เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๕/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓
เรื่อง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรือ่ ง
การวัดมูลค่ายุติธรรม

คานา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง เป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ างประเทศที่ส้ ิน สุด ในวั น ที่ 31 ธันวาคม 2561 (IFRS 13: Fair
Value Measurement (Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 6
และเพิ่มย่อหน้ าที่ ค6 และปรั บปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ **
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรือ่ ง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การวัดมูลค่า

1
5
9

คานิยามมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์หรือหนี้ สิน
รายการ
ผูร้ ่วมตลาด
ราคา
การประยุกต์ใช้กบั สินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
การประยุกต์ใช้กบั หนี้ สินและตราสารทุนของกิจการ
การประยุกต์ใช้กบั สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินทีม่ ีสถานะหักกลบลบกัน
สาหรับความเสีย่ งด้านตลาดหรือความเสีย่ งด้านเครดิตคู่สญ
ั ญา
การรับรูม้ ูลค่ายุติธรรมเมือ่ เริม่ แรก
เทคนิคการประเมินมูลค่า
ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

9
11
15
22
24
27
34

การเปิ ดเผยข้อมูล
ภาคผนวก

91

48
57
61
67
72

ก คานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
ค วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 99
และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิ มพ์ ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการ
สาคัญ คานิ ยามที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็ นครั้ งแรกจะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ี
ไม่ ได้ ให้ แ นวปฏิบั ติในการเลือ กและการใช้ น โยบายการบั ญ ชีให้ กิจการถือปฏิบั ติต ามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรือ่ ง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
วัตถุประสงค์
1

2

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดเรือ่ ง
1.1
คานิยามมูลค่ำยุติธรรม
1.2
การวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมให้อยู่ในกรอบแนวคิ ด เดียวกันของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และ
1.3
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นการวัด มูลค่าที่อ้างอิงตลาด มิใช่การวัดมูลค่าที่เป็ นการเฉพาะของกิจการใด
กิจการหนึ่ง สาหรับสินทรัพย์และหนี้สินบางอย่าง อาจจะมีรายการในตลาดที่สังเกตได้ หรือมี
ข้ อมูลอยู่ในตลาดในขณะที่สินทรัพย์และหนี้สินอื่นอาจไม่มีรายการในตลาดที่สามารถสังเกตได้
หรือไม่มีข้อมูลในตลาดที่เพี ยงพอ อย่างไรก็ดีวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมในทั้ง สอง
กรณีมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เพื่ อประมาณการราคาสาหรับ รายการทีเ่ กิดขึ้นในสภาพปกติ
ในการขายสินทรั พ ย์หรื อ การโอนหนี้ สินที่เกิดขึ้นระหว่ างผูร้ ่วมตลาด ณ วั นที่วัดมู ลค่ าภายใต้
สภาพปัจจุบันของตลาด (ราคาขายหรือโอนออก (exit price) ณ วันที่วัดมูลค่าจากมุมมองของ
ผู้ร่วมตลาดซึ่งถือสินทรัพย์ หรือผู้ท่มี ีภาระหนี้สนิ )
เมื่อ ราคาสาหรั บ สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน อย่างเดียวกัน ไม่ สามารถสังเกตได้ ให้ กิจการวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่นื ที่ใช้ ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทีม่ ีความเกีย่ วข้อง
ให้ มากที่สุด และลดการใช้ ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ให้ น้อยที่สดุ เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมเป็ น
การวัดมูลค่าที่อ้างอิงตลาด ซึ่งเป็ นการวัดมูลค่าโดยใช้ ข้อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ในการกาหนด
ราคาสินทรัพ ย์ หรือหนี้สิน รวมถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับ ความเสี่ยง ดังนั้นความตั้งใจของกิจการ
ในการถือสินทรั พย์ หรื อชาระหนี้ สินหรื อปฏิบั ติตามภาระหนี้สินจะไม่ เกี่ยวข้ องในการวัดมู ลค่ า
ยุติธรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
4

คานิยามของมู ลค่ ายุติธรรมเน้ น สิน ทรัพ ย์และหนี้ สิน เพราะเป็ นรายการหลักในการวัดมู ลค่ า
ทางบัญชี นอกจากนั้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องนามาถือปฏิบัติกบั ตราสารทุน
ของกิจการที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม

ขอบเขต
5

6

7

8

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ อื่ น ก าหนด หรื อ อนุ ญ าตให้มี ก ารวัด มู ลค่ ายุ ติ ธ รรม หรื อ ให้มี ก ารเปิ ดเผยเกี่ย วกับ
การวัดมู ลค่ายุติธรรม (และการวัดมู ลค่า เช่ น มู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายที่ต้ งั อยู่
บนพื้ นฐานของการวัด มู ลค่ ายุติธรรม หรือเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับการวัดมู ลค่ า เหล่ านั้น )
ยกเว้นตามทีร่ ะบุใน ย่อหน้าที่ 6 และ 7
ข้ อ ก าหนดในการวั ด มู ล ค่ า และข้ อ ก าหนดในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึง
6.1
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
6.2
รายการเช่ าที่ ถื อปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
และ
6.3
การวั ดมู ล ค่ า ที่มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ งกับ มู ลค่ ายุ ติ ธรรม แต่ ไม่ ใช่ มู ลค่ ายุ ติธรรม เช่ น
มูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับในมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ หรือมูลค่า
จากการใช้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ไม่ ร วมเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
7.1
สินทรัพ ย์โครงการที่วัดมู ลค่ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
7.2
เงินลงทุนในโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือ่ ออกจากงาน 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
ในการจาหน่าย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
กรอบแนวคิดของการวัดมู ลค่ ายุติธรรมที่อ ธิบ ายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้
นามาถือปฏิบัติกับทั้งการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และการวัดมูลค่าในภายหลัง ในกรณีท่มี าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาหนดหรืออนุญาตให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม
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การวัดมูลค่า
คานิยามมูลค่ายุติธรรม
9

10

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้คานิยามมู ลค่ ายุติธรรมว่าเป็ นราคาที่จะได้รบั
จากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ ายเพื่อโอนหนี้ สิ นในรายการที่เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่ าง
ผูร้ ่วมตลาด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
ย่อหน้ าที่ ข2 อธิบายภาพรวมของแนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์หรือหนี้ สิน

11

12

13

14

การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ นการวัด มู ลค่ า ส าหรับ รายการสิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น รายการใด
รายการหนึ่ง ดัง นั้น เมื่อ กิ จ การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กิ จ การต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ลัก ษณะของ
สินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้นซึ่ ง ผูร้ ่วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาของสินทรัพย์
หรือหนี้ สิน ณ วันทีว่ ดั มูลค่า ลักษณะดังกล่าวมีตวั อย่างดังต่อไปนี้
11.1 สภาพ และสถานทีต่ ้ งั ของสินทรัพย์ และ
11.2 ข้อจากัด ในการขายหรือใช้สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการวัดมูลค่าซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะเฉพาะจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ผู้ร่วมตลาดจะ
นาลักษณะนั้นมาพิจารณาอย่างไร
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ด้ วยมูลค่ายุติธรรมอาจจะเป็ นกรณีดังต่อไปนี้
13.1 สินทรัพย์หรือหนี้สิน เดี่ยว (เช่น เครื่องมือทางการเงิน หรือสินทรัพย์ท่ีมิใช่สินทรัพย์
ทางการเงิน) หรือ
13.2 กลุ่ มของสินทรั พ ย์ กลุ่มของหนี้ สิน หรื อกลุ่ มของสินทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน (เช่ น หน่ วย
สินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดหรือธุรกิจ)
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการรับรู้รายการหรือการเปิ ดเผยข้ อมูล การกาหนดว่าสินทรัพย์หรือหนี้สิน
เป็ นสิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน เดี่ยวหรื อเป็ นกลุ่มของสิน ทรั พย์ กลุ่มของหนี้ สิน หรื อเป็ นกลุ่ มของ
สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน จะขึ้น อยู่กับ หน่ วยวัดทางบัญ ชี หน่ วยวัดทางบั ญ ชี สาหรั บ สิน ทรั พย์หรื อ
หนี้สินต้ องกาหนดให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กาหนดหรืออนุญาตให้ มี
การวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
รายการ

15

การวัดมู ลค่ายุติธรรมมีขอ้ สมมติว่าสินทรัพย์หรือหนี้ สินนั้นมีการแลกเปลี่ยนกันในรายการ
ที่เกิด ขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่ างผู ร้ ่ ว มตลาดในการขายสิ นทรัพ ย์ หรื อ โอนหนี้ สิ น ณ วัน ที่
วัดมูลค่าภายใต้สภาพปัจจุบนั ของตลาด
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16

17

18

19

20

21

การวัดมู ลค่ ายุติธรรมมี ขอ้ สมมติ ว่ารายการที่จะขายสินทรัพย์ หรือที่จะโอนหนี้ สิน เกิดขึ้ น
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
16.1 ในตลำดหลักสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สิน หรือ
16.2 ในกรณี ที่ไ ม่ มี ต ลาดหลักให้ใ ช้ต ลำดที่ ให้ป ระโยชน์สู งสุ ด ส าหรับ สิ น ทรัพ ย์ห รื อ
หนี้ สิน
กิจการไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความพยายามในทุกวิถีทางเพื่อค้ นหาตลาดที่เป็ นไปได้ ท้งั หมดในการระบุ
ตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์ สูงสุดในกรณี ท่ีไม่ มีตลาดหลัก แต่ ต้องพิ จารณาถึงข้ อมู ล
ทั้งหมดที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล หากไม่มีหลักฐานขัดแย้ งอื่น ตลาดที่โดยปกติกิจการจะเข้ าไป
ทารายการขายสินทรัพย์ หรือเปลี่ยนมือหนี้สินให้ สันนิษฐานว่าเป็ นตลาดหลัก หรือในกรณีท่ไี ม่มี
ตลาดหลัก ให้ สนั นิษฐานว่าเป็ นตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด
หากมีตลาดหลักสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน การวัดมูลค่ายุติธรรม ต้ องเป็ นราคาในตลาดนั้น
(โดยไม่ ค านึ งว่ า ราคาดั งกล่ า วจะสัง เกตได้ โดยตรงหรื อ ได้ จ ากประมาณการโดยใช้ เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าวิธีอ่นื ) แม้ ว่าราคาในตลาดที่แตกต่างกันจะมีแนวโน้ มว่าให้ ประโยชน์มากกว่า
ณ วันที่วัดมูลค่า
กิจการต้ องสามารถเข้ าถึงตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดหลัก
(หรื อ ตลาดที่ให้ ป ระโยชน์ สูงสุด) สาหรั บ สิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน แบบเดียวกัน อาจแตกต่ างกัน
สาหรั บกิจการที่แตกต่างกัน (และธุรกิจภายใต้ กิจการเหล่านั้น) เนื่องจากกิจการที่แตกต่างกัน
(และธุรกิจภายใต้ กิจการเหล่ านั้น ) ซึ่ งมีกิจกรรมที่แตกต่ างกัน อาจเข้ าถึงตลาดที่แตกต่ างกัน
ดังนั้นตลาดหลัก (หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) (และดังนั้นผู้ร่วมตลาด) ต้ องพิจารณาจาก
มุมมองของกิจการ โดยยอมให้ เกิดความแตกต่างระหว่างกิจการซึ่งมีกจิ กรรมที่แตกต่างกัน
แม้ ว่ ากิ จการต้ องสามารถเข้ าถึ งตลาด กิ จการไม่ จ าเป็ นต้ องสามารถขายสิ น ทรั พ ย์ รายการใด
รายการหนึ่งหรือโอนหนี้สิน รายการใดรายการหนึ่ง ณ วัน ที่วัดมู ลค่ า เพื่ อให้ สามารถวัดมูลค่ า
ยุติธรรมโดยใช้ เกณฑ์ของราคาในตลาดนั้น
ในกรณี ท่ีไม่ มีตลาดที่สังเกตได้ ในการให้ ข้อ มู ลราคาในการขายสิน ทรัพย์ หรื อการโอนหนี้สิน
ณ วันที่วัดมูลค่า การวัดมูลค่ายุติธรรมต้ องสมมติว่ารายการได้ เกิดขึ้น ณ วันนั้นโดยพิจารณาจาก
มุ ม มองของผู้ ร่ วมตลาดที่มี สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน รายการที่ส มมติ ว่าเกิด ขึ้น นั้ น ใช้ เป็ นเกณฑ์
ในการประมาณราคาที่จะขายสินทรัพย์หรือโอนหนี้สนิ
ผูร้ ่วมตลาด

22

กิจการต้องวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้ สินโดยใช้ขอ้ สมมติ ที่ผูร้ ่วมตลาดใช้ใน
การกาหนดราคาสิ นทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น โดยสมมติ ว่ า ผู ร้ ่ ว มตลาดจะกระท าเพื่อ ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจทีด่ ีทีส่ ุดของตน
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23

ในการพัฒนาข้ อสมมติเหล่านั้น กิจการไม่จาเป็ นต้ องระบุผ้ ู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

25

26

มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ ายเพือ่ โอนหนี้ สินในรายการ
ที่เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ในตลาดหลัก (หรื อ ตลาดที่ให้ประโยชน์สู งสุ ด ) ณ วันที่ว ดั มู ลค่ า
ภายใต้สภาพปั จจุบนั ของตลาด (ราคาขายหรือโอนออก (exit price)) โดยไม่คานึงว่าราคา
ดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้จากประมาณการโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอื่น
ราคาในตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด) ที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ ไม่ต้องปรับปรุงด้ วยต้นทุนการทารายการ ต้ นทุนการทารายการต้ องบันทึกบัญชีตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่น ต้ นทุนการทารายการมิใช่ลักษณะของ
สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน แต่ เป็ นลั ก ษณะเกี่ยวข้ อ งโดยตรงกับ การท ารายการแต่ ละรายการซึ่ งจะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ว่ากิจการทารายการสินทรัพย์และหนี้สนิ นั้นอย่างไร
ต้ นทุนการทารายการไม่รวมถึงต้นทุนในการขนส่ง หากสถานที่ถือเป็ นลักษณะหนึ่งของสินทรัพย์
(ซึ่งอาจเป็ นกรณี เช่ น สินค้ าโภคภัณ ฑ์) ราคาในตลาดหลัก (หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุด )
ต้ องมีการปรับปรุงด้ วยต้ นทุน (ถ้ ามี) ที่จะเกิดขึ้นในการขนส่งสินทรัพย์จากสถานที่อยู่ปัจจุบัน
ของสินทรัพย์ไปยังตลาดนั้น
การประยุกต์ใช้กบั สินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
การใช้สินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีทีส่ ุด

27

28

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ให้พิจารณาถึงความสามารถ
ของผูร้ ่ วมตลาดในการสร้างประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจโดยการใช้สิ นทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดและดีที่สุด หรือโดยการขายสินทรัพย์ให้ผูร้ ่ วมตลาดรายอื่นที่จะใช้สินทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและดีทีส่ ุด
การใช้ สิน ทรั พ ย์ ท่ีมิ ใช่ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิน ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด และดี ท่ีสุด ให้ พิ จารณาถึ ง
การใช้ ง านของสิ น ทรั พ ย์ น้ั น อย่ า งเป็ นไปได้ ทางกายภาพถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและคุ้ ม ค่ า
ทางการเงินดังต่อไปนี้
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การใช้ งานที่เป็ นไปได้ ทางกายภาพจะพิ จารณาถึงลักษณะทางกายภาพของสินทรัพย์
ที่ผ้ ูร่วมตลาดจะนามาพิจารณาในการกาหนดราคาสินทรัพย์ (เช่น ที่ต้ังหรือขนาดของ
อสังหาริมทรัพย์)
28.2 การใช้ งานที่ถูกต้ องตามกฎหมายจะพิ จารณาถึงข้ อจากัดทางกฎหมายในการใช้ สินทรั พย์
นั้ น ซึ่ งผู้ ร่ วมตลาดจะน ามาพิ จ ารณาในการก าหนดราคาสิ น ทรั พย์ (เช่ น ข้ อก าหนด
การแบ่งเขตที่มีผลต่ออสังหาริมทรัพย์)
28.3 การใช้ งานที่ค้ ุ มค่ าทางการเงินจะพิ จารณาว่ าการใช้ งานที่เป็ นไปได้ ทางกายภาพของ
สิน ทรั พ ย์ และถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย จะก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ห รื อ กระแสเงิน สดรั บ ที่
เพียงพอ (โดยคานึงถึงต้ นทุนของการปรับสภาพสินทรัพย์เพื่อการใช้ งานนั้น) เพื่อให้
ได้ รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ ผ้ ู ร่ ว มตลาดต้ อ งการจะได้ รั บ จากการลงทุ น ใน
สินทรัพย์น้ันจากการใช้ งานในลักษณะดังกล่าวนั้น
การนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ุดจะกาหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาดแม้ ว่ากิจการ
มีความตั้งใจที่จะนาสินทรัพย์ไปใช้ ในลักษณะอื่นที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ดีการใช้ สินทรัพย์
ที่มิใช่ สินทรัพ ย์ ทางการเงินในปั จจุ บั นของกิจการให้ สัน นิษฐานว่ าเป็ นการใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและดีท่ีสุด เว้ นแต่ ปั จจัยตลาดหรือปั จจัยอื่นๆ ชี้ ให้ เห็น ว่ าการใช้ ท่ีแ ตกต่ างออกไปของ
ผู้ร่วมตลาดจะทาให้ มูลค่าของสินทรัพย์สงู ที่สุด
เพื่ อปกป้ องสถานะการแข่งขันของตนเอง หรือเพื่ อเหตุผลอื่น ๆ กิจการอาจจะตั้งใจที่จะไม่ ใช้
สินทรัพย์ท่มี ิใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ได้ มาอย่างจริงจังหรืออาจจะตั้งใจที่จะไม่ใช้ สินทรั พย์ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุด ตัวอย่างเช่น อาจจะมีกรณีท่กี จิ การได้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาและ
มี แ ผนที่จ ะใช้ เพี ยงเพื่ อ ป้ องกัน มิ ให้ ผ้ ู อ่ืน ได้ ใช้ อย่า งไรก็ดี กิจการต้ อ งวัด มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของ
สินทรัพย์ท่มี ิใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน ตามข้ อสมมติการใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดีท่สี ุดโดย
ผู้ร่วมตลาด
28.1

29

30

ข้อสมมติในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทีม่ ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
31

การใช้ สินทรั พ ย์ท่ีมิใช่ สินทรั พ ย์ทางการเงินให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดี ท่ีสุดเป็ นพื้ นฐานของ
การก าหนดข้ อ สมมติ ในการประเมิ น มู ลค่ าที่น ามาใช้ ในการวั ด มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์
ดังต่อไปนี้
31.1 การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี มิ ใช่ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุด และดี ท่ี สุ ด อาจ
ให้ มู ล ค่ าสู งสุ ด แก่ ผ้ ู ร่ วมตลาดโดยการใช้ งานร่ วมกั บ สิ น ทรั พ ย์ อ่ื น อย่ า งเป็ นกลุ่ ม
(มีการติดตั้งหรื อประกอบรวมสาหรับ การใช้ งาน) หรื อการใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และ
หนี้สนิ อื่น (เช่น ธุรกิจ)
31.1.1 หากการใช้ สินทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดีท่สี ุด คือ การใช้ สินทรัพย์
ร่ ว มกั บ สิ น ทรั พ ย์ อ่ื น หรื อ การใช้ ร่ ว มกั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น อื่ น มู ล ค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์เป็ นราคาที่จะได้ รับจากรายการในปั จจุบันในการขาย
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32

