออกไป
ที่ ใช้ เป็ นอาคารชุด โดยมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,500,000 บาท
2. การประยุกต์ใช้กบั หนี้ สิน และตราสารทุนของกิจการ
การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้ ข้อสมมติว่าหนี้สิน หรือตราสารทุนของกิจการ จะถูกโอนไปยังผู้ร่วมตลาด
ณ วันที่ วัดมูลค่า โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1) ถ้ ากิจการมีราคาเสนอซื้อขายสาหรับการโอนหนี้สิน หรือตราสารทุนของกิจการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ ายคลึงกัน ให้ กจิ การใช้ ราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวในการวัดมูลค่ายุติธรรม
2) ถ้ าไม่มีราคาเสนอซื้อขายตามที่ กล่ าวในข้ อ 1) แต่ หนี้สินหรือตราสารทุนมีบุคคลอื่ นถือเป็ น
สินทรัพย์ ให้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน หรือตราสารทุนตามมุมมองของผู้ร่วมตลาดที่
ถือรายการอย่างเดียวกันนั้นเป็ นสินทรัพย์ โดยสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ ดังนี้
2.1) ให้ ใช้ ข้อมูลอื่ นที่ สามารถสังเกตได้ เช่ น ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่ ไม่ มีสภาพ
คล่องสาหรับรายการอย่างเดียวกันที่ มีบุคคลอื่ นถือเป็ นสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
กิจการต้ องปรับปรุงราคาเสนอซื้อขายดังกล่าว
2.2) หากไม่มีราคาตาม 2.1) ให้ ใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธอี นื่
3) ถ้ าไม่มีราคาเสนอซื้อขายตามที่ กล่ าวในข้ อ 1) และหนี้ สินหรือตราสารทุนไม่ มีบุคคลอื่ นถือ
ตามที่ กล่ าวในข้ อ 2) ให้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน หรือตราสารทุนโดยใช้ เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดที่ มีหนี้สิน หรือได้ ออกสิทธิเรียกร้ องในส่วนของ
เจ้ าของ
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ และตราสารทุนของกิจการ
มีราคาเสนอซื้อขายสาหรับการโอนหนี้สนิ
หรือตราสารทุนของกิจการอย่างเดียวกัน
หรือคล้ ายคลึงกันหรือไม่

มี

1) ใช้ ราคาเสนอ
ซื้อขาย

ไม่มี

หนี้สนิ หรือตราสารทุนมีบุคคล
อื่ นถือเป็ นสินทรัพย์หรือไม่
มี

ไม่มี

2) หนี้สนิ หรือตราสารทุนมีบุคคลอื่ นถือ
เป็ นสินทรัพย์ – ประเมินมูลค่าจาก
มุมมองของผู้ร่วมตลาดที่ถือรายการ
อย่างเดียวกันนั้นเป็ นสินทรัพย์

3) หนี้สนิ หรือตราสารทุนไม่มีบุคคลอื่ น
ถือเป็ นสินทรัพย์ - ประเมินมูลค่าจาก
มุมมองของผู้ร่วมตลาดที่มีหนี้สนิ หรือได้
ออกสิทธิเรียกร้ องในส่วนของเจ้ าของ

มีราคาเสนอซื้อขายที่มีบุคคล
อื่ นถือเป็ นสินทรัพย์หรือไม่

มี

2.1) ใช้ ราคาเสนอ
ซื้อขายและปรับปรุง

ใช้ เทคนิคการประเมิน
มูลค่า

ไม่มี

2.2) ใช้ เทคนิค
การประเมินมูลค่า
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มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินต้ องสะท้ อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของภาระผู ก พั น (Non-performance risk) ซึ่ งความเสี่ยงดั งกล่ าวนั้ น รวมถึงความเสี่ยงด้ านเครดิ ตของ
กิจการ (ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรั บ
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ดังนั้นในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินต้ องพิจารณาถึง
ผลกระทบของความเสี่ยงด้ านเครดิต (ระดับความน่าเชื่ อถือ ) ของกิจการและปั จจัยอื่ นที่ อาจมีอิทธิพลต่อ
ความน่าจะเป็ นที่ จะมีหรือไม่มีการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
3. การประยุกต์ใช้กบั สินทรัพย์ท างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ที่มีสถานะหักกลบลบกันสาหรับ
ความเสีย่ งด้านตลาดหรือความเสีย่ งด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา
กิจการที่ ถือ กลุ่มของสิน ทรัพ ย์ทางการเงิน และหนี้สิน ทางการเงิน มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ าน
ตลาดและความเสี่ยงด้ า นเครดิ ต (ตามที่ อธิบ ายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ของคู่สญ
ั ญาแต่ละราย
หากกิจการจัดการกลุ่ มของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะเปิ ด
สุท ธิข องกิจ การต่ อ ความเสี่ยงด้ า นตลาดหรื อ ความเสี่ยงด้ านเครดิ ต กิจ การได้ รั บ อนุ ญ าต ให้ วัด มู ลค่ า
ยุติธรรมกลุ่มของสิน ทรัพ ย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน บนเกณฑ์ของราคาที่ จะได้ รับ จากการขาย
สถานะซื้อสุทธิ (สินทรัพย์ ) สาหรับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงรายการใดรายการหนึ่ งหรือการจ่ายเพื่ อโอน
สถานะขายสุทธิ (หนี้สิน) สาหรับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงรายการใดรายการหนึ่ งจากรายการที่ เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่ างผู้ร่วมตลาด ณ วัน ที่ วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปั จจุ บันของตลาด เมื่ อกิจการปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดทุกข้ อต่อไปนี้
1) มีการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะเปิ ดสุทธิ
ของกิจการสาหรับ ความเสี่ยงด้ านตลาดรายการใดรายการหนึ่ ง (หรือความเสี่ยงด้ านตลาด
หลายรายการ) หรือความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สัญญารายใดรายหนึ่ งตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การลงทุนที่ มีระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) นาเสนอข้ อมูลตามเกณฑ์ดังกล่าวเกี่ ยวกับกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินให้ ผ้ ูบริหาร
สาคัญของกิจการ
3) กิจการวัดมูลค่ าสิน ทรัพ ย์ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงินเหล่ านั้ น ด้ วยมูล ค่ ายุ ติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในแต่ละรอบ
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การวัดมูลค่ายุติธรรมกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินที่ มีสถานะหักกลบลบกัน
สาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดหรือความเสี่ยงด้ านเครดิต

1) จัดการกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้ สิน ทางการเงิ น ตามเกณฑ์ ข องฐานะเปิ ด
สุทธิ และมีระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ไม่ใช่

ไม่ อ นุ ญ าตให้ วั ด มู ล ค่ า ตาม
เกณฑ์ของฐานะเปิ ดสุทธิ

ใช่
2) นาเสนอข้ อมูลตามเกณฑ์ดังกล่าวแก่
ผู้บริหารสาคัญของกิจการ
ใช่
3) วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ
ทางการเงินเหล่านั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานในแต่ละรอบ

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่
อนุ ญ าต ให้ วั ด มู ล ค่ าตาม
เกณฑ์ของฐานะเปิ ดสุทธิ