33

สินทรัพย์ โดยมีข้อสมมติว่าสินทรัพย์จะนามาใช้ ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื หรือใช้
ร่ วมกับสิน ทรั พย์และหนี้ สิน อื่น และสิน ทรั พย์และหนี้ สิน เหล่ านั้ น (ได้ แ ก่
สินทรัพย์ท่เี ป็ นส่วนประกอบ และหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง) ผู้ร่วมตลาดจะสามารถ
จัดหาได้ จริง
31.1.2 หนี้ สิ น ที่เกี่ ย วข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ น้ั น และสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเป็ นส่ ว นประกอบของ
สิน ทรั พ ย์น้ั น ให้ รวมหนี้ สิน ที่ใช้ เป็ นเงิน ทุ น หมุน เวียน แต่ไม่ให้ รวมหนี้ สิน
ที่นามาใช้ เพื่อจัดหาสินทรัพย์อ่นื ที่ไม่อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์
31.1.3 ข้ อสมมติเกี่ยวกับการใช้ สินทรัพย์ท่มี ิใช่สินทรัพย์ทางการเงินให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและดีท่สี ุดต้ องเป็ นอย่างเดียวกันสาหรับสินทรัพย์ท้งั หมด (ซึ่งการใช้ งาน
สินทรั พย์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุดมีความเกี่ยวข้ อง) ของกลุ่มสินทรัพย์
หรือในกลุ่มสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่จะนาสินทรัพย์มาใช้
31.2 การใช้ สินทรั พ ย์ท่ีมิใช่ สินทรั พ ย์ทางการเงิน ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดีท่ีสุดอาจให้
มูลค่าสูงสุดแก่ผ้ ูร่วมตลาดโดยการใช้ สินทรัพย์แบบแยกต่างหาก ถ้ าการใช้ สนิ ทรัพย์ให้
เกิดประโยชน์ สูงสุดและดี ท่ีสุดคือการใช้ สินทรั พย์แบบแยกต่างหาก มู ลค่ายุติธรรม
ของสิน ทรั พ ย์เป็ นราคาที่จะได้ รับ จากรายการในปั จจุ บั น ในการขายสิน ทรั พย์ ให้ กับ
ผู้ร่วมตลาดซึ่งใช้ สนิ ทรัพย์แบบแยกต่างหาก
การวัดมู ลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่มี ิใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน ใช้ ข้อสมมติว่าสินทรั พย์ท่ขี ายมี
หน่ วยวัดทางบั ญชีสอดคล้ องกับที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่น (ซึ่งอาจ
เป็ นสินทรัพย์แต่ละชิ้นรายการ) กล่าวคือ แม้ ว่าในกรณีท่กี ารวัดมูลค่ายุติธรรมจะมีข้อสมมติว่า
การน ามาใช้ ให้ เกิด ประโยชน์ สูงสุด และดี ท่ีสุ ด ของสิ น ทรั พ ย์ เป็ นการใช้ ร่ ว มกั บ สิน ทรั พ ย์ อ่ ื น
หรือร่ วมกับสินทรั พย์และหนี้สินอื่น เนื่องจากการวัดมูลค่ายุติธรรมมีข้อ สมมติว่าผู้ร่วมตลาด
ถือสินทรัพย์ท่เี ป็ นส่วนประกอบ และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องไว้ แล้ ว
ย่ อ หน้ า ที่ ข3 อธิบ ายถึ งการประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ของข้ อ สมมติ ในการประเมิ น มู ล ค่ า ส าหรั บ
สินทรัพย์ท่มี ิใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
การประยุกต์ใช้สาหรับหนี้ สิน และตราสารทุนของกิจการ
หลักการทัว่ ไป

34

การวัดมู ลค่ายุติธรรมใช้ขอ้ สมมติว่าหนี้ สินทางการเงิน หรือหนี้ สินที่มิใช่ หนี้ สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของกิจการ (เช่ น ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกเพือ่ เป็ นสิ่งตอบแทน
ในการรวมธุ รกิจ) จะถูกโอนไปยังผูร้ ่วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า การโอนหนี้ สินหรือตราสารทุน
ของกิจการ มีขอ้ สมมติดงั นี้
34.1 หนี้ สิ นยังคงค้าง และผูร้ ่ วมตลาดที่เป็ นผูร้ บั โอนจะต้อ งปฏิ บ ตั ิ ต ามภาระผู กพัน
หนี้ สิ น นั้น จะไม่ มี ก ารช าระกับ คู่ ส ัญ ญาหรื อ ท าให้สิ้ นสภาพไปด้ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ใด
ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
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34.2

35

36

ตราสารทุนของกิจการยังคงค้าง และผูร้ ่วมตลาดที่เป็ นผูร้ บั โอนจะได้รบั สิทธิและ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารทุนนั้นจะไม่ มีการยกเลิกหรือ
ทาให้สิ้นสภาพไปด้วยวิธีการอื่นใด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
ในกรณีท่ไี ม่มีตลาดที่สังเกตได้ ท่ใี ห้ ข้อมูลราคาเกี่ยวกับการเปลี่ยนมือของหนี้สินหรือตราสารทุน
ของกิจการ (เช่น เนื่องจากสัญญาหรือข้ อจากัดทางกฎหมายอื่นป้ องกันการโอนรายการดังกล่าว)
อาจจะมีตลาดที่สงั เกตได้ สาหรับรายการดังกล่าวหากมีบุคคลอื่นถือรายการหนี้สนิ หรือตราสารทุน
นั้นเป็ นสินทรัพย์ (เช่น หุ้นกู้ของกิจการ หรือสิทธิเลือกที่จะซื้อหุ้นของกิจการ)
ในทุกกรณีกิจการต้ องใช้ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ท่ีมีความเกี่ยวข้ องให้ มากที่สุด และใช้ ข้อมูล
ที่ไม่ สามารถสังเกตได้ ให้ น้ อ ยที่สุดเพื่ อ บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ของการวัด มู ลค่ ายุ ติ ธรรม ซึ่ งเป็ น
ประมาณการราคาสาหรั บ รายการที่เกิด ขึ้ น ในสภาพปกติ ในการโอนหนี้ สิน หรื อตราสารทุ น
ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด
หนี้สินและตราสารทุนทีบ่ ุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์

37

38

39

ในกรณี ที่ ไม่ มี ราคาเสนอซื้ อขายส าหรับการโอนหนี้ สิ น หรื อ ตราสารทุ นของกิ จการอย่ าง
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและรายการอย่างเดียวกันนั้นมีบุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์ กิจการ
ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน หรือตราสารทุนนั้นจากมุมมองของผูร้ ่วมตลาดที่ถือรายการ
อย่างเดียวกันนั้นเป็ นสินทรัพย์ ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
ในกรณีดังกล่าวกิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ หรือตราสารทุนดังนี้
38.1 หากมี ร าคาเสนอซื้ อขายในตลาดที ่มี ส ภาพคล่ อ งส าหรั บ รายการอย่ า งเดี ย วกัน ที่ มี
บุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์ให้ ใช้ ราคาดังกล่าว
38.2 ถ้ าไม่มีราคาเช่ นว่านั้ น ให้ ใช้ ข้อมูลอื่น ที่สามารถสังเกตได้ เช่น ราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่ไม่มีสภาพคล่องสาหรับรายการอย่างเดียวกันที่มีบุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์
38.3 หากไม่ มี ร าคาที่ สั ง เกตได้ ในย่ อ หน้ าที่ 38.1 และย่ อ หน้ าที่ 38.2 ให้ ใช้ เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าวิธอี ่นื เช่น
38.3.1 วิธีรายได้ (เช่น เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่พิจารณาถึงกระแสเงินสดในอนาคตที่
ผู้ร่วมตลาดคาดว่าจะได้ รับจากการถือหนี้สนิ หรือตราสารทุนที่เป็ นสินทรัพย์
(ดูย่อหน้ าที่ ข10 และ ข11))
38.3.2 วิธีราคาตลาด (เช่ น ใช้ ราคาเสนอซื้ อขายสาหรั บ หนี้ สิน หรื อตราสารทุน ที่
คล้ ายคลึงกันที่บุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์ (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข7))
กิจการต้ องปรับ ปรุงราคาเสนอซื้อขายของหนี้สินหรือตราสารทุนของกิจการที่บุคคลอื่นถือเป็ น
สิน ทรั พ ย์เฉพาะในกรณี ท่ีสิน ทรั พ ย์น้ั น มีปั จจั ยเจาะจงที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับการวัดมู ลค่ ายุติธรรม
ของหนี้ สิน หรื อ ตราสารทุ น นั้ น กิจการต้ องมั่ น ใจว่ าราคาของสิน ทรั พ ย์ น้ั น ไม่ ร วมผลกระทบ
ของข้ อ จ ากัด ที่ ท าให้ ข ายสิน ทรั พ ย์ น้ั น ไม่ ได้ ปั จ จั ย บางอย่ า งที่ อ าจบ่ งชี้ ว่ า ราคาเสนอซื้ อขาย
ของสินทรัพย์ต้องมีการปรับปรุงรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
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39.1

39.2

ราคาเสนอซื้อขายสาหรับสินทรัพย์เป็ นราคาที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สินและตราสารทุนที่มี
ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น (แต่ ไ ม่ ใ ช่ อ ย่ า งเดี ย วกั น ) ที่ บุ ค คลอื่ น ถื อ เป็ นสิ น ทรั พ ย์
ตัวอย่างเช่ น หนี้ สินหรื อตราสารทุ นอาจมีลักษณะเฉพาะ (เช่ น คุณ ภาพด้ านเครดิต
ของผู้ อ อก) ซึ่ งแตกต่ างจากที่สะท้ อ นในมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของหนี้ สิน หรื อ ตราสารทุ น
ที่คล้ ายคลึงกันที่บุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์
หน่ วยวัด ทางบั ญ ชี ส าหรั บ สิน ทรั พ ย์ไม่ ได้ เป็ นอย่ างเดี ยวกับ หนี้ สิน หรื อ ตราสารทุ น
ตัวอย่างเช่น สาหรับหนี้สิน ในบางกรณีราคาสินทรัพย์สะท้ อนราคารวม ซึ่งประกอบด้ วย
จานวนเงินที่จะได้ รับจากผู้ ออกตราสาร และจากการเพิ่ มความน่ าเชื่ อถือ จากบุ คคล
ที่สาม ถ้ าหน่วยวัดทางบัญชีสาหรับหนี้สินไม่ใช่จานวนซึ่งรวมการเพิ่มความน่าเชื่อถือ
วัตถุป ระสงค์คือการวัดมู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน ของกิจการผู้ ออกตราสารหนี้ไม่ใช่
การวัด มู ลค่ ายุ ติธรรมซึ่งรวมการเพิ่ มความน่ าเชื่ อถือ ดังนั้ น ในกรณี ดังกล่ าวกิจการ
จะปรับราคาที่สามารถสังเกตได้ สาหรับสินทรัพย์น้ันโดยไม่รวมผลกระทบของการเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือจากบุคคลที่สาม

หนี้สินและตราสารทุนทีไ่ ม่มีบุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์
40

41

ในกรณี ที่ ไม่ มี ราคาเสนอซื้ อขายส าหรับ การโอนหนี้ สิ น หรื อ ตราสารทุ น ของกิจการอย่ าง
เดี ย วกัน หรื อ คล้ายคลึ งกัน และรายการอย่ างเดี ยวกัน นั้นไม่ มี บุ ค คลอื่น ถือ เป็ นสิ นทรัพ ย์
กิจการต้องวัดมู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน หรือตราสารทุนโดยใช้เทคนิคการประเมินมู ลค่ า
จากมุมมองของผูร้ ่วมตลาดทีม่ ีหนี้ สิน หรือได้ออกสิทธิเรียกร้องในส่วนของเจ้าของ
ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ใี ช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน กิจการอาจพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
41.1 กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่ผ้ ูร่วมตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน
รวมทั้งค่าตอบแทนที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการในการเข้ ารับ ภาระผูกพัน (ดูย่อหน้ าที่ ข31
ถึง ข33)
41.2 จานวนเงินที่ผ้ ูร่วมตลาดจะได้ รับจากการเข้ าผูกพันหรือออกตราสารหนี้หรือตราสารทุน
อย่างเดียวกัน โดยใช้ ข้อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ในการกาหนดราคาสาหรับรายการ
อย่างเดียวกัน (เช่ น มี คุณ สมบัติด้านเครดิตเหมือนกัน ) ในตลาดหลัก (หรื อตลาด
ที่ให้ ประโยชน์สูงสุด ) ในการออกตราสารหนี้ หรื อตราสารทุ นที่มีเงื่อนไขตามสัญ ญา
เช่นเดียวกัน
ความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน

42

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น สะท้อ นผลกระทบของควำมเสี่ ย งที่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ต ำม
ข้อกำหนดของภำระผูกพัน ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิ ตของกิ จการ (ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น) แต่ อาจจะไม่ ถู กจ ากัดเพี ยงแค่ น้ ัน
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43

44

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพันนี้ ถือว่าเป็ นเช่ นเดียวกันทั้งก่อน
และหลังการโอนหนี้ สิน
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินกิจการต้ องพิ จารณาถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้ านเครดิต
(ระดับความน่าเชื่อถือ) ของกิจการและปั จจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อความน่ าจะเป็ นที่จะมีหรือ
ไม่มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันซึ่งผลกระทบนั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั หนี้สนิ ตัวอย่างเช่น
43.1 หนี้สนิ นั้นเป็ นภาระผูกพันในการส่งมอบเงินสด (หนี้สนิ ทางการเงิน) หรือภาระผูกพัน
ในการส่งมอบสินค้ าหรือบริการ (หนี้สนิ ที่ไม่ใช่หนี้สนิ ทางการเงิน)
43.2 เงื่อนไขของการเพิ่มความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สนิ (ถ้ ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้ อนให้ เห็นถึงผลของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของภาระผูกพันบนเกณฑ์ของหน่วยวัดทางบัญชี ผู้ก่อหนี้สินที่ก่อหนี้โดยมีการเพิ่มความน่าเชื่อถือ
โดยบุ ค คลที่ ส ามอั น ไม่ ส ามารถแยกออกต่ า งหากได้ ซึ่ ง มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ยกต่ า งหาก
จากหนี้สินนั้น ต้ องไม่รวมผลกระทบของการเพิ่ มความน่าเชื่อถือ (เช่น การคา้ ประกัน หนี้โดย
บุคคลที่สาม) ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน หากการเพิ่มความน่าเชื่อถือมีการบันทึกบัญชี
แยกต่ า งหากจากหนี้ สิ น ผู้ ก่ อ หนี้ สิ น จะพิ จ ารณาสถานะของความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตนเอง
โดยไม่พิจารณาถึงสถานะเครดิตของบุคคลที่สามเมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ
ข้อจากัดทีป่ ้ องกันการโอนหนี้ สิน หรือตราสารทุนของกิจการ

45

46

เมื่อ วั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของหนี้ สิน หรื อตราสารทุ น ของกิจการ กิจการต้ องไม่ รวมข้ อ มู ลที่แ ยก
ต่ า งหากหรื อ การปรั บ ปรุ งข้อ มูล อื่น ที่เกี่ยวข้ อ งกับ ข้ อจากัด ที่ป้ องกัน การโอน ผลกระทบต่ อ
ข้ อจากัด ที่ป้ องกัน การโอนของหนี้สิน หรื อตราสารทุ นของกิจการได้ ถู กรวมอย่างชั ดเจนหรื อ
โดยนัยทางอ้ อมในข้ อมูลอื่นที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว
ตัวอย่างเช่น ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งเจ้ าหนี้และลูกหนี้ ยอมรับราคาที่ทาให้ เกิดรายการสาหรั บ
รายการหนี้สินโดยทราบชัดเจนว่ามีข้อจากัด ที่ป้องกันการเปลี่ ยนมือ ดังนั้น เนื่องจากข้ อจากัด
ดังกล่าวได้ รวมอยู่ในการพิ จารณาราคาที่ทาให้ เกิดรายการแล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลแยก
ต่างหาก หรือปรั บปรุ งข้ อมูลที่ใช้ อยู่ ณ วันที่ทารายการเพื่ อให้ สะท้ อนผลกระทบของข้ อจากัด
เกี่ยวกับการโอน ในทานองเดียวกันไม่จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลแยกต่างหากหรือปรับปรุงข้ อมูลที่ใช้ อยู่
ณ วันที่วัดมูลค่าในภายหลังเพื่อให้ สะท้อนผลกระทบของข้ อจากัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนมือ
หนี้ สินทางการเงินเมือ่ ทวงถาม

47

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน เมื่อทวงถาม (เช่น เงินฝากเมื่อทวงถาม) จะไม่น้อยกว่ า
จานวนเงินที่จ่ายเมื่อทวงถามคิดลดตั้งแต่วันแรกที่สามารถทวงถามให้ จ่าย
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การประยุกต์ใช้กบั สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สิน ทางการเงิน ที่มีสถานะหักกลบลบกัน
สาหรับความเสีย่ งด้านตลาดหรือความเสีย่ งด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา
48

49

50

กิ จ การที่ ถื อ กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ทางการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น มี ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ยง
ด้ านตลาด (ตามที่อธิบายในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ) และความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต (ตามที่ อ ธิ บ ายในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเครื่ องมื อทางการเงิน ) ของคู่ สัญ ญาแต่ ละราย
หากกิจการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะเปิ ด
สุทธิของกิจการต่ อความเสี่ยงด้ านตลาดหรื อความเสี่ยงด้ านเครดิต กิจการได้ รับอนุ ญาตให้ ใช้
ข้ อยกเว้ นในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม ข้ อยกเว้ นนี้
อนุญาตให้ กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบนเกณฑ์
ของราคาที่จะได้ รับจากการขายสถานะซื้อสุทธิ (สินทรัพย์) สาหรับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงรายการ
ใดรายการหนึ่งหรื อการจ่ ายเพื่ อโอนสถานะขายสุทธิ (หนี้สิน) สาหรับ ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
รายการใดรายการหนึ่งจากรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ างผู้ ร่วมตลาด ณ วั นที่วัดมู ลค่ า
ภายใต้ สภาพปั จจุ บั นของตลาด ดังนั้ นกิจการต้ องวัดมู ลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรั พย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินเช่ นเดียวกับวิธีการที่ผ้ ูร่วมตลาดจะกาหนดราคาสาหรั บฐานะเปิ ด
สุทธิต่อความเสี่ยงสุทธิ ณ วันที่วัดมูลค่า
กิจการได้ รับ อนุ ญ าตให้ ใช้ ข้อยกเว้ น ในย่ อหน้ าที่ 48 เฉพาะเมื่อกิจการปฏิบั ติตามข้ อกาหนด
ทุกข้ อต่อไปนี้
49.1 มีการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามเกณฑ์ของฐานะ
เปิ ดสุทธิของกิจการสาหรั บความเสี่ยงด้ านตลาดรายการใดรายการหนึ่ง (หรื อความเสี่ยง
ด้ านตลาดหลายรายการ) หรื อ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ของคู่ สั ญ ญารายใดรายหนี่ ง
ตามการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การลงทุนที่มีระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
49.2 นาเสนอข้ อมูลตามเกณฑ์ดังกล่ าวเกี่ยวกับกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินให้
ผู้บริหารสาคัญของกิจการ ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และ
49.3 กิจการถูกกาหนดหรือเลือกที่จะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน
เหล่านั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในแต่ละรอบ
ข้ อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48 ไม่เกี่ยวข้ องกับการนาเสนองบการเงิน ในบางกรณีเกณฑ์การนาเสนอ
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ในงบแสดงฐานะการเงิ น แตกต่ า งจากเกณฑ์ ก ารวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน เช่ น ถ้ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่ ก าหนดหรื อ อนุ ญ าตให้ น าเสนอ
เครื่องมือทางการเงินบนเกณฑ์สุทธิ ในกรณีดังกล่าวกิจการอาจต้ องปั นส่วนรายการปรับปรุงใน
ระดั บ กลุ่ ม การลงทุ น (portfolio-level) (ดู ย่ อ หน้ าที่ 53 ถึ ง 56) ให้ แก่ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อหนี้ สิ น
แต่ละรายการที่ประกอบกันขึ้นเป็ นกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินที่มีการบริหารจัดการ
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52