ส าหรั บ ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ยงด้ า นตลาด ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของกลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจัด การบนเกณฑ์ ของสถานะสุท ธิข องกิจ การส าหรั บ
ความเสี่ยงด้ านตลาดรายการใดรายการหนึ่ ง (หรือความเสี่ยงด้ านตลาดหลายรายการ) กิจการต้ องใช้ ราคา
ที่ อยู่ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid-ask spread) ซึ่ งเป็ นตัวแทนที่ ดีทสี่ ุดของมูลค่ายุติธรรม
ในสถานการณ์น้นั สาหรับฐานะเปิ ดสุทธิต่อความเสี่ยงด้ านตลาดของกิจการ
ส าหรั บ ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของกลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิ นซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับคู่สัญญารายใดรายหนึ่ ง กิจการต้ องรวมผลกระทบของ
ฐานะเปิ ดสุทธิของกิจการต่ อความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สัญ ญานั้ น หรือฐานะเปิ ดสุทธิ ของคู่สัญ ญาต่ อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่า
วัตถุ ป ระสงค์ของการใช้ เทคนิ คการประเมิน มูลค่ า คือ เพื่ อประมาณการราคาสาหรับ รายการที่
เกิดขึ้น ในสภาพปกติในการขายสิน ทรัพ ย์ หรือ การโอนหนี้ สิน ที่ จะเกิดขึ้น ระหว่ างผู้ ร่วมตลาด ณ วัน ที่
วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปั จจุ บันของตลาด ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มิได้ กาหนดเทคนิค
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การวัด มู ล ค่ า ที่ เฉพาะเจาะจง เว้ น แต่ ในกรณี ที่ มี ร าคาเสนอซื้ อขายในตลาดซื้ อขายคล่ อ ง โดยเทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่ นามาใช้ แพร่หลาย ได้ แก่
1. วิธีราคาตลาด เป็ นวิธีซึ่งใช้ ราคาและข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นข้ อมูลของตลาดสาหรั บ
สิน ทรั พ ย์ หนี้ สิ น หรื อ กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน อย่ า งเดี ย วกัน หรื อ ที่ เปรี ย บเทีย บได้
(ที่ คล้ ายคลึงกัน) เช่น ธุรกิจ
2. วิธีราคาทุน เป็ นวิธีซึ่งสะท้ อนถึงจานวนเงิน ที่ ต้ องใช้ ในปั จจุ บัน เพื่ อน ามาเปลี่ ยนแทนกาลัง
การผลิตของสินทรัพย์ (โดยปกติ หมายถึง ต้ นทุนการเปลี่ ยนแทนปัจจุบัน)
3. วิธีรายได้ เป็ นวิธีซึ่งแปลงมูลค่าในอนาคต (เช่น กระแสเงินสด หรือรายได้ และค่าใช้ จ่าย) มา
เป็ นมูลค่าปั จจุบัน (คือ การคิดลด) เมื่ อใช้ วิธีรายได้ การวัดมูลค่ายุติธรรมสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความคาดหวังของตลาดในปัจจุบันเกี่ ยวกับจานวนเงินในอนาคตเหล่านั้น
กิจการต้ องพิจารณาใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมในสถานการณ์น้ัน โดยอาจใช้ เพียงวิธี
เดียว หรือหลายวิธขี ้ ึนอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ นอกจากนี้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ นามาใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้ องประยุกต์ใช้ โดยสม่า เสมอ ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่า
หรือการนามาปฏิบัติใช้ จะมีความเหมาะสม ถ้ าการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ มูลค่ายุติธรรมเป็ นตัวแทนที่
ดีเท่าเดิมหรือดีก ว่าเดิมในสถานการณ์ น้ั น โดยการปรับ ปรุงที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวถือเป็ น
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด)
ข้อมูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า
สาหรับข้ อมูลที่ นามาใช้ ในเทคนิคการประเมินมูลค่า กิจการต้ องใช้ ข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้ ที่มี
ความเกี่ ยวข้ องให้ มากที่ สดุ และใช้ ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ ให้ น้อยที่ สดุ
•

•

ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ คือ ข้ อมูลที่ เกิดจากการใช้ ข้อมูลตลาด เช่น ข้ อมูลสาธารณะที่ มีอยู่
เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรือรายการที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่ งสะท้ อนข้ อสมมติทผี่ ้ ูร่วมตลาดจะนามาใช้ เพื่ อ
กาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ คือ ข้ อมูลซึ่ งไม่มีข้อมูลตลาดปรากฏและถูกพัฒนาจากข้ อมูลที่ ดี
ที่ สุดที่ มีอ ยู่เกี่ ยวกับ ข้ อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะนามาใช้ ในการกาหนดราคาสินทรัพย์น้ั นหรือ
หนี้สนิ นั้น

กิจการต้ องเลือกข้ อมูลที่ สอดคล้ องกับลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ ผู้ร่วมตลาดจะพิจารณา
เช่น สภาพและสถานที่ ต้งั ของสินทรัพย์ ข้ อจากัดในการใช้ ของสินทรัพย์ เป็ นต้ น ซึ่ งลักษณะดังกล่าวมีผลให้
ต้ องมีการปรับปรุง เช่น ส่วนเพิ่ มจากการควบคุมหรือส่วนลดจากส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม เป็ นต้ น
ถ้ าส่วนเพิ่ มหรือส่วนลดที่ สะท้ อนถึงขนาดเป็ นลักษณะของการถือครองของกิจการมากกว่าที่ จะเป็ นลักษณะ
ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กิจการต้ องไม่ปรับปรุงในการวัดมูลค่ายุติธรรม นอกจากนี้ถ้ากิจการมีราคาเสนอ
ซื้อขายที่ เป็ นข้ อมูลระดับ 1 (หัวข้ อลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมูู ด) สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น กิจการ
ต้ องใช้ ราคานั้นในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้องปรับปรุง
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ในกรณีทกี่ จิ การถือสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันเป็ นจานวนมากที่ มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่ มี สภาพคล่ อง เช่ น เครื่ องมื อทางการเงิ น แต่ มี ปริ มาณการซื้ อขายของตลาดตามปกติ รายวั นไม่ เพี ยงพอ
ที่ จะรองรั บ ปริ ม าณที่ ถื อ โดยกิจ การ ซึ่ งค าสั่งขายในครั้ งเดี ย วที่ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาเสนอซื้ อขาย
(ปัจจัยขนาดที่ ใช้ คิดลด (Blockage factor)) ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการสามารถใช้ ราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่ มีสภาพคล่องซึ่ งเป็ นข้ อมูลระดับ 1 ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องปรับปรุงรายการ เนื่ องจากเป็ นลักษณะ
ของการถือครองของกิจการมากกว่าที่ จะเป็ นลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ตัวอย่างที่ 4 ปัจจัยขนาดที่ ใช้ คิดลดราคา (Blockage factor)
บริษัท ก จากัด มี เงิน ลงทุ น จานวนร้ อยละ 20 ในบริษัท ข จากัด ที่ อยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมี
สภาพคล่อง โดยปกติ หุ้นของบริษัท ข จากัด จะมีปริมาณซื้อขายเฉลี่ ยต่อวันที่ อตั ราร้ อยละ 2 - 3
ถ้ าบริษัท ก จากัด ขายเงินลงทุนทั้งหมด บริษัท ก จากัดคาดว่าจะส่งผลกระทบให้ ราคาหุ้นลดลง
ประมาณร้ อยละ 30 จากราคา ณ วันที่ วัดมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน บริษัท ก จากัด ไม่จาเป็ นต้ องปรับปรุ งรายการจากสาเหตุดังกล่าว เนื่ องจากเป็ น
ลักษณะเฉพาะของการถือครองของบริษัทไม่ใช่ลักษณะของเงินลงทุน
สาหรับข้ อมูลที่ ต้งั อยู่บนพื้นฐานของราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid-ask spread) ราคาที่ อยู่
ในช่ ว งส่ ว นต่ า งระหว่ า งราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายเป็ นตั ว แทนที่ ดี ที่ สุ ด ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมใน
สถานการณ์น้ัน อย่างไรก็ตาม กิจการอาจใช้ ราคาเสนอซื้อสาหรับสถานการณ์ทเี่ ป็ นสินทรัพย์และราคาเสนอ