บนเกณฑ์ของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงสุทธิของกิจการ กิจการต้ องดาเนินการปั นส่วนบนเกณฑ์
ที่สมเหตุสมผลและสม่าเสมอ โดยใช้ วิธกี ารที่เหมาะสมในสถานการณ์น้ันๆ
กิจการต้ องกาหนดนโยบายการบัญชีให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบาย
การบั ญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด ในการใช้ ข้ อ ยกเว้ น ใน
ย่อหน้ าที่ 48 กิจการที่ใช้ ข้อยกเว้ นดังกล่าวต้ องใช้ นโยบายการบัญชี รวมทั้งนโยบายในการปันส่วน
ส่วนปรับปรุงราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (bid-ask adjustment) (ดูย่อหน้ าที่ 53 ถึง 55) และ
การปรับปรุงเกี่ยวกับด้ านเครดิต (ถ้ ามี)(ดูย่อหน้ าที่ 56) โดยต้ องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอจากงวด
หนึ่งไปอีกงวดหนึ่งสาหรับกลุ่มการลงทุน (Portfolio) กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ข้ อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48 ใช้ ได้ เฉพาะกับสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สนิ ทางการเงิน และสัญญาอื่น ๆ
ที่อ ยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่องมื อทางการเงิ น
การอ้ า งอิ งถึ งสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ใน ย่ อ หน้ าที่ 48 ถึ ง 51 และใน
ย่อหน้ าที่ 53 ถึง 56 ควรหมายความว่าให้ ใช้ ปฏิบัติกับสัญญาทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตและเป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยไม่ต้องคานึงว่า
สัญญาเหล่านั้นเป็ นไปตามคานิยามของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน หรือไม่
ฐานะเปิ ดต่อความเสีย่ งด้านตลาด

53

54

เมื่ อ กิ จ การใช้ ข้ อ ยกเว้ น ในย่ อ หน้ าที่ 48 ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของกลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีการบริหารจัดการบนเกณฑ์ของฐานะเปิ ดสุทธิของกิจการ
สาหรับความเสี่ยงด้ านตลาดรายการใดรายการหนึ่ง (หรื อความเสี่ยงด้ านตลาดหลายรายการ)
กิจ การต้ อ งใช้ ร าคาที่อ ยู่ ร ะหว่ างราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย (bid-ask spread) ซึ่ งเป็ น
ตั วแทนที่ ดี ท่ี สุ ด ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในสถานการณ์ น้ั น ส าหรั บ ฐานะเปิ ดสุท ธิต่ อ ความเสี่ ย ง
ด้ านตลาดของกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ 70 และ 71)
เมื่ อ มี ก ารใช้ ข้ อ ยกเว้ น ในย่ อ หน้ าที่ 48 กิ จ การต้ อ งมั่ น ใจว่ าความเสี่ ยงด้ านตลาดรายการใด
รายการหนึ่ง (หรื อความเสี่ยงด้ านตลาดหลายรายการ) ซึ่งกิจการมีอยู่ภายในกลุ่มของสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเป็ นความเสี่ยงที่เหมือนกันเป็ นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น กิจการ
จะไม่ รวมความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยซึ่ งเกี่ยวข้ องกับ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงินเข้ ากับความเสี่ยง
ด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ซ่ึงเกี่ยวข้ องกับหนี้สินทางการเงินเนื่องจากการกระทาเช่นนั้นจะไม่เป็ น
การบรรเทาฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยหรื อความเสี่ยงด้ านราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
เมื่อใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48 ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานะตรงข้ ามกันซึ่งไม่หักกลบกัน (basis
risk) ที่ เป็ นผลมาจากปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้ านตลาด (Market risk parameter) ที่ ไม่ ไ ด้ มาจาก
สิ่งเดี ยวกัน ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวั ด มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน และหนี้ สิน
ทางการเงินภายในกลุ่ม
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ในทานองเดียวกัน อายุของฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านตลาดรายการใดรายการหนึ่ง (หรือความเสี่ยง
ด้ านตลาดหลายรายการ) ของกิจการ ที่เกิดจากสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน
ต้ อ งเป็ นอายุ เดียวกัน โดยสาระสาคัญ ตัวอย่างเช่ น กิจการใช้ สัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า (Future
contract) อายุ 12 เดือนเพื่อป้ องกันความเสี่ยงบนกระแสเงินสดอายุ 12 เดือน ที่เกิดจากฐานะ
เปิ ดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยบนเครื่องมือทางการเงินอายุห้าปี ที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะสินทรัพย์
ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินที่มีอายุ 12 เดือนที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ หลักการของ
สถานะหักกลบลบกัน (net basis) และฐานะเปิ ดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ (ในช่วง
2 ปี ถึง 5 ปี ) วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ หลักการของสถานะไม่หักกลบลบกัน (gross basis)
ฐานะเปิ ดต่อความเสีย่ งด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึง่

56

เมื่อมีการใช้ ข้อยกเว้ นในย่อหน้ าที่ 48 ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้ สินทางการเงินซึ่ งเกี่ยวข้ องกับ คู่ สัญ ญารายใดรายหนึ่ ง กิจการต้ องรวมผลกระทบของ
ฐานะเปิ ดสุท ธิของกิจ การต่ อ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ของคู่ สัญ ญานั้ น หรื อ ฐานะเปิ ดสุท ธิของ
คู่สัญญาต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการในการวัดมูลค่ายุติธรรม ในกรณีท่ีผ้ ูร่วมตลาดจะ
พิจารณาถึงข้ อตกลงใดๆ ที่มีอยู่เพื่อบรรเทาฐานะเปิ ดความเสี่ยงด้ านเครดิตหากมีการผิดสัญญา
(เช่ น สัญ ญาหลั กให้ มีก ารหั ก กลบสุทธิกับ คู่ สัญ ญาหรื อ สัญ ญาที่ก าหนดให้ มีก ารแลกเปลี่ ยน
หลั ก ประกั น บนเกณฑ์ ข องฐานะเปิ ดสุ ท ธิ ข องแต่ ล ะกิ จ การต่ อ ความเสี่ ย งด้ านเครดิ ต )
การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้ องสะท้ อนให้ เห็นถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับโอกาส
ที่ข้อตกลงดังกล่าวจะนามาใช้ บังคับได้ ตามกฎหมายเมื่อมีการผิดสัญญา
การรับรูม้ ูลค่ายุติธรรมเมือ่ เริม่ แรก

57

58
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เมื่อมีการได้ มาซึ่งสินทรัพย์หรือก่อให้ เกิดหนี้สิน ในการทารายการแลกเปลี่ยนสาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สิน ราคาที่ทาให้ เกิดรายการคือราคาที่จ่ายเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งสินทรั พย์ หรื อราคาที่ได้ รับเมื่อเข้ า
รั บภาระหนี้ สิน (ราคาที ่ได้มาหรื อรับโอน (entry price)) ในทางตรงกันข้ ามมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ เป็ นราคาที่จะได้ รับจากขายสินทรัพย์ หรือจ่ายในการโอนหนี้สนิ (ราคาขายหรือ
โอนออก (exit price)) กิจการไม่จาเป็ นต้ องขายสินทรัพย์ในราคาที่จ่ายเพื่ อได้ มาซึ่งสินทรัพย์น้ั น
ในทานองเดียวกันกิจการไม่จาเป็ นต้ องโอนหนี้สนิ ในราคาที่ได้ รับเมื่อเข้ ารับภาระหนี้สนิ
ในหลายกรณีราคาที่ทาให้ เกิดรายการจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรม (เช่น อาจจะมีกรณีท่ี ณ วันที่เกิด
รายการนั้นรายการซื้อสินทรัพย์เกิดขึ้นในตลาดซึ่งมีการขายสินทรัพย์)
เมื่ อพิ จารณาถึงมู ลค่ ายุ ติธรรมที่รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกว่ าจะเท่ากับราคาที่ทาให้ เกิดรายการหรื อไม่
กิจการต้ องพิจารณาถึงปั จจัยเฉพาะของการทารายการนั้น และปั จจัยเฉพาะของสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ นั้น ย่อหน้ าที่ ข4 อธิบายถึงสถานการณ์ท่รี าคาที่ทาให้ เกิดรายการอาจจะไม่แสดงถึงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่รับรู้เมื่อเรื่มแรก
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ถ้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกาหนด หรืออนุ ญาตให้ กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์
หรื อ หนี้ สิน เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ วยมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมและราคาที่ท าให้ เกิ ด รายการแตกต่ า งจากมู ลค่ า
ยุติธรรมกิจการต้ องรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนในกาไรหรือขาดทุนอันเป็ นผลมาจากความแตกต่าง
ดังกล่าว เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นนั้นระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
เทคนิคการประเมินมูลค่า

61

62

63

64

กิจการต้องใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในสถานการณ์น้นั และมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีความเกีย่ วข้องให้มากที่สุดและ
ลดการใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยทีส่ ุด
วัตถุประสงค์ของการใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าคือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้น
ในสภาพปกติในการขายสินทรัพย์ หรื อการโอนหนี้ สินที่จะเกิดขึ้นระหว่ างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่
วั ด มู ล ค่ า ภายใต้ ส ภาพปั จ จุ บั น ของตลาด เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า 3 วิ ธี ท่ี น ามาใช้ อ ย่ า ง
แพร่ หลายในการประเมินมูลค่า ได้ แก่ วิธีราคาตลาด วิธีราคาทุน และวิธีรายได้ หลักการของ
วิ ธีก ารเหล่ า นั้ น ได้ มี ก ารสรุ ป ไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ ข5 ถึ ง ข11 กิจ การต้ อ งใช้ เทคนิ ค การประเมิ น
มูลค่าที่สอดคล้ องกับหนึ่งหรือหลายวิธกี ารเหล่านั้นในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ในบางกรณีเทคนิคการประเมินมูลค่าเพียงวิธเี ดียวจะมีความเหมาะสม (เช่น เมื่อการประเมินมูลค่า
ของสินทรั พย์หรื อหนี้สินโดยใช้ ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ องสาหรั บสินทรั พย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน) ในกรณีอ่ ืนๆ การใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธีจะมีความเหมาะสม
(เช่ น อาจจะเป็ นกรณี เมื่ อ ประเมิ น มู ล ค่ าหน่ วยสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด) หากเทคนิ ค
การประเมินมูลค่าหลายวิธีถูกนามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ผลลัพธ์ (คือตัวบ่งชี้มูลค่ายุติธรรม
ที่ได้ จากแต่ ละวิ ธี) ต้ องถูกประเมิ นโดยพิ จารณาความสมเหตุสมผลของช่ วงของราคาที่ระบุ โดย
ผลลัพธ์เหล่านั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาใดราคาหนึ่งในระหว่างช่วงราคาซึ่งเป็ นตัวแทนที่ดี
ที่สดุ ของมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์น้ัน
ถ้ าราคาที่ทาให้ เกิดรายการเป็ นมู ลค่ายุติธรรมที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรก และเทคนิคการประเมินมูลค่า
มี การใช้ ข้อมู ลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ ในการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมในภายหลั ง เทคนิ คการประเมิ น
มูลค่าต้ องมีการทดสอบเพื่อให้ ทราบว่า ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ผลของการใช้ เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าเท่ากับราคาที่ทาให้ เกิดรายการ การทดสอบดังกล่าวกระทาเพื่อให้ แน่ใจว่าเทคนิค
การประเมินมูลค่าสะท้ อนถึงสภาพปัจจุบันของตลาด และเพื่อช่วยให้ กิจการทราบว่าจาเป็ นต้ องมี
การปรับปรุงในการใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่านั้นหรือไม่ (เช่น อาจจะมีลักษณะของสินทรัพย์
หรือหนี้ สิน ที่ไม่ ได้ ร วมอยู่ ในการใช้ เทคนิ คการประเมิน มู ลค่ า) หลังจากการรั บ รู้ ร ายการเมื่อ
เริ่ มแรกเมื่อ วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าหรือเทคนิคที่ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ กิจการต้ องแน่ใจว่าเทคนิคการประเมินมูลค่าเหล่านั้นสะท้ อนถึงข้ อมูลในตลาดที่สงั เกตได้
(เช่น ราคาสาหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ที่คล้ ายคลึงกัน) ณ วันที่วัดมูลค่า
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65

66

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้ องประยุกต์ใช้ โดยสม่าเสมอ อย่างไรก็ดี
การเปลี่ ยนแปลงในเทคนิ คการประเมิ นมู ลค่ า หรื อการน ามาปฏิบั ติ ใช้ (เช่ น การเปลี่ ยนแปลง
ในการถ่วงน้าหนั ก เมื่อ ใช้ เทคนิ คการประเมิน มู ลค่ าหลายวิธี หรื อมี ก ารเปลี่ ยนแปลงรายการ
ปรับปรุงที่นามาใช้ กับเทคนิคการประเมินมูลค่า) จะมีความเหมาะสม ถ้ าการเปลี่ยนแปลงนั้นมี
ผลต่อการวัดมูลค่าซึ่งทาให้ 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
การปรั บ ปรุงที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงในเทคนิคการประเมิน มูลค่าหรื อการน ามาใช้ ป ฏิบั ติ
ถือเป็ นการเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีและข้ อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม การเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ดั งกล่ า วไม่
กาหนดให้ ต้องเปิ ดเผยรายการปรั บปรุงซึ่ งเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมิน
มูลค่าหรือการนามาใช้ ปฏิบัติ
ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า
หลักการทัว่ ไป

67
68

69

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีน่ ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
ทีม่ ีความเกีย่ วข้องให้มากทีส่ ุดและใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยทีส่ ุด
ตั ว อย่ า งของตลาดซึ่ งข้ อมู ล ที่ อ าจจะสั ง เกตได้ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น บางอย่ า ง
(เช่ น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ) รวมถึ งตลาดแลกเปลี่ ย นที่ เป็ นทางการ (exchange markets)
ตลาดตั ว แทน (dealer markets) ตลาดนายหน้ า (broker markets) และตลาดซื้ อขายที่ ไม่ มี
ตัวกลาง (principal-to-principal markets) (ดูย่อหน้ าที่ ข34)
กิจการต้ องเลือกข้ อมูลที่สอดคล้ องกับลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ผ้ ูร่วมตลาดจะพิ จารณา
รายการสาหรั บ สิน ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิน (ดู ย่ อหน้ าที่ 11 และ 12) ในบางกรณี ลักษณะเหล่ านั้ น
มีผลให้ มีการปรับปรุง เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลด (เช่น ส่วนเพิ่มจากการควบคุมหรือส่วนลดจาก
ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ ม) อย่างไรก็ตาม การวัดมูลค่ายุติธรรมต้ องไม่รวมส่วนเพิ่ มหรื อ
ส่ วนลดที่ไม่ สอดคล้ องกับ หน่ วยวั ดทางบั ญ ชี ท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก าหนดหรื อ
อนุญาตให้ วัดมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 13 และ 14) ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดที่สะท้ อนถึงขนาดว่า
เป็ นลั กษณะของการถื อ ครองของกิจการ (โดยเฉพาะปั จจั ยขนาดที่ใช้ คิ ดลดราคา (Blockage
Factor) ที่มีผลต่อการปรับราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินเนื่องจากปริมาณการซื้อขาย
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ของตลาดตามปกติรายวันไม่เพี ยงพอที่จะรองรั บปริมาณที่ถือโดยกิจการ ตามที่ได้ อธิบายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 80) มากกว่าที่จะเป็ นลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สิน (เช่น ส่วนเพิ่มจากการควบคุม
เมื่ อวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของส่วนได้ เสียที่มีอ านาจควบคุ ม) ไม่อนุ ญ าตในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ในทุ ก กรณี หากมี ร าคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มี ส ภาพคล่ อ ง (เช่ น ข้อมูล ระดับ 1) สาหรั บ
สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน กิจ การต้ อ งใช้ ราคานั้ น โดยไม่ ต้องปรั บ ปรุ ง เมื่อมีการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรม
ยกเว้ นที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 79
ข้อมูลทีต่ ้ งั อยู่บนพื้ นฐานของราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย
70

71

หากสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ที่วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (เช่น ใช้ ข้อมูล
จากตลาดตั วแทน) ราคาที่ อยู่ ในช่ วงส่ วนต่ างระหว่ างราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายซึ่ งเป็ น
ตัวแทนที่ดีท่ีสุดของมู ลค่ ายุ ติธรรมในสถานการณ์ น้ั น ต้ องนามาใช้ ในการวัดมูลค่ ายุ ติธรรมโดย
ไม่ ค านึ งว่ า ข้ อมู ล ถู ก จั ด อยู่ ในระดั บ ชั้ น ใดของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (ได้ แก่ ระดั บ 1 2 หรื อ 3
ดู ย่อหน้ าที่ 72 ถึง 90) การใช้ ราคาเสนอซื้อสาหรั บสถานะการเป็ นสินทรัพย์และราคาเสนอขาย
สาหรับสถานะการเป็ นหนี้สนิ ได้ รับอนุญาตให้ นามาใช้ แต่มิใช่ข้อกาหนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ห้ามใช้ การกาหนดราคาเฉลี่ยของตลาด (mid-market
pricing) หรื อรู ป แบบการก าหนดราคาอื่ นที่ ใช้ โดยผู้ ร่ วมตลาดซึ่ งเป็ นประโยชน์ ในทางปฏิบั ติ
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (bid-ask spread)
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

72

73

เพื่ อให้ การวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมและการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ อง มีความสม่าเสมอและสามารถ
เปรี ยบเทียบได้ ม ากขึ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กาหนดลาดับ ชั้น ของมู ลค่ า
ยุติธรรมเป็ น 3 ระดับ (ดู ย่อหน้ าที่ 76 ถึง 90) ตามประเภทของข้ อมู ลที่น ามาใช้ ในเทคนิ ค
การประเมินมูลค่าเพื่ อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ ลาดับความสาคัญ
สูงสุดกับราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มสี ภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
อย่างเดียวกัน (ข้ อมูลระดับ 1) และให้ ลาดับความสาคัญต่ าสุดแก่ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
(ข้อมูลระดับ 3)
ในบางกรณีข้อมูลที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินอาจถูกจัดประเภท
ภายในล าดั บ ชั้ น ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ แ ตกต่ า งกั น ในกรณี เหล่ า นั้ น การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
จะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันกับลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ซึ่งข้ อมูลในระดับ
ต่าสุดมีนัยสาคัญต่อการวัดมูลค่าทั้งหมด การประเมินความมีนัยสาคัญของข้ อมูล เฉพาะที่มีต่อ
การวัดมูลค่าทั้งหมดนั้นต้ องใช้ ดุลยพิ นิจ โดยพิ จารณาปั จจัยเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับสินทรั พย์
หรือหนี้สินการปรับปรุงเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งการวัด มูลค่าบนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรม เช่น ต้ นทุน
ในการขายเมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ต้ องไม่นามาพิจารณาในการกาหนดลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมภายในการจัดประเภทของการวัดมูลค่ายุติธรรมว่าอยู่ในประเภทใด
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75