ขายสาหรับสถานการณ์ทเี่ ป็ นหนี้สนิ ได้ แต่มิใช่ข้อกาหนด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม (Fair value hierarchy)
เพื่ อให้ ก ารวัดมู ลค่ า ยุ ติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง มี ความสม่า เสมอและสามารถ
เปรียบเทียบได้ มากขึ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็ น 3
ระดับ ตามประเภทของข้ อมูลที่ นามาใช้
ในกรณีทขี่ ้ อมูลที่ นามาใช้ แต่ละข้ อมูลถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมแตกต่างกัน กิจการ
จะต้ อ งจั ด ประเภทในภาพรวม โดยให้ อ ยู่ ในระดั บ เดี ย วกัน กับ ข้ อ มู ล ใน ระดั บ ต่า ที่ สุด ที่ มี นั ย สาคั ญ ต่ อ
การวัดมูลค่าในการประเมินความมีนัยสาคัญของข้ อมูลต้ องใช้ ดุลยพินิจ
ข้อมูลระดับ 1
ข้ อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับ
สินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนั้น ณ วันที่ วัดมูลค่า ซึ่ งถือเป็ น
มูลค่ายุติธรรมที่ พร้ อมด้ วยหลักฐานที่ น่ าเชื่ อถือที่ สุด ในกรณี ที่ ราคาเสนอซื้อขายของสิน ทรัพ ย์
ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินอาจจะมีการแลกเปลี่ ยนในหลายตลาดที่ มี สภาพคล่ อง ดังนั้น
กิจการต้ องพิจารณาปัจจัยทั้งสองประเด็นดังต่อไปนี้
1) ตลาดหลัก หรือตลาดที่ ให้ ประโยชน์สงู สุดในกรณีทไี่ ม่มีตลาดหลัก และ
2) กิจการสามารถเข้ าทารายการได้ ด้วยราคาในตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า
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กิจการต้ องไม่ปรับปรุงข้ อมูลระดับ 1 ยกเว้ นในสถานการณ์ต่อไปนี้
1) กิจ การถื อ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน จ านวนมากที่ คล้ า ยกัน ที่ มี ก ารวัด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรม และมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่อง แต่กิจการไม่สามารถเข้ าถึง
ได้ ส าหรั บ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน แต่ ล ะรายการ (เนื่ องจากมี สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ที่
คล้ ายกัน จานวนมาก เป็ นไปได้ ยากที่ จะได้ ข้อมู ลราคาสิน ทรัพ ย์ ห รื อหนี้ สิน แต่ ล ะ
รายการ) ในกรณี น้ ี เพื่ อให้ สามารถถือปฏิบัติได้ กิจการอาจวัดมูลค่าโดยใช้ วิธีการ
กาหนดราคาทางเลือก ที่ มิได้ ข้ ึนอยู่กับราคาเสนอซื้อขายเพียงอย่างเดียว เช่น วิธีการ
กาหนดราคาแบบเมทริกซ์ (Matrix pricing)
2) ราคาในตลาดซื้อ ขายคล่ อ งไม่ ได้ เป็ นตั วแทนของมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วัน ที่ วัดมู ล ค่ า
ตัวอย่างเช่น มีเหตุการณ์ทมี่ ีนัยสาคัญเกิดขึ้นหลังปิ ดตลาดแต่ก่อนวันที่ วัดมูลค่า เช่น
การประกาศการรวมธุ ร กิจ กิจ การต้ อ งก าหนดและใช้ น โยบายอย่ า งสม่า เสมอใน
การระบุถึงเหตุการณ์เหล่านั้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่ายุติธรรม
3) ในกรณีทวี่ ัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินหรือตราสารทุนของกิจการ โดยใช้ ราคาเสนอซื้อ
ขายเพื่ อรั บ รู้เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ส าหรั บ รายการอย่ า งเดี ย วกัน ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ ง