การมีอยู่ของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และการที่ข้อมูลขึ้นอยู่กับการใช้ ดุลยพินิจของแต่ละบุคคล อาจมี
ผลกระทบต่ อการเลื อกใช้ เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่ าที่เหมาะสม (ดู ย่อหน้ าที่ 61) อย่ างไรก็ตาม
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ ความสาคัญกับข้ อมูลที่นามาใช้ ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็ น
อันดับแรก ไม่ใช่เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ตัวอย่างเช่น การวัดมูลค่า
ยุติธรรมที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันซึ่งอาจมีการจัดประเภทอยู่ในระดับ 2 หรือระดับ 3
ขึ้นอยู่กับข้ อมูลที่นามาใช้ ซ่ึ งมีนัยสาคัญต่อการวัดมูลค่าทั้งหมด และการจัดประเภทของข้ อมูล
ว่าอยู่ลาดับชั้นใดของมูลค่ายุติธรรม
ถ้ า ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ส ามารถสั ง เกตได้ และ
การปรั บ ปรุ งนั้ น ส่งผลให้ ก ารวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมสูง ขึ้น หรื อต่ า ลงกว่ าอย่ างมี นั ยสาคัญ ผลของ
การวั ด มู ล ค่ า ดั งกล่ า วต้ อ งจั ด อยู่ ใ นระดั บ 3 ของล าดั บ ชั้ น ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ตั ว อย่ า งเช่ น
หากผู้ร่วมตลาดจะพิ จารณาถึงผลกระทบของข้ อจากัดจากการขายสินทรัพย์เมื่อ มีการประมาณ
ราคาสาหรั บ สิน ทรั พ ย์ กิจการจะปรั บ ปรุง ราคาเสนอซื้ อขายเพื่ อให้ สะท้ อนถึงผลกระทบของ
ข้ อ จากัดการขาย หากราคาเสนอซื้อขายเป็ นข้อมูลระดับ 2 และการปรั บ ปรุ งเป็ นข้ อ มู ลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ ซ่ึงมีนัยสาคัญต่อการวัดมูลค่าทั้งหมด การวัดมูลค่าดังกล่าวจะจัดอยู่ในระดับ 3
ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1

76
77

78

79

ข้ อ มู ล ระดั บ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งส าหรั บ
สินทรัพย์ หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้ าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ ง ถื อ เป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ พ ร้ อมด้ วยหลั ก ฐาน
ที่น่าเชื่อถือที่สุด และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อมูลดังกล่าวต้ องใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยไม่ต้อง
ปรับปรุง ยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 79
ข้ อมูลระดับ 1 จะมีอยู่สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน หลายรายการ โดยที่
สิน ทรั พ ย์ทางการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน บางรายการอาจจะมีการแลกเปลี่ ยนกัน ในหลาย
ตลาดที่มีสภาพคล่อง (เช่น ตลาดแลกเปลี่ยนที่ต่างกัน) ดังนั้นปัจจัยสาคัญสาหรับข้ อมูลภายใน
ระดับ 1 คือการพิจารณาทั้งสองประเด็นต่อไปนี้
78.1 ตลาดหลักสาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้น หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์สูงสุดในกรณี
ที่ไม่มีตลาดหลัก สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น และ
78.2 กิจการสามารถเข้ าทารายการสาหรับสินทรัพย์น้ัน หรือหนี้สนิ นั้น ด้ วยราคาในตลาดนั้น
ณ วันที่วัดมูลค่า
กิจการต้ องไม่ปรับปรุงข้ อมูลระดับ 1 ยกเว้ นแต่ในสถานการณ์ต่อไปนี้
79.1 เมื่อกิจการถือสินทรัพย์ หรือหนี้สิน (เช่น ตราสารหนี้) จานวนมากที่คล้ ายกัน (แต่ไม่ใช่
อย่ างเดี ยวกั น ) ที่ มี การวั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม และมี ข้ อมู ลราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่ อง แต่ ไม่ สามารถเข้ าถึงได้ สาหรั บ สิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน แต่ ละ
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80

รายการ (เนื่ องจากมีสินทรั พย์และหนี้ สินที่คล้ ายคลึ งกันจานวนมากที่ถือโดยกิจการ
เป็ นการยากที่ จะได้ ข้ อมู ลราคาส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิ น แต่ ละรายการ ณ วั น ที่
วั ดมู ลค่ า) ในกรณี น้ ี เพื่ อ ให้ ส ามารถถื อ ปฏิบั ติ ได้ โดยสะดวกกิจ การอาจวั ด มู ล ค่ า
ยุ ติ ธ รรมโดยใช้ วิ ธี ก ารก าหนดราคาทางเลื อ ก ที่ มิ ได้ ข้ ึ นอยู่ กั บ ราคาเสนอซื้ อขาย
เพี ย งอย่ า งเดี ยว (เช่ น วิ ธีการก าหนดราคาเมทริ กซ์ (Matrix pricing)) อย่ างไรก็ตาม
วิธีการกาหนดราคาทางเลือกส่งผลให้ การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทของลาดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรมที่ลดต่าลง
79.2 เมื่ อราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี สภาพคล่ องไม่ ได้ เป็ นตั วแทนของมู ลค่ ายุ ติ ธรรม
ณ วันที่วัดมูลค่า ซึ่งอาจเป็ นกรณี ตัวอย่างเช่น มีเหตุการณ์ท่มี ีนัยสาคัญ (เช่น มีรายการ
ในตลาดซื้อขายที่ไม่มีตัวกลาง มีการซื้อขายในตลาดนายหน้ าหรือมีการประกาศราคา)
เกิดขึ้นหลังจากการปิ ดตลาดแต่ก่อนวันที่วัดมูลค่า กิจการต้ องกาหนดและใช้ นโยบาย
อย่างสม่าเสมอในการระบุ ถึงเหตุการณ์ เหล่ านั้น ที่อาจส่งผลกระทบต่ อการวั ดมู ลค่ า
ยุติ ธรรม อย่ างไรก็ตาม หากราคาเสนอซื้ อขายจะมี การปรั บ ปรุ งสาหรั บ ข้ อมู ลใหม่
การปรั บ ปรุ ง จะส่ งผลให้ การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมถู ก จั ด ประเภทของล าดั บ ชั้ น มู ล ค่ า
ยุติธรรมที่ลดต่าลง
79.3 เมื่อวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมของหนี้ สินหรื อตราสารทุ นของกิจการ โดยใช้ ราคาเสนอซื้ อขาย
เพื่ อรั บรู้เป็ นสินทรัพย์ สาหรั บรายการอย่ างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่ อง ราคานั้ น
จาเป็ นต้ องมี การปรั บปรุ งส าหรั บ ปั จจั ยเฉพาะของรายการนั้ นหรื อของสินทรั พย์ น้ั น
(ดู ย่ อหน้ าที่ 39) หากไม่ ต้ องมี การปรั บ ปรุ งราคาเสนอซื้ อขายของสิน ทรั พย์ ผลคื อ
การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทในระดับ 1 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม
การปรับปรุงใดๆ กับราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์ จะส่งผลให้ การวัดมูลค่ายุติธรรม
ถูกจัดประเภทของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมที่ลดต่าลง
หากกิ จ การมี สถานะในการถื อ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น เดี่ ย ว (รวมถึ งสถานะที่ป ระกอบไปด้ ว ย
สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน อย่ างเดี ยวกัน เป็ นจานวนมาก เช่ น การถือ เครื่ องมื อทางการเงิน ) และ
สินทรัพย์น้ันหรือหนี้สิน นั้นมีการซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ อง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หรื อหนี้ สิน ต้ องมีการวัด มูลค่าในระดับ 1 อัน เป็ นผลของราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์และ
หนี้ สินแต่ ละรายการคู ณ ด้ วยปริ มาณที่กิจการถือ แม้ ว่าปริมาณการซื้อขายของตลาดตามปกติ
รายวั น จะไม่ เพี ย งพอที่จ ะรองรั บ ปริ ม าณที่ถื อ โดยกิ จ การ และคาสั่งขายในครั้ งเดี ยวที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาเสนอซื้อขาย
ข้อมูลระดับ 2

81

ข้ อมูลระดับ 2 เป็ นข้ อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมสาหรับสินทรัพย์น้ัน
หรือหนี้สนิ นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้ อมูลระดับ 1
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83

84

85

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินมีเงื่อนไข (ตามสัญญา) ที่ระบุไว้ ข้ อมูลระดับ 2 ต้ องสังเกตได้ สาหรับ
เงื่อนไขสาคัญทั้งหมดของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ข้ อมูลระดับ 2 รวมถึงรายการดังต่อไปนี้
82.1 ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่คล้ ายคลึงกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
82.2 ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน หรือคล้ ายคลึงกันในตลาด
ที่ไม่มีสภาพคล่อง
82.3 ข้ อ มู ลอื่น ที่สังเกตได้ สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ น้ั น หรื อ หนี้ สิน นั้ น นอกเหนื อจากราคาเสนอ
ซื้อขาย ตัวอย่างเช่น
82.3.1 อั ต ราดอกเบี้ ยและเส้ น อั ต ราผลตอบแทนที่ สั งเกตได้ ท่ี มี ก ารเสนอตาม
ช่วงเวลาปกติ
82.3.2 ความผันผวนโดยนัย (implied volatilities) และ
82.3.3 อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit spread)
82.4 ข้อมูลทีไ่ ด้รบั การยืนยันจากตลาดโดยตรงหรือโดยอ้อม
การปรับปรุงข้ อมูลระดับ 2 จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้น
ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
83.1 สภาพหรือสถานที่ต้งั ของสินทรัพย์
83.2 ระดับที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับรายการที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ กับสินทรัพย์น้ัน
หรือหนี้สนิ นั้น (รวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 39) และ
83.3 ปริมาณหรือระดับของกิจกรรมในตลาดซึ่งเป็ นข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ น้ัน
การปรับปรุงข้ อมูลระดับ 2 ที่มีนัยสาคัญสาหรับการวัดมูลค่าโดยรวม อาจจะส่งผลให้ การวัดมูลค่า
ยุติธรรมถูกจัดประเภทเป็ นระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมถ้ ารายการปรับปรุงนั้นใช้ ข้อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ อย่างมีนัยสาคัญ
ย่อหน้ าที่ ข35 อธิบายการใช้ ข้อมูลระดับ 2 สาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ รายการใดรายการหนึ่ง
ข้อมูลระดับ 3

86
87

88

ข้ อมูลระดับ 3 เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น
ข้ อ มู ลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ ต้อ งน ามาใช้ ในการวั ดมู ลค่ ายุติธรรมในระดับ เท่าที่ไม่ มีข้อ มู ลที่
สามารถสังเกตได้ ท่มี ีความเกี่ยวข้ อง จึงรองรับสถานการณ์ท่มี ีกจิ กรรมน้ อย (หากมี) ในตลาดที่มี
สภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของ
การวัดมูลค่ายุติธรรมยังคงเหมือนเดิม กล่ าวคือ ราคาขายหรือโอนออก ณ วันที่วัดมู ลค่ าจาก
มุ มมองของผู้ ร่วมตลาดที่ถื อ สิน ทรั พ ย์ หรื อ มีภาระหนี้ สิน ดังนั้ น ข้ อมู ล ที่ไม่ สามารถสังเกตได้
จะสะท้ อนถึงข้ อสมมติ ท่ีผ้ ู ร่วมตลาดจะใช้ เมื่อกาหนดราคาสินทรั พย์ น้ั นหรือหนี้สิน นั้ นรวมถึง
ข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง
ข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ ในเทคนิ คการประเมินมู ลค่ าแต่ละเทคนิค
ที่น ามาใช้ ในการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรม (เช่ น แบบจาลองการกาหนดราคา) และความเสี่ยงที่มีอยู่
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ในข้ อมู ลที่น ามาใช้ ในเทคนิ คการประเมิ น มู ลค่ า การวั ด มู ลค่ าที่มิ ได้ รวมการปรั บ ปรุ งส าหรั บ
ความเสี่ยง จะไม่เป็ นตัวแทนการวัดมูลค่ายุติธรรมถ้ าหากผู้ร่วมตลาดจะปรับปรุงสาหรับความเสี่ยง
เมื่ อ ก าหนดราคาสิน ทรั พ ย์น้ั น หรื อหนี้ สิน นั้ น ตั วอย่ างเช่ น อาจจ าเป็ นที่จะรวมส่วนปรั บ ปรุ ง
ความเสี่ยงเมื่อมีความไม่ แน่ นอนอย่างมีนัยสาคัญในการวัดมู ลค่ า (เช่ น เมื่อมีการลดลงอย่างมี
นัยสาคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติของตลาดสาหรั บ
สินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น หรือสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่คล้ ายคลึงกันและกิจการเห็นว่าราคาที่ทาให้
เกิ ด รายการนั้ น หรื อ ราคาเสนอซื้ อขายมิ ได้ เป็ นตั ว แทนมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามที่ อ ธิ บ ายไว้ ใ น
ย่อหน้ าที่ ข37 ถึง ข47)
กิจการต้ องพั ฒ นาข้ อ มู ลที่ไม่ สามารถสังเกตได้ โดยใช้ ข้อ มู ลที่ดีท่ีสุดที่มีอ ยู่ ในสถานการณ์ น้ั น
ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมูลของกิจการเอง ในการพั ฒนาข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ กิจการอาจเริ่มต้ น
ด้ วยข้ อมูลของกิจการเอง แต่ต้องปรับปรุงข้ อมูลเหล่านั้นหากข้ อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลนั้น
แสดงให้ เห็น ว่ าผู้ ร่วมตลาดคนอื่น จะใช้ ข้อมู ลที่แ ตกต่ างกันหรื อ มี บ างสิ่งบางอย่ างเฉพาะของ
กิจ การที่ผ้ ู ร่ วมตลาดคนอื่น ไม่ มี (เช่ น การผนึ กกัน เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพ (synergy) ของกิจการ
โดยเฉพาะ) กิจการไม่ จาเป็ นต้ องดาเนิ นการที่จะใช้ ความพยายามทุ ก วิถี ทางเพื่ อให้ ได้ ข้อ มู ล
เกี่ยวกับ ข้ อ สมมติ ของผู้ ร่วมตลาด อย่างไรก็ตาม กิจ การต้ องพิ จ ารณาข้ อ มู ลทั้งหมดเกี่ยวกับ
ข้ อสมมติของผู้ร่วมตลาดซึ่งมีอยู่อย่างสมเหตุสมผล ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซ่ึงมีการพัฒนา
ในลั ก ษณะข้ า งต้ น ถื อ ได้ ว่า เป็ นข้ อ สมมติ ของผู้ ร่ วมตลาด และเป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ย่อหน้ าที่ ข36 อธิบายถึงการใช้ ข้อมูลระดับ 3 สาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ รายการใดรายการหนึ่ง

การเปิ ดเผยข้อมูล
91

92

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีช่ ่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินทั้งสองเรือ่ งดังต่อไปนี้
91.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมู ลที่นามาใช้ในการพัฒนาการวัดมู ลค่าเหล่านั้น
สาหรับสินทรัพย์และหนี้ สินที่มีการวัดมู ลค่ายุติธรรมภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อ
เริม่ แรกในงบแสดงฐานะการเงินทั้งทีเ่ กิดขึ้ นประจาหรือเกิดขึ้ นไม่ประจา
91.2 ผลกระทบของการวัดมู ลค่าที่มีต่อกาไรหรือขาดทุนหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสาหรับการวัดมู ลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้ นประจาซึ่งใช้ขอ้ มู ลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้อย่างมีนยั สาคัญ (ข้อมูลระดับ 3)
เพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 91 กิจการต้ องพิจารณาทุกเรื่องดังต่อไปนี้
92.1 ระดับของรายละเอียดที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูล
92.2 ควรเน้ นข้ อกาหนดต่างๆ ในแต่ละข้ อมากน้ อยเพียงไร
92.3 การแยกหรือการรวมรายการควรมีมากน้ อยเพียงใด
92.4 ผู้ใช้ งบการเงินต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินข้ อมูลเชิงปริมาณที่เปิ ดเผยหรือไม่
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หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 91 กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น
เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 91 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้ อย
ที่สุดสาหรั บแต่ละประเภทของสินทรัพย์ และหนี้สิน (ดูย่อหน้ าที่ 94 สาหรับข้ อมูลในการกาหนด
ประเภทที่เหมาะสมของสินทรั พย์และหนี้ สิน) ที่มีการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงินภายหลังจากการรับรู้ รายการเมื่อเริ่มแรก (รวมถึงการวัดมูลค่าซึ่งตั้งอยู่บนพื้ นฐานของ
มูลค่ายุติธรรมภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
93.1 ให้ เปิ ดเผยการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สาหรับการวัดมูลค่า
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาและเกิดขึ้นไม่ประจา และสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ไม่ได้
เกิดขึ้นประจาให้ เปิ ดเผยเหตุผลที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ เกิ ด ขึ้ นประจ าในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน เป็ นไปตามข้ อ ก าหนดหรื อ ที่ อ นุ ญ าตให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้
เกิดขึ้นประจาเป็ นไปตามข้ อกาหนดหรือ ที่อนุญาตให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ อื่ น ๆ ในสถานการณ์ เฉพาะ (เช่ น เมื่ อกิ จ การวั ดสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้
เพื่ อขายด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ นทุ น ในการขายตามข้ อก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการ
ดาเนินงานทีย่ กเลิก เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี)
93.2 การจัด ลาดับ ชั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมว่าอยู่ในระดับใดของลาดับชั้ นมู ลค่ ายุติธรรม
(ข้ อมูลระดับ 1 2 หรือ 3) สาหรั บการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจา และเกิดขึ้น
ไม่ประจา
93.3 สาหรั บสินทรั พย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมแบบเกิด ขึ้ นประจา จ านวนเงิน ที่มี ก ารโอนระหว่ างระดั บ 1 และระดั บ 2
ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม พร้ อมระบุเหตุผลสาหรับการโอนเหล่านั้น และนโยบาย
ของกิ จ การในการก าหนดว่ าเมื่ อใดจึ งถื อว่ ามี การโอนระหว่ างระดั บ (ดู ย่ อหน้ าที่ 95)
การโอนเข้ าและโอนออกในแต่ละระดับ ต้ องมีการเปิ ดเผยและกล่าวถึงแยกต่างหาก
จากกัน
93.4 สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจาและเกิดขึ้น ไม่ประจา ที่จัดประเภทใน
ระดับ 2 และ ระดับ 3 ของลาดับ ชั้น มู ลค่ ายุ ติธรรม คาอธิบ ายเทคนิ คการประเมิ น
มูลค่า และข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมู ลค่ายุติธรรม อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคนิ ค
การประเมินมูลค่า (เช่น การเปลี่ยนจากวิธีราคาตลาดเป็ นวิธรี ายได้ หรือการใช้ เทคนิค
การประเมินมูลค่าเพิ่ มเติม) กิจการต้ องเปิ ดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลของ
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ถูกจัดประเภทในระดับ 3
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93.5