เฉพาะในกรณี ที่ สิน ทรัพ ย์น้ั น มี ปั จจัยเฉพาะเจาะจงที่ ไม่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การวัด มู ล ค่ า
ยุติธรรมของหนี้สนิ หรือตราสารทุนนั้น
ถ้ ามีการปรับปรุงใดๆ กับข้ อมูลระดับ 1 จะส่งผลให้ การวัดมูลค่ายุติธรรมจะต้ องถูกจัด
ประเภทของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมที่ ลดตา่ ลง
ข้อมูลระดับ 2
ข้ อมู ลระดั บ 2 เป็ นข้ อมู ลอื่ นที่ สังเกตได้ ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมส าหรั บสินทรั พย์น้ั น
หรือ หนี้ สิน นั้ น นอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้อขายซึ่ งรวมอยู่ ในข้ อมูลระดั บ 1 ตัวอย่ างของข้ อมู ล
ระดับ 2 ได้ แก่
1) ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ คล้ ายคลึงกันในตลาดที่ มีสภาพคล่อง
2) ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน หรือคล้ ายคลึงกันในตลาดที่
ไม่มีการซื้อขายคล่อง
3) ข้ อมูลอื่ นที่ สังเกตได้ สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อ
ขาย ตัวอย่างเช่น
3.1) อั ต ราดอกเบี้ ยและเส้ น อั ต ราผลตอบแทนที่ สั ง เกตได้ ที่ มี ก ารเสนอตาม
ช่วงเวลาปกติ
3.2) ความผันผวนโดยนัย (Implied volatilities)
3.3) อัตราผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit spread)
4) ข้ อมูลที่ ได้ รับการยืนยันจากตลาดโดยตรงหรือโดยอ้ อม
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ในกรณีทมีี่ การปรับปรุงข้ อมูลระดับ 2 ที่ มีนัยสาคัญสาหรับการวัดมูลค่าโดยรวมการปรับปรุง
ดังกล่ าวอาจจะส่งผลให้ ก ารวัด มู ลค่ ายุ ติ ธรรมถู กจัด ประเภทเป็ นระดั บ 3 ของล าดั บ ชั้น มู ล ค่ า
ยุติธรรม ถ้ ารายการปรับปรุงนั้นใช้ ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ อย่างมีนัยสาคัญ
ข้อมูลระดับ 3
ข้ อมูลระดับ 3 เป็ นข้ อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้น ในการวัด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ส ามารถสั งเกตได้ ให้ น้ อ ยที่ สุด อย่ า งไรก็ต ามมี บ าง
สถานการณ์ทขี่ ้ อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ เป็ นข้ อมูลที่ ดีทสี่ ุด เพื่ อจะได้ สะท้ อนถึงข้ อสมมติทผูี่ ้ ร่วม
ตลาดจะใช้ เมื่ อกาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้นรวมถึงข้ อสมมติด้านความเสี่ยง
ในกรณีที่กิจการจาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ กิจการอาจเริ่ มต้ นด้ วยข้ อมูล
ของกิจการเอง แต่ต้องปรับปรุงข้ อมูลเหล่านั้นหากข้ อมูลที่ มีอยู่แสดงให้ เห็นว่าผู้ร่วมตลาดคนอื่ น
จะใช้ ข้อมูลที่ แตกต่างกันหรือมีบางสิ่งบางอย่างเฉพาะของกิจการที่ ผ้ รู ่วมตลาดคนอื่ นไม่มี อย่างไรก็
ตาม กิจ การไม่ จาเป็ นต้ อ งด าเนิ น การที่ จะใช้ ความพยายามทุกวิถีท างเพื่ อให้ ได้ ข้อมู ลเกี่ ยวกับ
ข้ อสมมติของผู้ร่วมตลาด แต่กิจการต้ องพิจารณาข้ อมูลทั้งหมดเกี่ ยวกับข้ อสมมติของผู้ร่วมตลาด
ซึ่ งมีอยู่อย่างสมเหตุสมผล
การจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่ อ งส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์
หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันหรือไม่

มี

มีการปรับปรุง
ราคาหรือไม่

ไม่มี

ข้ อมูลระดับ 1

มี
ไม่มี
มี ข้ อมู ล ที่ สั ง เกตไม่ ได้ ที่ เป็ น
นัยสาคัญหรือไม่

ไม่มี

ข้ อมูลระดับ 2

มี
ข้ อมูลระดับ 3

การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินสามารถประเมินทั้งสองเรื่ องดังต่อไปนี้
1. เทคนิ ค การประเมิน มูลค่ าและข้ อมู ลที่ น ามาใช้ ในการพั ฒ นาการวัด มูลค่ าเหล่ านั้ น
สาหรั บ สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ที่ มี การวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมภายหลังการรับ รู้เริ่ มแรกใน
งบแสดงฐานะการเงินทั้งที่ เกิดขึ้นประจาหรือเกิดขึ้นไม่ประจา
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2. ผลกระทบของการวัด มูล ค่ าที่ มีต่ อกาไรหรือขาดทุน หรือ กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่ น
สาหรับ งวดที่ การวัดมูลค่ายุติธรรมเกิดขึ้น ประจาซึ่ งใช้ ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้
อย่างมีนัยสาคัญ (ข้ อมูลระดับ 3)
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อ มูล ดังต่อ ไปนี้เป็ นอย่ างน้ อยสาหรับ สิน ทรัพย์และหนี้สิน ที่ มีการวัดมูลค่ า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินภายหลังจากการรับรู้เริ่ มแรก

อ้างอิง
ย่อหน้า

ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผย

93.1
93.1
93.2
93.3,
93.5.4
และ 95

มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เหตุผลที่ มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
การจัดลาดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรม
เปิ ดเผยจานวนเงินและเหตุผลของการโอนระหว่าง
ระดับของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี้
กิจการต้ องเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดว่าเมื่ อใดจึง
ถือว่ามีการโอนระหว่างระดับ ซึ่ งต้ องระบุเวลาใน
การโอนเปลี่ ยนลาดับชั้นด้ วย
93.4 คาอธิบายเทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลที่ ใช้ ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรม และถ้ ามีการเปลี่ ยนแปลงเทคนิค
การประเมินมูลค่า ต้ องเปิ ดเผยถึงการเปลี่ ยนแปลง
พร้ อมเหตุผล
93.4 ข้ อมูลเชิงปริมาณเกี่ ยวกับข้ อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ ที่
และ 99 มีนัยสาคัญซึ่ งนามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ใน
รูปแบบตาราง เว้ นแต่รูปแบบอื่ นจะเหมาะสมกว่า

93.5

การวัดมูลค่า
ยุติธรรมที่
เกิดขึ้ นประจา
ข้อมูลระดับ
1 2 3

การวัดมูลค่า
ยุติธรรมที่ไม่ได้
เกิดขึ้ นประจา
ข้อมูลระดับ
1 2 3

     
  
     
  

     

เปิ ดเผยการกระทบยอดยกมาและยกไปของ
1) ผลกาไรขาดทุนที่ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
2) ผลกาไรขาดทุนที่ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
3) การซื้อ การขาย การออกใหม่ และการชาระคืน
(เปิ ดเผยแต่ละประเภทแยกจากกัน)
4) จานวนที่ โอนเข้ าหรือโอนออกจากระดับ 3 รวมถึง
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อ้างอิง
ย่อหน้า

ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผย

เหตุผลและนโยบายในการโอนระหว่างระดับ
93.6 กาไรหรือขาดทุนที่ ยังไม่เกิดขึ้นที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ ที่ รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
93.7 คาอธิบายขั้นตอนการประเมินมูลค่าที่ กจิ การใช้
93.8.1 การบรรยายระบุความอ่อนไหวของการวัดมูลค่า
ยุติธรรมที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลงในข้ อมูลที่ ไม่สามารถ
สังเกตได้
93.8.2 สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน
หากการเปลี่ ยนแปลงข้ อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ เพียง
หนึ่ งอย่างหรือมากกว่านั้น มีผลต่อมูลค่ายุติธรรมอย่าง
มีนัยสาคัญ ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงผลกระทบ และวิธี
คานวณผลกระทบดังกล่าว
93.9 สาเหตุทกี่ ารใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีทสี่ ุดของ
สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินแตกต่างจาก
การใช้ ในปัจจุบัน
98 สาหรับหนี้สนิ ที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมและได้ รวม
การเพิ่ มความน่าเชื่ อถือของบุคคลที่ สามซึ่ งไม่สามารถ
แบ่งแยกได้ ผู้ออกตราสารหนี้ต้องเปิ ดเผยถึงการมีอยู่
ของการเพิ่ มความน่าเชื่ อถือ และระบุว่าได้ มีการสะท้อน
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ หรือไม่