93.6

93.7

93.8

ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องจัดให้ มีข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับข้ อมู ลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ ท่มี ีนัยสาคัญซึ่งนามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการไม่จาเป็ นต้ อง
จั ด ท าข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อก าหนดของการเปิ ดเผยข้ อมู ล นี้
หากข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณที่ไม่ สามารถสั งเกตได้ น้ั น มิ ใช่ ข้อมู ลซึ่ งพั ฒ นาโดยกิจการใน
การวัดมูลค่ายุติธรรม (เช่น เมื่อกิจการใช้ ราคาจากรายการก่อนหน้ านี้หรือใช้ ข้อมูล
การกาหนดราคาของบุคคลที่สามโดยไม่มีการปรับปรุง) อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูล กิจการไม่สามารถละเว้ นข้ อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถสังเกตได้ ท่มี ีนัยสาคัญใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมและที่สามารถหาได้ อย่างสมเหตุสมผลโดยกิจการ
สาหรั บการวัดมู ลค่ ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาซึ่ งจั ดประเภทในระดับ 3 ของลาดับชั้น
ของมู ลค่ ายุ ติธรรม การกระทบยอดยกมาและยกไป โดยเปิ ดเผยการเปลี่ ยนแปลง
แยกต่างหากสาหรับรายการดังต่อไปนี้
93.5.1 ผลก าไรหรื อขาดทุ น รวมสาหรั บ งวดซึ่ งรั บ รู้ในกาไรหรื อขาดทุ น และเป็ น
รายการในบรรทัดใดในกาไรหรือขาดทุนซึ่งมีการรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุน
ดังกล่าว
93.5.2 ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น รวมส าหรั บ งวดซึ่ งรั บ รู้ ในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่ น
และเป็ นรายการในบรรทัด ใดในก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น ซึ่ งมี ก ารรั บ รู้
ผลกาไรหรือขาดทุนดังกล่าว
93.5.3 การซื้ อ การขาย การออกใหม่ และการช าระคื น (เปิ ดเผยแต่ ละประเภท
ที่เปลี่ยนแปลงแยกจากกัน)
93.5.4 จานวนที่โอนเข้ าหรือโอนออกจากระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เหตุผลในการโอนและนโยบายของกิจการในการกาหนดว่าการโอนระหว่าง
ระดับ ได้ เกิด ขึ้น (ดู ย่อ หน้ าที่ 95) การโอนเข้ าหรื อโอนออกจากระดับ 3
ต้ องมีการเปิ ดเผยแยกต่างหาก
สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาที่จัดประเภทอยู่ ในระดับ 3 ของลาดับชั้ น
ของมูลค่ายุติธรรม จานวนกาไรหรือขาดทุนรวมสาหรับงวดตามย่อหน้ าที่ 93.5.1 ที่รวม
ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ งเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ ยั งไม่ เกิ ด ขึ้ น
ที่เกี่ยวข้ องกั บสิ นทรั พย์ และหนี้ สินเหล่ านั้ นที่ถื ออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และเป็ นรายการในบรรทัดใดในกาไรหรือขาดทุนซึ่งมีการรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น
สาหรั บการวัดมู ลค่ ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาและเกิดขึ้นไม่ประจาที่จัดประเภทอยู่ ใน
ระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม คาอธิบายขั้นตอนการประเมินมูลค่าที่กิจการ
ใช้ (ตั วอย่ างเช่ น กิ จ การมี ก ารก าหนดนโยบายและวิ ธี ก ารประเมิ น มู ลค่ าอย่ างไร
และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในแต่ละงวด)
สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจาที่จัดประเภทอยู่ในระดับ 3 ของลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม
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93.8.1 สาหรั บการวั ดมู ลค่ าทุ กรายการ การบรรยายระบุ ความอ่อนไหวของการวั ด
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในข้ อ มู ล ที่ ไม่ ส ามารถสั ง เกตได้
หากการเปลี่ยนแปลงในข้ อมูลเหล่ านั้นในจานวนซึ่งแตกต่างกันอาจส่งผลทา
ให้ การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสู ง กว่ า หรื อ ต่ า กว่ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ หากมี
ความสัมพั นธ์ระหว่ างข้ อมู ลเหล่ านั้ นและข้ อมู ลที่ไม่สามารถสังเกตได้ อ่ืนใน
การวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นและการส่งผล
ในการขยายหรื อลดผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงในข้ อมู ลที่ไม่ สามารถ
สังเกตได้ ต่ อ การวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธรรม เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ ข้ อ ก าหนดการ
เปิ ดเผยข้ างต้ น คาบรรยายระบุความอ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ อย่างน้ อยต้ องรวมถึงข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เมื่อ
ปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 93.4
93.8.2 สาหรั บ สิน ทรั พย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงิน หากการเปลี่ ยนแปลง
ข้ อมู ลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เพี ยงหนึ่ งอย่างหรื อมากกว่ านั้นเพื่ อสะท้ อนถึง
ข้ อสมมติทางเลื อกที่เป็ นไปได้ อย่างมีเหตุผล ซึ่ งจะมีผลเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ า
ยุติธรรมอย่างมีนัยสาคัญ กิจการต้ องระบุข้อเท็จจริ งและเปิ ดเผยผลกระทบ
ของการเปลี่ ยนแปลงเหล่ านั้ น รวมถึ งกิจการต้ องเปิ ดเผยวิ ธีก ารค านวณ
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงที่สะท้ อนถึ งข้ อสมมติ ทางเลื อกที่เป็ นไปได้
อย่างมีเหตุผล เพื่ อวัตถุประสงค์ดังกล่าวความมีนัยสาคัญต้ องพิ จารณาจาก
ก าไรหรื อ ขาดทุ น และสิ น ทรั พ ย์ ร วมหรื อ หนี้ สิ น รวม หรื อ พิ จ ารณาจาก
ส่วนของเจ้ าของรวมเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
93.9 สาหรับการวัดมูลค่ ายุ ติธรรมที่เกิดขึ้นประจาและที่เกิดขึ้นไม่ ประจา ถ้ าการใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุด และดี ท่ีสุด ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีไม่ ใช่ สิน ทรั พ ย์ท างการเงิน แตกต่ า งจาก
การใช้ ในปั จจุ บัน กิจการต้ องเปิ ดเผยว่าเหตุใดสินทรัพย์ท่ไี ม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
มีการใช้ ในลักษณะที่ต่างจากการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ุด
กิจการต้ องกาหนดประเภทที่เหมาะสมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
94.1 ลักษณะและคุณ ลักษณะของสินทรั พย์หรื อหนี้สิน และความเสี่ยงของสิน ทรั พ ย์หรื อ
หนี้สนิ และ
94.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับใดของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมภายในระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม อาจจาเป็ นต้ องมีการจัด
จานวนประเภทที่มากกว่าเนื่องจากการวัดมูลค่าเหล่านั้นมีระดับของความไม่แน่นอนและต้ องใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ (subjectivity) สูง การก าหนดประเภทที่ เหมาะสมของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน เพื่ อ
การเปิ ดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นการใช้ ดุลยพินิจบ่ อยครั้งที่ประเภทของสินทรัพย์
และหนี้สินจะมีการแยกประเภทมากกว่ารายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม
กิจการต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อสามารถกระทบยอดได้ กับรายการที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
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การเงิน ถ้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน อื่น มี การระบุ ป ระเภทของสิน ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิน
กิจการอาจใช้ ป ระเภทดั งกล่ าวเพื่ อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้
หากการจัดประเภทนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไขข้ อกาหนดในย่อหน้ านี้
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยและปฏิบั ติต ามนโยบายอย่ างสม่ าเสมอในการกาหนดว่ า เมื่ อใดจะถื อว่ า
การโอนระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ เกิดขึ้นตามย่อหน้ าที่ 93.3 และ 93.5.4 นโยบาย
เกี่ยวกับจังหวะเวลาในการรับรู้การโอนต้ องเป็ นแบบเดียวกันสาหรับการโอนเข้ าและการโอนออก
ตัวอย่างของนโยบายในการกาหนดจังหวะเวลาในการโอนรวมถึงข้ อต่อไปนี้
95.1 วันที่ของเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ อันเป็ นเหตุให้ เกิดการโอน
95.2 เมื่อเริ่มต้ นของรอบระยะเวลาการรายงาน
95.3 เมื่อสิ้นสุดของรอบระยะเวลาการรายงาน
ถ้ ากิจ การตัด สิน ใจใช้ น โยบายการบั ญ ชี ท่ีเป็ นข้ อ ยกเว้ น ในย่ อ หน้ าที่ 48 กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงนั้น
สาหรั บแต่ ละประเภทของสิ นทรั พย์ และหนี้ สิ นที่ไม่ ได้ วั ดด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงินแต่มีการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 93.2
93.4 และ 93.9 อย่างไรก็ดีกิจการไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับข้ อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ ท่มี ีนัยสาคัญที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับ 3 ของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 93.4 กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นที่กาหนดโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ เหล่านั้น
สาหรับหนี้สินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมและได้ รวมการเพิ่ม ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สาม
ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้ ผู้ออกตราสารหนี้ต้องเปิ ดเผยถึงการมีอยู่ของการเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ
และระบุว่าได้ มีการสะท้อนในการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ หรือไม่
กิ จการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเชิ งปริ ม าณที่ ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
ในรูปแบบตาราง เว้ นแต่รูปแบบอื่นจะเหมาะสมมากกว่า
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ตลาดทีม่ ีสภาพคล่อง

หมายถึง ตลาดที่รายการสาหรั บสินทรั พ ย์น้ั นหรื อหนี้สินนั้นเกิดขึ้นซึ่งมี
ความถี่ แ ละปริ ม าณอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อให้ ข้ อ มู ล ราคาอย่ า ง
ต่อเนื่อง

วิธีราคาทุน

หมายถึง เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที่สะท้ อ นถึ งจ านวนเงิ น ที่ต้ อ งใช้ ใน
ปั จ จุ บั น เพื่ อ เปลี่ ย นแทนก าลั งการผลิ ต ของสิ น ทรั พ ย์ (ปกติ
หมายถึง ต้ นทุนการเปลี่ยนแทนปัจจุบัน)

ราคาทีไ่ ด้มาหรือรับโอน

หมายถึง ราคาที่จ่ายเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งสินทรั พย์หรื อราคาที่ได้ รับเมื่อเข้ ารั บ
หนี้สนิ ในรายการแลกเปลี่ยน

ราคาขายออกหรือโอนออก หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หรื อที่จะต้ องจ่ ายเพื่ อโอน
หนี้สนิ
กระแสเงินสดทีค่ าดหวัง

หมายถึง ค่ าเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ด้ วยความน่ าจะเป็ น (คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของ
การกระจาย) ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เป็ นไปได้

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ในรายการที่เกิดขึ้น ในสภาพปกติ ระหว่ างผู้ ร่วมตลาด ณ วั น ที่
วัดมูลค่า

การใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและดีทีส่ ุด

หมายถึง การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไม่ ใช่ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น โดยผู้ ร่ วมตลาด
ที่ทาให้ เกิดมูลค่าสูงสุดของสินทรั พย์ หรือกลุ่มของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ (เช่น ธุรกิจ) ที่จะนาสินทรัพย์น้ันไปใช้

วิธีรายได้

หมายถึง เทคนิ คการประเมิ น มู ลค่ าที่แ ปลงจานวนเงิน ในอนาคต (เช่ น
กระแสเงิน สด หรื อ รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ าย) เป็ นจานวนเงิน ใน
ปั จจุ บัน (ได้ แ ก่ การคิดลด) การวัดมู ลค่ ายุติธรรมกาหนดขึ้น
โดยใช้ เกณฑ์จากมู ลค่ าซึ่งระบุ จากความคาดหวังของตลาดใน
ปัจจุบันเกี่ยวกับจานวนเงินเหล่านั้นในอนาคต
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ข้อมูล

หมายถึง ข้ อสมมติท่ีผ้ ู ร่วมตลาดจะใช้ เมื่อจะกาหนดราคาสินทรั พ ย์หรื อ
หนี้สนิ รวมถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้
(ก) ความเสี่ ยงซึ่ งมี อ ยู่ จากการใช้ เทคนิ คการประเมิ น มู ลค่ า
ยุ ติ ธ รรมแต่ ล ะเทคนิ ค เพื่ อวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เช่ น
แบบจาลองการกาหนดราคา) และ
(ข) ความเสี่ ยงซึ่ งมี อยู่ จากข้ อมู ลที่ น ามาใช้ ในเทคนิ ค
การประเมินมูลค่า
ข้ อมูลอาจเป็ นข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ หรือไม่สามารถสังเกตได้

ข้อมูลระดับ 1

หมายถึง ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรั บปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่ อง
สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน อย่ า งเดี ยวกัน ซึ่ งกิจการสามารถ
เข้ าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2

หมายถึง ข้ อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1
ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มสาหรั บ สิน ทรั พ ย์ น้ั น
หรือหนี้สนิ นั้น

ข้อมูลระดับ 3

หมายถึง ข้ อ มู ลที่ ไม่ ส ามารถสั งเกตได้ ซ่ึ งน ามาใช้ กั บ สิน ทรั พ ย์ น้ั น หรื อ
หนี้สนิ นั้น

วิธีราคาตลาด

หมายถึง เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่ าที่ใช้ ราคาและข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องอื่นซึ่ ง
เป็ นข้ อมู ลจากรายการในตลาด ส าหรั บสินทรั พย์ หนี้ สิน หรื อ
กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น อย่ างเดี ยวกั น หรื อเปรี ยบเที ยบ
กันได้ (กล่าวคือ มีความคล้ ายคลึงกัน) เช่น ธุรกิจ

ข้อมูลทีย่ ืนยันจากตลาด

หมายถึง ข้ อมูลที่ได้ รับส่วนสาคัญจากข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ หรือ
ข้ อมูลที่ได้ รับการยืนยันจากข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ โดย
อาศัยความสัมพันธ์หรือวิธกี ารอื่น

ผูร้ ่วมตลาด

หมายถึง ผู้ซ้ ือและผู้ขายในตลาดหลัก (หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์ สูงสุด)
สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น โดยมีลักษณะทั้งหมดดังนี้
(ก) มี ค วามเป็ นอิส ระจากกัน คื อ ไม่ ใช่ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ ยวข้ องกั น ตาม มาตรฐาน การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24
เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้ องกัน แม้ ว่าอาจจะนาราคาในการทารายการของ
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม
หากกิจการมีหลักฐานว่ ารายการนั้น เป็ นไปตามเงื่อนไข
ตลาด
(ข) มีความรอบรู้ มี ความเข้ าใจอย่ างสมเหตุ สมผลเกี่ยวกับ
สินทรั พย์หรื อหนี้สิน และรายการ โดยใช้ ข้อมู ลทั้งหมด
ที่ มี อ ยู่ รวมถึ ง ข้ อมู ล ที่ อ าจได้ มาจากการตรวจสอบ
วิเคราะห์ สถานะ (due diligence) อัน เป็ นปกติหรื อตาม
ประเพณีปฏิบัติ
(ค) สามารถที่จะเข้ าทารายการสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้น
(ง) เต็มใจที่จะเข้ าทารายการสาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น
เช่น ถูกจูงใจแต่ไม่ได้ ถูกบังคับให้ ทา
ตลาดทีใ่ ห้ประโยชน์สูงสุด

หมายถึง ตลาดที่จานวนเงิน ที่จะได้ รับ จากการขายสินทรั พ ย์เป็ นจานวน
มากที่สุด หรื อ ตลาดที่จ านวนเงิน ที่จ่ ายคื น เพื่ อ โอนหนี้ สิน เป็ น
จานวนน้ อยที่สดุ ภายหลังจากที่ได้ พิจารณาต้ นทุนการทารายการ
และต้ นทุนของการขนส่งแล้ ว

ความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ของภาระผูกพัน

หมายถึง ความเสี่ ย งที่ กิ จ การจะไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ได้
ความเสี่ยงที่ไม่ สามารถปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของภาระผู ก พั น
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการเอง

ข้อมูลทีส่ ามารถสังเกตได้

หมายถึง ข้ อมู ลที่เกิดจากการใช้ ข้อมู ลตลาด เช่น ข้ อมู ลสาธารณะที่มีอยู่
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ หรื อ รายการที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง และสะท้ อ น
ข้ อ สมมติ ท่ีผ้ ู ร่ วมตลาดจะน ามาใช้ เพื่ อ ก าหนดราคาสิน ทรั พ ย์
หรือหนี้สนิ

รายการทีเ่ กิดขึ้ นใน
สภาพปกติ

หมายถึง รายการที่ถือว่ามีการเสนอซื้อขายในตลาดสาหรับระยะเวลาก่อน
วันที่วัดมูลค่า เพื่ อให้ เวลากับกิจกรรมทางตลาดที่เป็ นปกติและ
เป็ นประเพณีปฏิบัติสาหรับรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
นั้น โดยไม่ ใช่ รายการที่เกิดขึ้นจากการบั งคับ (เช่ น บั งคับ เลิ ก
กิจการหรือการขายในภาวะที่กจิ การมีปัญหาทางการเงิน)

ตลาดหลัก

หมายถึง ตลาดที่มีปริมาณ และระดับกิจกรรมของสินทรัพย์น้ันและหนี้สิน
นั้นมากที่สดุ
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ผลตอบแทนเพือ่ ชดเชย
ความเสีย่ ง

หมายถึง ผลตอบแทนที่ ผ้ ู ร่ ว มตลาดซึ่ ง ไม่ ช อบความเสี่ ย งต้ องการ
เพื่ อยอมรั บ ความไม่ แ น่ น อนซึ่ ง มี อ ยู่ ใ นกระแสเงิ น สดของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินสามารถเรียกอีกชื่อว่า ส่วนปรับปรุงสาหรับ
ความเสี่ยง (Risk adjustment)

ต้นทุนการทารายการ

หมายถึง ต้ นทุนในการขายสินทรัพย์หรือโอนหนี้สินในตลาดหลัก (หรื อ
ตลาดที่ให้ ประโยชน์ สูงสุด) สาหรั บสินทรั พ ย์หรื อหนี้ สิน ที่เกิด
จากการจาหน่ายหรือโอนหนี้สิน และเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสอง
ข้ อต่อไปนี้
(ก) เป็ นผลโดยตรงจากรายการและจาเป็ นต่อรายการนั้น
(ข) จะไม่เกิดขึ้น หากไม่มีการตัดสิน ใจในการขายสินทรั พย์
หรื อ การโอนหนี้ สิ น (คล้ า ยคลึ ง กับ ต้ น ทุ น ในการขาย
ตามที่ให้ ความหมายไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก)

ต้นทุนการขนส่ง

หมายถึง ต้ น ทุ น ที่เกิด ขึ้ นเพื่ อ ขนส่ งสิน ทรั พ ย์ จ ากสถานที่ปั จ จุ บั น ไปยั ง
ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด)

หน่วยวัดทางบัญชี

หมายถึง ระดับที่สิน ทรั พ ย์หรื อหนี้ สินจะถู กรวมหรื อ แยกตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรู้

ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ หมายถึง ข้ อ มู ล ซึ่ ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ตลาดปรากฏและถู ก พั ฒ นาจากข้ อ มู ล ที่
ดี ท่ี สุ ด ที่ มี อ ยู่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ สมมติ ท่ี ผ้ ู ร่ ว มตลาดจะน ามาใช้ ใ น
การกาหนดราคาสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ อธิบายแนวทางปฏิ บัติของย่อหน้าที ่ 1 ถึง
99 และเป็ นข้อกาหนดเช่นเดียวกับส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1

ดุ ลยพิ นิ จที่น ามาใช้ ในการประเมิน มู ลค่ าในสถานการณ์ ต่างๆ อาจแตกต่ างกัน ภาคผนวกนี้
อธิบายถึงการนาดุลยพินิจมาใช้ เมื่อกิจการมีการวัดมูลค่ายุติธรรมในสถานการณ์ท่ตี ่างกัน

แนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม
ข2

วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรมคือประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติในการขายสินทรั พย์หรื อการโอนหนี้ สินที่จะเกิดขึ้นระหว่ างผู้ร่วมตลาด ณ วัน ที่วัดมู ลค่ า
ยุติธรรมภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด ในการวัดมูลค่ายุติธรรมกิจการต้ องกาหนดสิ่งต่อไปนี้
ข2.1 สินทรัพย์หรือหนี้สิน รายการที่ต้องการวัดมูลค่ายุติธรรม (เป็ นเช่ นเดียวกับหน่วยวัด
ทางบัญชี)
ข2.2 สาหรับสินทรั พย์ท่ีไม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน ข้ อสมมติในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม
(ตามเกณฑ์การใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดีท่สี ดุ )
ข2.3 ตลาดหลัก (หรือตลาดที่ให้ ประโยชน์สงู สุด) สาหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สนิ นั้น
ข2.4 เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม พิจารณาความมีอยู่จริงของข้ อมูลเพื่อใช้ พัฒนา
ข้ อสมมติท่ผี ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ในการกาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สินและประเภทของ
ข้ อมูลถูกจัดอยู่ในลาดับชั้นใดของมูลค่ายุติธรรม

ข้อสมมติในการประเมินมู ลค่าสาหรับสินทรัพย์ที่มิใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 31
ถึง 33)
ข3

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่มี ิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ใช้ ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื เป็ นกลุ่ม
(เช่ น ติดตั้งหรื อ การเตรี ยมพร้ อมสาหรั บ การใช้ งาน) หรื อใช้ ร่วมกับ สิน ทรั พย์และหนี้ สิน อื่น
(เช่น ธุรกิจ) ผลกระทบที่มีต่อข้ อสมมติในการประเมินมูลค่าขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น
ข3.1 มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์อ าจจะเหมื อ นกัน ไม่ ว่าสิน ทรั พ ย์ จะมี ก ารใช้ แ บบแยก
ต่ า งหาก (Stand-alone basis) หรื อ การใช้ ร่ วมกับ สิน ทรั พ ย์อ่ืน หรื อ การใช้ ร่ วมกับ
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น ทั้งนี้อาจจะเป็ นกรณีซ่ึงสินทรัพย์เป็ นธุรกิจซึ่งผู้ร่วมตลาดยังคง
ใช้ ดาเนิน งานอยู่ ในกรณี น้ัน จะเกี่ยวข้ องกับ การประเมิน มูลค่ าธุรกิจ โดยรวมการใช้
สินทรัพย์แบบเป็ นกลุ่มสาหรับ ธุรกิจที่ยังคงดาเนินงานต่ อเนื่ องจะทาให้ เกิดการผนึ ก
รวมกัน (Synergy) ซึ่งผู้ร่วมตลาดสามารถเข้ าถึงได้ (เช่น การผนึกรวมกันจากการใช้
สินทรัพย์แบบกลุ่มของผู้ร่วมตลาดนั้นจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
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ข3.2

ข3.3

ข3.4

ข3.5

ไม่ ว่าสิน ทรั พ ย์จ ะมี ก ารใช้ แ บบแยกต่ า งหาก หรื อการใช้ ร่ วมกับ สิน ทรั พ ย์อ่ืน หรื อ
การใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และหนี้สนิ อื่น)
การใช้ สินทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อ่ืน หรือใช้ ร่วมกับสินทรัพย์ และหนี้สินอื่นอาจนามา
รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยผ่านการปรับ ปรุงมู ลค่ าสิน ทรั พย์ท่ีนามาใช้ แบบ
แยกต่ างหาก อาจจะเป็ นกรณี สิน ทรั พ ย์ ท่ีเป็ นเครื่ อ งจั ก รและการวัด มู ลค่ ายุติธรรม
กาหนดโดยใช้ ราคาที่สงั เกตได้ ของเครื่องจักรที่คล้ ายคลึงกัน (ยังไม่ได้ ถูกติดตั้งหรือยัง
มิได้ มีการเตรียมพร้ อมสาหรับการใช้ งาน) ปรับปรุงด้ วยต้ นทุนการขนส่งและติดตั้ง
เพื่ อสะท้ อ นถึ ง สภาพปั จ จุ บั น และสถานที่ ต้ั ง ของเครื่ องจั ก ร (ถู ก ติ ด ตั้ ง หรื อ มี
การเตรียมพร้ อมสาหรับการใช้ งานแล้ ว)
การใช้ สินทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อ่ืน หรือใช้ ร่วมกับสินทรัพย์ และหนี้สินอื่นอาจนามา
รวมอยู่ ในการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมโดยใช้ ข้อสมมติ ท่ีผ้ ู ร่ วมตลาดจะน ามาใช้ ในการวั ด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า สิ น ทรั พ ย์ เป็ นสิ น ค้ า ระหว่ า งท าที่ มี
ลักษณะเฉพาะและผู้ร่วมตลาดจะนาไปแปลงเป็ น สินค้ าสาเร็จรูป มูลค่ายุติธรรมของ
สิน ค้ า คงเหลื อ จะถื อ ว่ า ผู้ ร่ วมตลาด จะมี เครื่ อ งจั ก รหรื อ จะได้ ม าซึ่ งเครื่ อ งจั ก รที่ มี
ลักษณะเฉพาะที่จาเป็ นเพื่อแปลงสภาพสินค้ าดังกล่าวให้ เป็ นสินค้ าสาเร็จรูป
การใช้ สินทรัพย์ร่วมกับสินทรัพย์อ่ืน หรือใช้ ร่วมกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่น อาจนามา
รวมอยู่ในเทคนิคการประเมิน มู ลค่ าที่ใช้ ในการวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ ทั้งนี้
อาจจะเป็ นกรณี ก ารใช้ วิธี Multi-period excess earnings เพื่ อวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน เนื่องจากเทคนิคการประเมินมูลค่านั้นได้ เจาะจงนับรวมถึงสิ่งที่จะ
ได้ รั บจากการใช้ สิ นทรั พ ย์ ท่ี เป็ นส่ วนประกอบ และหนี้ สิ นที่ เกี่ ยวข้ องในกลุ่ มซึ่ งจะมี
การนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมาใช้
ในสถานการณ์ท่ีจากัดมากขึ้น เมื่อกิจการใช้ สินทรัพย์ หนึ่งภายในกลุ่มของสินทรัพย์
กิจการอาจวัดมู ลค่าสินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยการปั นส่วน
มูลค่ายุติธรรมของกลุ่มของสินทรัพย์ไปยังสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์ในกลุ่ม ซึ่งอาจจะ
เป็ นกรณี ท่ีก ารประเมิ น มู ล ค่ าเกี่ยวข้ อ งกับ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ละมู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี ป รั บ ปรุ ง แล้ ว (คื อ กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ) ที่ ไ ด้ รั บ การปั น ส่ ว นไปยั ง
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ (เช่น ที่ดินและส่วนปรับปรุง)

การรับรูม้ ูลค่ายุติธรรมเมือ่ เริม่ แรก (ย่อหน้าที่ 57 ถึง 60)
ข4

เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาว่ า การรั บ รู้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเมื่ อ เริ่ ม แรกเท่ า กั บ ราคาที่ ท าให้ เกิ ด รายการ
(The transaction price) หรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาปั จจัยเฉพาะของรายการและปั จจัยเฉพาะ
ของสิน ทรั พ ย์ น้ั น หรื อ หนี้ สิน นั้ น ตัวอย่ างเช่ น ราคาที่ทาให้ เกิ ด รายการอาจไม่ ส ะท้ อ นมู ล ค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หากเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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ข4.1

ข4.2
ข4.3

ข4.4

เป็ นรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ถึงแม้ ว่าราคานั้นอาจเป็ นข้ อมูลที่นามาใช้ ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรม หากว่ากิจการมีหลักฐานแสดงว่ารายการนั้นเป็ นไปตามเงื่อนไข
ของตลาด
รายการที่เกิดขึ้นภายใต้ การบังคับหรือผู้ขายถูกบังคับให้ ต้องยอมรับราคา ตัวอย่างเช่น
กรณีท่ผี ้ ูขายกาลังประสบปัญหาทางการเงิน
ราคาที่ท าให้ เกิดรายการเป็ นหน่ วยวั ด ทางบั ญ ชี ซึ่ งแตกต่ างจากหน่ วยวัด ทางบั ญ ชี
สาหรั บ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่วั ด ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรม ตั วอย่ างเช่ น อาจเป็ นกรณี ท่ี
สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน ซึ่ งมีการวัด มู ลค่ ายุ ติธรรมเป็ นเพี ยงส่วนประกอบของรายการ
(เช่ น ในการรวมธุรกิจ ) รายการซึ่ งรวมสิทธิแ ละสิท ธิพิ เศษที่ไม่ ได้ ระบุ ซ่ึ งมี การวั ด
มูลค่าแยกต่างหากตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินอีกฉบับหนึ่ง หรือ
ราคาที่ทาให้ เกิดรายการรวมต้ นทุนของรายการเข้ าไว้ ด้วย
รายการเกิดขึ้น ในตลาดที่แตกต่างจากตลาดหลั ก (หรื อ ตลาดที่ให้ ป ระโยชน์ สูงสุด)
ตัวอย่างเช่น ตลาดเหล่านั้นอาจแตกต่างกันหากกิจการเป็ นตัวแทนเข้ าทารายการกับ
ลูกค้ าในตลาดค้ าปลีก แต่ตลาดหลัก (หรื อตลาดที่ให้ ประโยชน์ สูงสุด) ของตัวแทน
เป็ นรายการขายออกกับตัวแทนอื่นในตลาดตัวแทน (dealer market)

เทคนิคการประเมินมูลค่า (ย่อหน้าที่ 61 ถึง 66)
วิธีราคาตลาด
ข5
ข6

ข7

วิธีราคาตลาดใช้ ราคาและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ซึ่งเป็ นข้ อมูลของตลาดสาหรับสินทรัพย์ หนี้สิน
หรือกลุ่มของสินทรัพย์และหนี้สนิ อย่างเดียวกันหรือที่เปรียบเทียบได้ (ที่คล้ ายคลึงกัน) เช่น ธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งสอดคล้ องกับวิธีราคาตลาดบ่อยครั้งใช้ ตัวคูณร่วมของ
ตลาด (Market multiples) ที่ได้ มาจากกลุ่ มซึ่ งเปรี ยบเทียบกัน ได้ ตัวคู ณ (Multiples) อาจจะ
เป็ นค่าใดค่าหนึ่งในช่วงโดยมีตัวคูณซึ่งแตกต่างกันสาหรับแต่ละตัวเปรียบเทียบ การเลือกตัวคูณ
เหมาะสมภายในแต่ ละช่ วงต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จโดยพิ จ ารณาปั จจั ยเชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริ ม าณ
ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับการวัดมูลค่า
เทคนิคการประเมินมูลค่า ซึ่งสอดคล้ องกับวิธีราคาตลาด รวมถึงวิธีการกาหนดราคาเมทริ กซ์
(Matrix pricing) ซึ่งวิธกี ารกาหนดราคาเมทริกซ์เป็ นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่สี ่วนใหญ่นามาใช้
ในการตีราคาเครื่องมือทางการเงินบางชนิด เช่น ตราสารหนี้ โดยไม่ต้องอ้ างอิงแต่เพี ยงราคา
เสนอซื้อขายสาหรั บหลักทรั พย์ เฉพาะเจาะจง แต่ใช้ ความสัมพั นธ์ของหลักทรัพย์น้ัน กับ ราคา
เสนอซื้อขายของหลักทรัพย์อ่นื ที่ใช้ ประเมินเทียบเคียง (Benchmark quoted securities)
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วิธีราคาทุน
ข8
ข9

วิธีราคาทุนสะท้ อนให้ เห็นถึงจานวนเงินที่ต้องใช้ ในปั จจุ บันเพื่ อนามาเปลี่ยนแทนกาลังการผลิต
ของสินทรัพย์ (ปกติ หมายถึง ต้ นทุนการเปลี่ยนแทนปัจจุบัน)
จากมุมมองของผู้ขายที่มีส่วนร่วมในตลาด ราคาที่จะได้ รับสาหรับสินทรัพย์ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ต้ นทุนของผู้ซ้ ือที่มีส่วนร่ วมในตลาดในการได้ มาหรือสร้ างสินทรัพย์ทดแทนซึ่งมีอรรถประโยชน์
ที่เปรียบเทียบได้ โดยมีการปรับปรุงสาหรับการเสื่อมสภาพ นั่นคือผู้ซ้ ือที่มีส่วนร่ วมในตลาดจะไม่
จ่ายมากกว่าจานวนที่ต้องใช้ ในการเปลี่ยนแทนกาลังการผลิต ของสินทรัพย์น้ัน การเสื่อมสภาพ
ครอบคลุมทางกายภาพ ความล้ าสมัย (เกี่ยวกับเทคโนโลยี) และความเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจ
(ภายนอก) และมากกว่ าการคิดค่ าเสื่อมสาหรั บเพื่ อวัตถุ ประสงค์ของการรายงานทางการเงิน
(การปั นส่วนต้ นทุ นในอดีต) หรื อวัตถุประสงค์ทางภาษี (โดยใช้ อายุ ของการให้ บริ การที่ระบุ )
ในหลายกรณี วิธี ราคาทุ นการเปลี่ ยนแทนปั จจุ บั น น ามาใช้ เพื่ อวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์
ที่มีตัวตนที่ใช้ ร่วมกับสินทรัพย์อ่นื หรือสินทรัพย์และหนี้สนิ อื่น
วิธีรายได้

ข10

ข11

วิธีรายได้ คือการแปลงมูลค่าในอนาคต (เช่น กระแสเงินสด หรือรายได้ และค่าใช้ จ่าย) มาเป็ น
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น (คื อ การคิ ด ลด) เมื่ อ ใช้ วิ ธีร ายได้ การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสะท้ อ นให้ เห็น ถึ ง
ความคาดหวังของตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับจานวนเงินในอนาคตเหล่านั้น
เทคนิคการประเมินมูลค่าเหล่านั้นรวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้
ข11.1 เทคนิคมูลค่าปัจจุบัน (ดูย่อหน้ าที่ ข12 ถึง ข30)
ข11.2 แบบจ าลองการก าหนดราคาสิ ทธิ เลื อก (Option pricing models) เช่ น สู ตรการค านวณ
Black-Scholes-Merton หรือแบบจาลองทวินาม (Binomial model เช่น แบบจาลอง
แลตทิซ (แบบจาลองตาข่าย: Lattice model)) ที่รวมอยู่ในเทคนิคมูลค่าปั จจุ บัน และ
สะท้ อนให้ เห็นถึงทั้งมูลค่าตามเวลาและมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือก และ
ข11.3 วิธี Multi-period excess earnings ที่ใช้ เพื่ อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ไม่มีตัวตน
บางประเภท
เทคนิคมูลค่าปัจจุบนั

ข12

ย่ อหน้ าที่ ข13 ถึ ง ข30 อธิบ ายถึงการใช้ เทคนิคมู ลค่าปั จจุ บัน เพื่ อวัดมูลค่ายุติธรรม ย่อหน้ า
เหล่านี้จะเน้ นที่เทคนิคการปรับอัตราคิดลดและเทคนิคกระแสเงินสดทีค่ าดหวัง (มูลค่าปัจจุบันที่
คาดหวัง) ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ได้ กาหนดให้ ใช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันแบบเดียวและไม่ได้ จากัดการใช้
เทคนิ คมู ลค่ าปั จจุ บันเพื่ อวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมตามที่อธิบายเท่านั้ น เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันที่ใช้ ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมจะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยและสถานการณ์ท่เี ฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
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ที่ถูกวัด (เช่ น ราคาที่สังเกตได้ ในตลาดสาหรั บสินทรั พย์หรือหนี้สินที่เปรียบเทียบกันได้ ) และ
การมีอยู่ของข้ อมูลที่เพียงพอ
องค์ประกอบของการวัดมูลค่าปัจจุบนั
ข13

มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น (จากการน าวิ ธีร ายได้ ม าใช้ ) เป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เชื่ อ มโยงจ านวนในอนาคต
(เช่นกระแสเงินสดหรือมูลค่า) กับมูลค่าปั จจุ บันโดยใช้ อัตราคิดลด การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ โดยใช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันรวมองค์ประกอบทั้งหมดดังต่อไปนี้จากมุมมอง
ของผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
ข13.1 ค่าประมาณกระแสเงินสดในอนาคตสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มีการวัดมูลค่า
ข13.2 ความคาดหวังเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนที่เป็ นไปได้ ในจานวนเงินและจังหวะเวลาของ
กระแสเงินสด ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสด
ข13.3 ค่ า ของเงิ น ตามเวลาโดยใช้ อั ต ราผลตอบแทนที่ ป ลอดความเสี่ ย งของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน ที่มี วั น ครบก าหนดหรื อ ระยะเวลาที่ต รงกั บ ระยะเวลาที่ค รอบคลุ ม โดย
กระแสเงิ น สดและปราศจากความไม่ แ น่ น อนในจั งหวะเวลา หรื อ ความเสี่ ย งจาก
การผิดนัดชาระให้ แก่ผ้ ูถือ (ได้ แก่ อัตราดอกเบี้ยที่ปลอดความเสี่ยง)
ข13.4 ราคาส าหรั บ การยอมรั บ ความไม่ แ น่ น อนซึ่ งมี อ ยู่ ในกระแสเงิน สด (ผลตอบแทน
เพื่อชดเชยความเสี่ยง)
ข13.5 ปัจจัยอื่นๆ ที่ผ้ ูร่วมตลาดจะพิจารณาในสถานการณ์น้ัน
ข13.6 สาหรั บหนี้สิน ความเสี่ยงที่ไม่ สามารถปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของภาระผู กพั นที่เกี่ยวข้ อง
กับหนี้สนิ นั้น รวมถึงความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการเอง (ในฐานะผู้มีภาระผูกพัน)
หลักกำรทัว่ ไป