การวัดมูลค่า
ยุติธรรมที่
เกิดขึ้ นประจา
ข้อมูลระดับ
1 2 3

การวัดมูลค่า
ยุติธรรมที่ไม่ได้
เกิดขึ้ นประจา
ข้อมูลระดับ
1 2 3












     









หมายเหตุ
• การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดขึ้นประจา คือ การที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น กาหนดหรือ
อนุ ญาตให้ แสดงสินทรัพ ย์หรือหนี้สินที่ มูลค่ายุติธรรมในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่ างเช่ น
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนที่ แสดงด้ วยวิธมี ูลค่ายุติธรรม เป็ นต้ น
• การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ ไม่ได้ เกิดขึ้นประจา คือ การที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นกาหนด
หรืออนุ ญาตให้ แสดงสินทรัพ ย์หรือหนี้สินที่ มีมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์โดยเฉพาะ ตัวอย่ างเช่ น
การวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายสาหรับสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย เป็ นต้ น
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้ อยสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ ไม่ได้ วัดด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแต่มีการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563)

คู่มืออธิบาย TFRS 13 หน้ า16

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อ้างอิง
ย่อหน้า
93.2
93.4

93.9

ข้อมูลระดับ
1 2 3

ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผย
การจัดลาดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรม
คาอธิบายเทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลที่ ใช้ ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม และถ้ ามีการเปลี่ ยนแปลงเทคนิคการประเมิน
มูลค่าต้ องเปิ ดเผยถึงการเปลี่ ยนแปลงพร้ อมเหตุผล
สาเหตุทกี่ ารใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีทสี่ ุดของสินทรัพย์ที่
ไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินแตกต่างจากการใช้ ในปัจจุบัน

  
 

  

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติโดยเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป ณ วันเริ่ มต้ นของ
รอบระยะเวลาประจาปี ซึ่ งมีการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรก นอกจากนี้
กิจการไม่ต้องนาข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้
กับข้ อมูลเปรียบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาก่อนเริ่ มถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในกรณีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินซึ่ งต้ องรวมผลกระทบ
ที่ เกิดจากความเสี่ยงด้ านเครดิตนั้น กิจการอาจเลือกรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวโดยปรับกับ
กาไรสะสม ณ วัน ต้ น งวดของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ปี 2558 (กรณี ที่กิจการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาใช้ เป็ นครั้งแรกในปี 2558)
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รบั ผลกระทบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้ กาหนดหรืออนุญาตให้ กิจการวัดมูลค่า หรือเปิ ดเผย
ข้ อ มูลของสิน ทรัพ ย์ หนี้ สิน หรือ ตราสารทุน ด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ซึ่ งในอดีต มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินแต่ละฉบับนั้นมีข้อกาหนดในเรื่ องการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ หลากหลาย ทาให้ ข้อมูลในงบการเงินที่
เกี่ ยวข้ องกับมูลค่ายุติธรรมอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้จึงได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรมให้ อยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกัน เพื่ อให้ ข้อมูลต่างๆ
ที่ แสดงในงบการเงินนั้นสามารถเปรียบเทียบกันได้ นอกจากนี้ยังกาหนดให้ กจิ การเปิ ดเผยเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม เพื่ อให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินสามารถประเมินความน่าเชื่ อถือของมูลค่ายุติธรรมที่ รับรู้
หรือเปิ ดเผยในรายงานทางการเงินได้ ดียงขึ
ิ่ ้ น
ผู้ทไี่ ด้ รับผลกระทบคือกิจการที่ ต้องมีการวัดมูลค่ายุติธรรม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน หรื อตราสารทุนในงบการเงิน เช่น กิจการที่ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน
กิจการที่ มีเครื่ องมือทางการเงินที่ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และกิจการที่ มีการรวมธุรกิจ เป็ นต้ น
นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ เปลี่ ยนคานิยามของ มูลค่ายุติธรรมใหม่
รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ จึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการที่ เคยรับรู้สินทรัพย์
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และหนี้สนิ ด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามคานิยามของมูลค่ายุติธรรมเดิม ทั้งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ รับรู้โดยใช้ วิธเี ปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป
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