ข14

เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันแตกต่างกันในวิธีท่ีนาเอาองค์ประกอบในย่อหน้ าที่ ข13 มาใช้ อย่างไรก็ดี
เทคนิคมูลค่าปัจจุบันในทุกแบบที่นามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ภายใต้ หลักการ ดังต่อไปนี้
ข14.1 กระแสเงิ น สดและอั ต ราคิ ด ลดต้ อ งสะท้ อ นข้ อ สมมติ ท่ี ผ้ ู ร่ ว มตลาดจะน ามาใช้ ใ น
การกาหนดราคาสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ข14.2 กระแสเงิน สดและอัตราคิดลดต้ องพิ จารณาเพี ยงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ที่วัดมูลค่า
ข14.3 เพื่ อหลีกเลี่ ยงการนับซา้ หรื อการละเลยผลกระทบของปั จจัยเสี่ยง อัตราคิดลดต้ องสะท้ อน
ข้ อสมมติ ท่ีสอดคล้ องกับความเสี่ยงซึ่ งมีอยู่ในกระแสเงินสดเหล่ านั้ น ตัวอย่างเช่ น อัตรา
คิ ด ลดที่ ส ะท้ อนความไม่ แ น่ น อนในความคาดหวั งการผิ ด นั ด ช าระหนี้ ในอนาคต
จะเหมาะสม หากใช้ กระแสเงินสดตามสัญญาเงินกู้ (คื อ เทคนิ คการปรั บอัตราคิ ดลด)
ทั้งนี้ ไม่ ควรน าอั ตราคิ ดลดแบบนี้ มาใช้ หากใช้ วิ ธี กระแสเงิ นสด (คื อ ถ่ วงน้าหนั กด้ วย
ความน่าจะเป็ น) ที่คาดหวัง (คือ เทคนิคมูลค่าปัจจุบันที่คาดหวัง (expected present value))
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เนื่องจากกระแสเงินสดที่คาดหวังสะท้ อนถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับความไม่ แน่ นอนของการ
ผิดนัดชาระหนี้ในอนาคตไว้ แล้ วดังนั้นควรใช้ อัตราคิดลดที่สัมพั นธ์กับความเสี่ยงซึ่งมีอยู่
ในกระแสเงินสดที่คาดหวังดังกล่าว
ข14.4 ข้ อ สมมติ เกี่ ย วกั บ กระแสเงิ น สดและอั ต ราคิ ด ลดควรสอดคล้ อ งกั น ตั ว อย่ า งเช่ น
กระแสเงินสดตามมูลค่าจานวนเงิน (Nominal cash flow) ซึ่งรวมผลกระทบของเงินเฟ้ อ
ควรน ามาคิดลดด้ วยอัตราที่รวมผลกระทบของเงิน เฟ้ อด้ วยเช่ น กัน อัตราดอกเบี้ ย
ที่ปลอดความเสี่ยงได้ รวมผลกระทบของเงินเฟ้ อไว้ ด้วย กระแสเงินสดแท้ จริง (Real
cash flow) ที่ ไ ม่ ร วมผลกระทบจากเงิ น เฟ้ อควรน ามาคิ ด ลดด้ วยอั ต ราที่ ไ ม่ ร วม
ผลกระทบจากเงินเฟ้ อ เช่ น เดียวกันกระแสเงินสดหลังหักภาษี ควรคิดลดด้ วยอัตรา
คิดลดหลังหักภาษี กระแสเงินสดก่อนภาษี ควรคิดลดในอัตราที่สอดคล้ องกับกระแส
เงินสดเหล่านั้น
ข14.5 อัตราคิดลดควรสอดคล้ องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสกุลเงินที่อยู่ในกระแสเงินสด
ควำมเสีย่ งและควำมไม่แน่นอน
ข15

ข16

ข17

การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคมูลค่าปัจจุ บัน จัดทาขึ้นภายใต้ เงื่อนไขของความไม่แน่ นอน
เนื่ อ งจากกระแสเงิ น สดที่ ใ ช้ เป็ นค่ า ประมาณมากกว่ า ที่ จ ะเป็ นจ านวนเงิ น ที่ ท ราบแน่ น อน
ในหลายๆ กรณี ทั้งจานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดไม่แน่นอน หากมีความเสี่ยง
จากการผิดนัดชาระ จานวนเงินคงที่ตามสัญญา เช่น การจ่ายชาระเงินกู้ จะมีความไม่แน่นอน
ผู้ ร่ วมตลาดโดยทั่ วไปมั ก ต้ องการผลตอบแทน (ผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ ย ง (risk
premium)) ในการยอมรับความไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมควรรวมผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี่ ย งเพื่ อ สะท้ อ นจ านวนเงิน ที่
ผู้ร่วมตลาดต้ องการเป็ น ค่าตอบแทนสาหรับความไม่แน่ นอนสืบเนื่องซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสด
มิ ฉ ะนั้ น การวั ด มู ล ค่ า จะไม่ เ ป็ นตั ว แทนอั น เที่ ย งธรรมของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ในบางกรณี
การก าหนดผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมอาจท าได้ ยาก อย่ า งไรก็ต าม
ระดั บ ความยากเพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ ใช่ เหตุ ผ ลที่เพี ยงพอที่จ ะไม่ ร วมผลตอบแทนเพื่ อชดเชย
ความเสี่ยง
เทคนิคมูลค่าปั จจุ บันแตกต่างกันไปตามวิธีท่ีกิจการใช้ ปรั บสาหรับความเสี่ยงและประเภทของ
กระแสเงินสดที่กจิ การใช้ ตัวอย่างเช่น
ข17.1 เทคนิคการปรั บอัตราคิดลด (ดู ย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข22) ใช้ วิธีปรั บค่ าความเสี่ยงใน
อัตราคิดลดและใช้ กระแสเงินสดตามสัญญา หรือกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ มากที่สดุ
ข17.2 วิธีท่ี 1 ของเทคนิคมูลค่าปั จจุ บันที่คาดหวัง (ดูย่อหน้ าที่ ข25) ใช้ วิธีกระแสเงินสดที่
คาดหวังที่มีการปรับค่าความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง
ข17.3 วิธีท่ี 2 ของเทคนิ คมูลค่าปั จจุ บันที่คาดหวัง (ดูย่อหน้ าที่ ข26) ใช้ วิธีกระแสเงินสดที่
คาดหวั ง โดยไม่ ป รั บ ค่ าความเสี่ ยงและอั ตราคิ ดลดมี การปรั บ เพื่ อรวมผลตอบแทน
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เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการ อัตรานั้นแตกต่างจากอัตราที่ใช้ ในเทคนิค
การปรับอัตราคิดลด
เทคนิคกำรปรับอัตรำคิดลด (Discount rate adjustment technique)
ข18

ข19

ข20

เทคนิ ค การปรั บ อั ต ราคิ ด ลดจะใช้ ชุ ด ข้ อ มู ล กระแสเงิ น สดที่ เลื อ กมาจากช่ วงของจ านวนเงิ น
ที่ประมาณการที่เป็ นไปได้ โดยเป็ นจานวนเงินตามสัญญาหรือที่สัญญาไว้ (เสมือนในกรณีของหุ้นกู้)
หรือกระแสเงินสดที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด ในทุกกรณีกระแสเงินสดเหล่านั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
การเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ (เช่น กระแสเงินสดตามสัญญา หรือที่สัญญาไว้ ของหุ้นกู้จะเป็ นไป
ตามสัญ ญาโดยแฝงเงื่อนไขการไม่ ผิ ดนั ดการชาระหนี้ ) เทคนิ คการปรั บอัตราคิ ดลดใช้ อัตรา
คิดลดที่ได้ มาจากอัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้ สาหรั บสินทรั พย์หรือหนี้ สินที่เปรี ยบเทียบกันได้
ที่มีการซื้อขายในตลาด ดังนั้นกระแสเงินสดตามสัญญา ที่สัญญาไว้ หรือที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด
จะมีการคิดลดด้ วยอัตราตลาดที่สังเกตได้ หรืออัตราตลาดที่ประมาณการสาหรับกระแสเงินสด
ตามเงื่อนไขดังกล่าว (คือ อัตราผลตอบแทนตลาด)
เทคนิ ค การปรั บ อัตราคิด ลด ต้ องมี การวิเคราะห์ ข้อมู ลตลาดสาหรั บ สิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน ที่
เปรียบเทียบกันได้ การเปรียบเทียบกันได้ พิจารณาจากลักษณะของกระแสเงินสด (เช่น กระแส
เงินสดตามสัญญา หรือไม่มีสัญญา และมีแนวโน้ มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ
เศรษฐกิจคล้ ายคลึงกัน) รวมถึงปั จจัยอื่นๆ (เช่น ระดับความน่าเชื่อถือ หลักประกัน ระยะเวลา
พันธะสัญญา และสภาพคล่อง) หรือหากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เปรียบเทียบกันได้ น้ันไม่สะท้ อน
ตามที่ควรถึงความเสี่ยงซึ่ งมีอยู่ ในกระแสเงิน สดของสิน ทรั พ ย์ หรื อหนี้ สิน ที่มีการวั ด อาจเป็ น
ไปได้ ท่จี ะหาอัตราคิดลดโดยใช้ ข้อมูลจากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เปรียบเทียบกันได้ หลายรายการ
ประกอบกับเส้ นอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง (ได้ แก่ การใช้ วิธี Buid-up approach)
เพื่ อแสดงให้ เห็ น ถึ ง วิ ธี Build-up approach สมมติ ว่ า สิ น ทรั พ ย์ ก มี สั ญ ญาที่ จ ะได้ รั บ เงิ น
800 บาทใน 1 ปี (ไม่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนในจั ง หวะเวลา) โดยมี ต ลาดส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี
เปรียบเทียบกันได้ และข้ อมู ลเกี่ยวกับสินทรั พย์เหล่ านั้ น รวมถึงมีข้อมูลราคาสาหรับสินทรัพย์
ที่เปรียบเทียบได้ เหล่านั้นดังนี้
ข20.1 สิน ทรั พ ย์ ข มี สัญ ญาที่จะได้ รับ เงิน 1,200 บาท ในหนึ่ งปี และมีร าคาตลาดเท่ากับ
1,083 บาท ดังนั้นอัตราผลตอบแทนต่อปี (คืออัตราผลตอบแทนในตลาดต่อหนึ่งปี )
คือร้ อยละ 10.8 [(1,200/1,083) – 1]
ข20.2 สิน ทรั พ ย์ ค มี สั ญ ญาที่ จ ะได้ รั บ เงิ น 700 บาท ในสองปี และมี ร าคาตลาดเท่ า กั บ
566 บาท ดั งนั้ นอัตราผลตอบแทนต่ อปี (คือผลตอบแทนตลาดสองปี ) คือร้ อยละ
11.2 [(700/566)^0.5 – 1]
ข20.3 ความเสี่ยงของสินทรัพย์ท้งั สามชนิดนี้สามารถเปรียบเทียบกันได้ (คือการกระจายของ
ผลตอบแทนและด้ านเครดิตที่เป็ นไปได้ )
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บนเกณฑ์ของจังหวะเวลาของการชาระเงินตามสัญ ญาสาหรับสินทรัพย์ ก เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวะเวลาสาหรับสินทรัพย์ ข และสินทรัพย์ ค (คือหนึ่งปี สาหรับสินทรัพย์ ข และสองปี สาหรับ
สิน ทรั พ ย์ ค) สิน ทรั พ ย์ ข จะสามารถเปรี ย บเทียบได้ กับ สิน ทรั พ ย์ ก มากกว่ า ดั งนั้ น มู ล ค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ ก คือ 722 บาท (800/1.108) โดยใช้ การชาระเงินตามสัญญาที่จะได้ รับ
สาหรับสินทรัพย์ ก (800 บาท) คิดลดด้ วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดหนึ่งปี จากข้ อมูลสินทรัพย์ ข
(ร้ อ ยละ 10.8) ในกรณี ท่ีไม่ มีข้อ มู ลตลาดสาหรั บ สิน ทรั พ ย์ ข อัตราตลาดหนึ่ งปี อาจมาจาก
สินทรัพย์ ค โดยการใช้ วิธี build-up approach ถ้ าเป็ นในกรณีน้ัน อัตราดอกเบี้ยในตลาดสองปี ที่
ระบุ โดยสิน ทรั พ ย์ ค (ร้ อ ยละ 11.2) จะถู กปรั บ เป็ นอัต ราตลาดหนึ่ งปี โดยใช้ โครงสร้ างของ
เส้ นอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง ข้ อมูลเพิ่มเติมและการวิเคราะห์อาจจาเป็ นเพื่อกาหนด
ว่าอัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงสาหรับระยะเวลาหนึ่งปี และสองปี จะเหมือนกันหรือไม่
ถ้ าไม่เหมือนกัน อัตราผลตอบแทนตลาดสองปี จะต้ องมีการปรับปรุงสาหรับผลกระทบนั้น
เมื่อมีการใช้ เทคนิคการปรับอัตราคิดลดสาหรับการรับหรือจ่ายที่เป็ นจานวนคงที่การปรับสาหรับ
ความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรั พย์หรือหนี้สินที่มีการวัดจะรวมอยู่ในอัตราคิดลด
ในการนาเทคนิคการปรับอัตราคิดลดมาใช้ กับกระแสเงินสดที่เป็ นการรั บหรือจ่ายที่เป็ นจานวน
ไม่ คงที่ อาจมีความจาเป็ นในการปรั บ กระแสเงิน สดเพื่ อให้ เปรี ยบเทียบได้ กับ สิน ทรั พย์หรื อ
หนี้สนิ ที่สงั เกตได้ ซ่ึงเป็ นที่มาของอัตราคิดลด
เทคนิคมูลค่ำปั จจุบันทีค่ ำดหวัง

ข23

ข24

เทคนิ ค มู ลค่ าปั จ จุ บั น ที่ค าดหวั งเริ่ ม ต้ น ด้ วยการใช้ กระแสเงิน สดชุ ด หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นตั วแทนของ
ค่ าเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนั กด้ วยความน่ าจะเป็ นของกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ เป็ นไปได้ (คื อ กระแส
เงินสดที่คาดหวัง) ผลลัพธ์ของค่าประมาณจะเป็ นอย่างเดียวกันกับมูลค่าที่คาดหวังซึ่งในแง่สถิติ
คื อ ค่ า เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ของมู ล ค่ า ที่ เ ป็ นไปได้ ซึ่ ง เป็ นตั ว แปรสุ่ ม แบบไม่ ต่ อ เนื่ องโดยมี
ความน่าจะเป็ นที่เกี่ยวข้ องเป็ นตัวถ่วงนา้ หนักเนื่องจากว่ากระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ ท้งั หมดนั้นถูก
ถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น ผลของกระแสเงิน สดที่คาดหวังจะไม่ข้ ึนอยู่กับการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ท่รี ะบุ (ไม่เหมือนกับกรณีกระแสเงินสดที่ใช้ ในเทคนิคการปรับอัตราคิดลด)
ในการตัดสินใจลงทุน ผู้ร่วมตลาดที่ไม่ ชอบความเสี่ยงจะคานึงถึงความเสี่ยงของกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากกระแสเงินสดที่คาดหวัง ทฤษฎีกลุ่มการลงทุน (portfolio theory)
ให้ ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงสองประเภทไว้ ดงั นี้
ข24.1 ความเสี่ยงที่ไม่ เป็ นระบบ (ความเสี่ยงที่สามารถลดได้ จากการกระจายการลงทุ น )
ซึ่งเป็ นความเสี่ยงเฉพาะของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ รายการใดรายการหนึ่ง
ข24.2 ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (ความเสี่ยงที่ไม่ สามารถลดได้ จากการกระจายการลงทุ น )
ซึ่งเป็ นความเสี่ยงทั่วไปซึ่งร่วมกันกับรายการอื่นๆ ในกลุ่มการลงทุนที่หลากหลาย
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ข25

ข26

ข27

ทฤษฎีก ลุ่ มการลงทุ น ถื อว่ าในภาวะสมดุ ลของตลาดผู้ ร่วมตลาดจะได้ รับ ค่ าตอบแทนสาหรั บ
การยอมรับความเสี่ยงที่เป็ นระบบซึ่ งมีอยู่ในกระแสเงินสด (ในตลาดที่ไม่ มีประสิทธิภาพหรื อ
ไม่อยู่ในดุลยภาพ ผลตอบแทนอื่นๆ หรือค่าตอบแทนอาจจะมีอยู่ในรูปแบบอื่น)
วิ ธีท่ี 1 ของเทคนิ คมู ลค่ าปั จจุ บั น ที่คาดหวังมีการปรั บ กระแสเงิน สดที่คาดหวังของสิน ทรั พ ย์
สาหรั บ ความเสี่ ย งที่ เป็ นระบบ (คื อ ความเสี่ ยงด้ า นตลาด) โดยหั กผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชย
ความเสี่ยงในกระแสเงินสด (เป็ นกระแสเงินสดที่คาดหวังซึ่งปรับความเสี่ยงแล้ ว) กระแสเงินสด
คาดหวัง ซึ่ งปรั บ ความเสี่ยงแล้ วเป็ นตั วแทนของกระแสเงิ น สดที่มีค่ าเทียบเท่า ความแน่ น อน
ซึ่ ง จะถู ก น าไปคิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ยที่ ป ลอดความเสี่ ย ง กระแสเงิ น สดที่ มี ค่ า เทีย บเท่ า
ความแน่นอนนั้นหมายถึงกระแสเงินสดที่คาดหวัง (ตามความหมายที่ระบุ) ปรับด้ วยความเสี่ยง
เพื่ อผู้ ร่วมตลาดเห็น ว่ าไม่ แตกต่ างกันในการซื้ อขายกระแสเงิน สดที่แน่ นอนกับ กระแสเงินสด
ที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น ถ้ าผู้ร่วมตลาดต้ องการที่จะขายกระแสเงินสดที่คาดหวังในราคา 1,200
บาท เพื่อให้ ได้ กระแสเงินสดที่แน่นอนจานวนเงิน 1,000 บาท กระแสเงินสดจานวนเงิน 1,000
บาทนี้ถือเป็ นค่าเทียบเท่าความแน่นอนของจานวนเงิน 1,200 บาท (คือ จานวนเงิน 200 บาท
แสดงถึงผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ยงในกระแสเงินสด) ในกรณีน้ันผู้ร่วมตลาดจะไม่ร้ ูสึก
แตกต่างในการถือสินทรัพย์
ในทางตรงกันข้ าม วิธีท่ี 2 ของเทคนิคมูลค่าปั จจุบัน ที่คาดหวังมีการปรับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ
(คือความเสี่ยงด้ านตลาด) โดยการใช้ อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงปรับด้ วยผลตอบแทนเพื่อ
ชดเชยความเสี่ยง ดังนั้นกระแสเงินสดที่คาดหวังจะคิดลดในอัตราที่สมั พันธ์กับอัตราที่คาดหวังที่
เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสดถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น (เรียกว่า อัตราผลตอบแทนคาดหวัง)
แบบจาลองที่ใช้ สาหรับการตั้งราคาของสินทรั พย์ท่มี ีความเสี่ยง เช่น แบบจาลอง Capital asset
pricing model (CAPM) สามารถน ามาใช้ เพื่ อประมาณการอั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง
เนื่ องจากอัตราคิดลดที่ใช้ ในเทคนิ คการปรั บ อัตราคิดลดคืออัตราผลตอบแทนที่เกี่ยวข้ องกับ
กระแสเงินสดแบบมีเงื่อนไข อัตราดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ จะสูงกว่าอัตราคิดลดที่ใช้ ในวิธีท่ี 2
ของเทคนิคมูลค่าปั จจุบันที่คาดหวังซึ่งเป็ นอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังที่เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสด
ที่คาดหวังหรือกระแสเงินสดถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น
เพื่ อเป็ นการสาธิตวิ ธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 สมมติให้ สินทรั พ ย์มีกระแสเงินสดที่คาดหวังจานวนเงิน
780 บาท ในหนึ่งปี โดยกาหนดบนเกณฑ์ของกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้ และความน่ าจะเป็ นที่
แสดงข้ างล่าง อัตราดอกเบี้ยที่ปลอดความเสี่ยงที่สามารถปรับใช้ สาหรับกระแสเงินสดภายในหนึ่งปี
คือ ร้ อยละ 5 และผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เป็ นระบบสาหรับสินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยง
เดียวกันคือ ร้ อยละ 3
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ข28

ข29

กระแสเงินสดทีเ่ ป็ นไปได้

ความน่าจะเป็ น

500 บาท
800 บาท
900 บาท
กระแสเงินสดที่คาดหวัง

ร้ อยละ 15
ร้ อยละ 60
ร้ อยละ 25

กระแสเงินสดถ่วงน้ าหนักด้วย
ความน่าจะเป็ น
75 บาท
480 บาท
225 บาท
780 บาท

ในตั ว อย่ า งแบบง่ า ยที่แ สดงข้ า งต้ น กระแสเงิ น สดที่ค าดหวั ง (780 บาท) แสดงถึ งค่ า เฉลี่ ย
ถ่ วงน้า หนั ก ด้ วยความน่ า จะเป็ นของผลลั พ ธ์ท่ี เป็ นไปได้ ส ามกรณี ในสถานการณ์ ท่ี เป็ นจริ ง
มากกว่ านี้ อาจจะมี ผ ลลั พ ธ์ท่ีเป็ นไปได้ อ ย่ างหลากหลาย อย่ างไรก็ตาม การใช้ เทคนิ คมู ลค่ า
ปั จจุ บันที่คาดหวัง กิจการไม่จาเป็ นเสมอไปที่ต้องพิ จารณาการกระจายตัวของทุกกระแสเงินสด
ที่เป็ นไปได้ โดยการประยุกต์ใช้ แบบจาลองและเทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้ อน แต่อาจจะพั ฒนากรณี
ต่างๆ ที่มีความชัดเจนพร้ อมทั้งความน่ าจะเป็ นที่เป็ นตัวแทนที่ดีของกระแสเงินสดที่เป็ นไปได้
ทั้งหมดนั้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจใช้ กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงของงวดผ่านมาแล้ วและมีความ
เกี่ยวข้ อง ปรั บ ด้ วยการเปลี่ ยนแปลงในสถานการณ์ ท่ีเกิดขึ้นภายหลั ง (เช่ น การเปลี่ ยนแปลง
ในปั จ จั ย ภายนอก รวมถึ งสภาวะเศรษฐกิจ หรื อ ตลาด แนวโน้ ม ในอุ ต สาหกรรมและสภาพ
การแข่งขัน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อกิจการโดยเฉพาะ)
โดยคานึงถึงข้ อสมมติของผู้ร่วมตลาด
ในทางทฤษฎี มู ลค่าปั จจุ บั น (มู ลค่ ายุติธรรม) ของกระแสเงิน สดของสิน ทรัพ ย์จะเหมือนกัน
ไม่ว่าจะใช้ วิธที ่ี 1 หรือวิธที ่ี 2 ดังต่อไปนี้
ข29.1 วิธีท่ี 1 กระแสเงินสดที่คาดหวั งจะมีการปรั บด้ วยความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (คือความ
เสี่ยงด้ านตลาด) ในกรณี ท่ีไม่ มีข้อ มู ลของตลาดโดยตรงที่จ ะระบุ จ านวนเงิน ที่จ ะใช้
ในส่วนปรับปรุงสาหรับความเสี่ยงของกระแสเงินสด ส่วนปรับปรุงดังกล่าวสามารถใช้
แบบจาลองการกาหนดราคาสินทรัพย์ โดยใช้ แนวคิดของค่าเทียบเท่าความแน่ นอน
ตัวอย่างเช่น ส่วนปรับปรุงสาหรับความเสี่ยง (คือ ผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ยง
ที่เป็ นเงินสดคิดเป็ นจานวนเงิน 22 บาท) สามารถกาหนดได้ โดยใช้ อัตราผลตอบแทน
เพื่ อชดเชยความเสี่ ย งที่ เ ป็ นระบบร้ อยละ 3 (780 – [780 × (1.05/1.08)])
ซึ่ ง ส่ ง ผลในกระแสเงิ น สดที่ ค าดหวั ง หลั ง ปรั บ ความเสี่ ย งแล้ วเป็ น 758 บาท
(780 – 22) จานวนเงิน 758 บาท คือค่าเทียบเท่าความแน่นอนจานวนเงิน 780 บาท
และคิ ด ลดด้ วยอั ต ราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ ยง (ร้ อยละ 5) ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น
(คือ มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์คือ 722 บาท (758/1.05)
ข29.2 วิ ธี ท่ี 2 กระแสเงิ น สดที่ คาดหวั ง จะไม่ ถู ก ปรั บ ส าหรั บ ความเสี่ ยงที่ เป็ นระบบ
(คื อความเสี่ยงด้ านตลาด) แต่ การปรั บสาหรั บความเสี่ยงนั้ นได้ รวมอยู่ ในอัตราคิ ดลด
ดังนั้นกระแสเงินสดที่คาดหวังจะมีการคิดลดที่อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังร้ อยละ 8
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ข30

(อัต ราดอกเบี้ ยปลอดความเสี่ ยงร้ อ ยละ 5 บวกกับ อัต ราผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชย
ความเสี่ ย งที่ เ ป็ นระบบร้ อยละ 3) ดั ง นั้ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น (คื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม)
ของสินทรัพย์คือ 722 บาท (780/1.08)
เมื่อใช้ เทคนิคมู ลค่าปั จจุ บันที่คาดหวังในการวัดมูลค่ายุติธรรม สามารถใช้ วิธีท่ี 1 หรื อวิธีท่ี 2
ได้ ท้งั สองวิธี การเลือกว่าจะใช้ วิธที ่ี 1 หรือ วิธที ่ี 2 จะขึ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เฉพาะ
ของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ มี ก ารวั ด มู ล ค่ า ระดั บ ที่ ค วามเพี ย งพอของข้ อมู ล ที่ มี อ ยู่ แ ละ
การใช้ ดุลยพินิจ

การใช้เทคนิคมู ลค่าปั จจุ บนั กับหนี้ สินและตราสารทุนของกิจการที่ ไม่มีบุคคลอื่นถือเป็ น
สินทรัพย์ (ย่อหน้าที่ 40 และ 41)
ข31

ข32

ข33

เมื่ อ ใช้ เทคนิ ค มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมของหนี้ สิ น ที่ ไม่ มี บุ ค คลอื่น ถื อ เป็ นสิน ทรั พ ย์
(เช่น หนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน) กิจการต้ องประมาณการกระแสเงินสดจ่ายรวมถึงสิ่งอื่นๆ
ที่ผ้ ู ร่ ว มตลาดคาดว่ า จะเกิด ขึ้ นในการปฏิบั ติ ต ามภาระผู ก พั น กระแสเงิน สดจ่ า ยในอนาคต
เหล่านั้นต้ องรวมต้ นทุนในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน ที่ผู้ร่วมตลาดคาดหวังและค่าตอบแทน
ที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการในการเข้ ารั บภาระผูกพั นนั้น ค่าตอบแทนดังกล่ าวรวมถึงผลตอบแทน
ที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการ ดังต่อไปนี้
ข31.1 การเข้ าไปรับ ดาเนินกิจกรรม (มูลค่าในการปฏิบัติตามภาระผูกพั น เช่น โดยการใช้
ทรัพยากรที่สามารถนาไปใช้ กบั กิจกรรมอื่นได้ ) และ
ข31.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับภาระผูกพัน (คือ ผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สะท้ อน
ให้ เห็นถึงความเสี่ยงที่กระแสเงินสดจ่ ายที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากกระแสเงินสด
จ่ายที่คาดหวัง (ดูย่อหน้ าที่ ข33))
ตัวอย่างเช่น หนี้สนิ ที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงินซึ่งไม่มีอัตราผลตอบแทนตามสัญญาและไม่มีอัตรา
ผลตอบแทนตลาดที่สังเกตได้ สาหรั บ หนี้ สิน นั้ น ในบางกรณี องค์ป ระกอบของผลตอบแทนที่
ผู้ ร่ ว มตลาดต้ อ งการจะไม่ แ ตกต่ า งกั น (เช่ น เมื่ อ ใช้ ราคาที่ ผ้ ู รั บ เหมาซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ ส าม
จะคิ ด ค่ า บริ ก ารแบบจ านวนคงที่ (Fixed fee basis) ในกรณี อ่ื น ๆ กิจ การต้ อ งประมาณการ
องค์ป ระกอบเหล่ านั้น แยกจากกัน (เช่ น เมื่อใช้ ราคาผู้รับ เหมาซึ่งเป็ นบุ คคลที่สามซึ่ งคิดตาม
เกณฑ์ ต้ น ทุ น บวกส่ ว นเพิ่ ม (Cost-plus basis) เนื่ อ งจากผู้ รั บ เหมาในกรณี น้ ี จะไม่ ย อมรั บ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต้ นทุนในอนาคต)
กิจการสามารถรวมผลตอบแทนเพื่ อชดเชยความเสี่ยงสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน
หรือตราสารทุนของกิจการที่ไม่มบี ุคคลอื่นถือเป็ นสินทรัพย์โดยวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
ข33.1 โดยการปรับกระแสเงินสด (ได้ แก่ การเพิ่มจานวนกระแสเงินสดจ่าย) หรือ
ข33.2 โดยการปรั บ อัต ราที่ใช้ ในการคิ ด ลดกระแสเงิน สดในอนาคตมาเป็ นมู ลค่ าปั จจุ บั น
(ได้ แก่ การปรับลดลงของอัตราคิดลด)
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กิ จ การต้ อ งมั่ น ใจว่ า กิ จ การไม่ ไ ด้ นั บ ซ้า หรื อ ละเว้ น การปรั บ ปรุ ง รายการส าหรั บ ความเสี่ ย ง
ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า กระแสเงิ น สดที่ ป ระมาณการปรั บ เพิ่ ม ขึ้ นในการพิ จ ารณาถึ ง ค่ า ชดเชยใน
การเข้ ารับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับภาระผูกพัน อัตราคิดลดไม่ควรปรับเพื่อสะท้ อนความเสี่ยงนั้น

ข้อมูลทีน่ ามาใช้สาหรับเทคนิคการวัดมูลค่า (ย่อหน้าที่ 67 ถึง 71)
ข34

ตั วอย่ างของตลาดซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ หรื อหนี้ สิ น บางรายการอาจมี ข้ อ มู ลที่ สามารถสั งเกตได้ (เช่ น
เครื่องมือทางการเงิน) ได้ แก่
ข34.1 ตลาดแลกเปลีย่ นทีเ่ ป็ นทางการ (Exchange markets) ในตลาดแลกเปลี่ยนที่เป็ นทางการ
ราคาปิ ดนั้ น มีอ ยู่แ ล้ วและโดยทั่วไปถือเป็ นตัวแทนของมู ลค่ ายุ ติธรรม ตัวอย่ างของ
ตลาดนี้คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข34.2 ตลาดตัวแทน (Dealer markets) ในตลาดตัวแทนนี้ ตัวแทนมีความพร้ อมที่จะซื้อขาย
แลกเปลี่ ยน (ซื้อหรื อขายเพื่ อบั ญชีของตน) จึงทาให้ เกิดสภาพคล่อง โดยใช้ เงินทุ น
ของตนเองในการถือรายการสินค้ าซึ่งตนเองเป็ นผู้ทาการเสริมสภาพคล่อง โดยปกติ
ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (เป็ นราคาที่ตัวแทนเต็มใจซื้อและเป็ นราคาที่ตัวแทน
เต็มใจขาย ตามลาดับ) เป็ นราคาที่สามารถเห็นได้ มากกว่าราคาปิ ด ตลาดรองที่ไม่ได้ มี
การจัดตั้งอย่างเป็ นทางการ (Over-the-counter market) (ซึ่งราคามีการรายงานเป็ น
ข้ อมู ลสาธารณะ) คือตลาดตัวแทน สาหรับสินทรั พย์และหนี้ สินบางอย่าง รวมไปถึง
เครื่ องมือทางการเงิน สิน ค้ าโภคภัณ ฑ์ และสินทรั พย์ทางกายภาพ (เช่ น อุปกรณ์ ใช้
แล้ ว) ใช้ ตลาดตัวแทนเพื่อกลไกการซื้อขาย
ข34.3 ตลาดนายหน้า (Brokered markets) ในตลาดนายหน้ านี้ นายหน้ ามีความพยายามที่จะ
จับคู่ผ้ ูซ้ ือกับผู้ขายแต่ไม่ได้ มีความตั้งใจในการซื้อขายเพื่อบัญชีตนเอง นั่นคือ นายหน้ า
ไม่ได้ ใช้ เงินทุนของตนเองในการถือรายการสินค้ าในตลาดเพื่ อทาให้ เกิดสภาพคล่อง
นายหน้ าจะทราบถึ งราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายจากผู้ ต้ องการซื้ อและผู้ ต้ องการขาย
แต่ผ้ ูเกี่ยวข้ องแต่ละรายจะไม่ทราบถึงราคาที่อกี ฝ่ ายหนึ่งต้ องการ ราคาสาหรับรายการ
ที่มีการซื้ อขายเสร็จสมบู รณ์ มีอยู่เป็ นครั้ งคราว ตลาดนายหน้ านี้ให้ รวมถึง เครือข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการจับคู่คาสั่งในการซื้อและขาย และตลาด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้ าและเพื่อการอยู่อาศัย
ข34.4 ตลาดซื้อขายทีไ่ ม่มีตัวกลาง (Principal to principal markets) ในตลาดนี้ รายการทั้ง
การขายเริ่มแรกและการขายต่อ จะมีการต่อรองกันอย่างอิสระโดยไม่มีตัวกลาง อาจจะ
มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะในข้ 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 อยู่บนพื้นฐานของอัตราดอกเบี้ ยแลกเปลีย่ นระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน
(LIBOR) ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร
ในตลาดลอนดอน (LIBOR swap rate) ถ้ าอั ต รานั้ นสามารถสั ง เกตได้ ตามที่ มี
การเสนออัตราเป็ นช่ วงเป็ นปกติ สาหรั บ ระยะเวลาส่ วนใหญ่ ของสัญ ญาแลกเปลี่ ยน
ดังกล่าว
ข35.2 สัญ ญาแลกเปลีย่ นจากอั ตราดอกเบี้ ย ซึ ่งรับ ในอัต ราคงที ่แ ละจ่ายในอั ตราดอกเบี้ ย
ผัน แปร ซึ ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ นฐานของเส้น อั ต ราผลตอบแทนซึ ่ ง อยู่ ใ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของเส้ นอัตรา
ผลตอบแทนซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ถ้ าอัตรานั้นสามารถสังเกตได้ ตามที่มี
การเสนออัตราเป็ นช่ วงสาหรับ ระยะเวลาส่วนใหญ่ ของสัญ ญาแลกเปลี่ ยน ซึ่งจะเป็ น
เช่ น กรณี ร ะยะเวลาของสัญ ญาแลกเปลี่ ยนเป็ น 10 ปี และอั ตราที่สั งเกตได้ ตามที่มี
การเสนออัตราเป็ นช่วงเป็ นปกติคือระยะเวลา 9 ปี โดยเมื่อนาไปประมาณค่านอกช่วง
(Extrapolate) อย่างสมเหตุสมผลบนเส้ นผลตอบแทนสาหรับระยะเวลา 10 ปี จะไม่มี
นัยสาคัญในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมของสัญญาแลกเปลี่ยน
ข35.3 สัญ ญาแลกเปลีย่ นจากอั ตราดอกเบี้ ยซึ ่งรับ ในอัต ราคงที ่แ ละจ่ายในอั ตราดอกเบี้ ย
ผัน แปร ซึ ่งตั้งอยู่บ นพื้ นฐานของอั ต ราดอกเบี้ ยส าหรับ ลูก หนี้ ชัน้ ดี (Prime rate)
ข้ อมู ลระดับ 2 จะเป็ นอัตราดอกเบี้ย สาหรับ ลูกหนี้ ชนั้ ดี (Prime rate) ซึ่งได้ มาด้ วย
วิ ธีก ารประมาณค่ า นอกช่ ว ง (Extrapolate) หากมู ล ค่ า ซึ่ ง ได้ ม าจากการประมาณ
ค่านอกช่วง (Extrapolate) นั้นได้ รับการยืนยันโดยใช้ ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้
ตัวอย่ า งเช่ น อัตราที่มี ความสัมพั น ธ์กับ อั ตราดอกเบี้ ยซึ่ งสามารถสังเกตได้ สาหรั บ
ระยะเวลาส่วนใหญ่ของสัญญาแลกเปลี่ยน
ข35.4 สิทธิอายุ 3 ปี ทีจ่ ะเลือกซื้อ (ขาย) หุน้ ทีม่ ีตลาดรองรับการซื้อขาย ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ น
ความผันผวนโดยนัย (Implied volatility) สาหรับหุ้นซึ่งได้ มาจากการประมาณค่านอกช่วง
(Extrapolate) ไปยังปี ที่ 3 หากเข้ าเงื่อนไขทั้งคู่ดังต่อไปนี้
ข35.4.1 ราคาสาหรั บสิทธิเลือกอายุ 1 ปี และ 2 ปี สาหรั บหุ้ นดังกล่ าวสามารถที่จะ
สังเกตได้ และ
ข35.4.2 ความผั น ผวนโดยนั ยที่มีก ารประมาณค่ านอกช่ วง (Extrapolate) ของสิทธิ
เลือกอายุ 3 ปี ได้ รับการยืนยันโดยใช้ ข้อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ สาหรับ
อายุส่วนใหญ่ของสิทธิเลือก
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ข35.5

ข35.6

ข35.7

ข35.8

ในกรณีน้ันความผันผวนโดยนัยจะได้ มาจากการประมาณค่านอกช่ วง (Extrapolate)
ของความผันผวนโดยนัยของสิทธิเลือกอายุ 1 ปี และ 2 ปี ของหุ้นดังกล่าวและยืนยัน
โดยความผั น ผวนโดยนั ย ของสิท ธิอ ายุ 3 ปี ที่ จ ะเลื อ กซื้ อ (ขาย) ของหุ้ น กิ จ การที่
สามารถเปรี ย บเทียบได้ โดยมี ข้ อ แม้ ว่า ต้ อ งมี ค วามสัม พั น ธ์ร ะหว่ างความผั น ผวน
โดยนัยของสิทธิเลือกอายุ 1 ปี และ 2 ปี
ข้อตกลงในการให้ใบอนุญาต ข้ อตกลงในการให้ ใบอนุ ญาตซึ่งได้ มาจากการรวมธุรกิจ
และเป็ นการเจรจาล่าสุดระหว่างผู้ซ้ ือกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน (ซึ่งเป็ นคู่สัญญากับ
ข้ อตกลงในการให้ ใบอนุญาต) ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นอัตราค่าสิทธิในสัญญากับบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันเริ่มต้ นข้ อตกลง
สิ น ค้า ส าเร็ จ รู ป ในร้า นค้า ปลี ก ส าหรั บ สิ น ค้ า ส าเร็จ รู ป ที่ ได้ ม าจากการรวมธุ ร กิ จ
ข้ อมู ลระดับ 2 จะเป็ นราคาสาหรั บ ลู กค้ าในตลาดค้ าปลี ก หรื อราคาให้ ผ้ ู ค้าปลีกใน
ตลาดค้ าส่งโดยมีการปรับความแตกต่างระหว่างสภาพและที่ต้ังของสินค้ าและสินค้ าที่
เปรี ยบเทียบกัน ได้ (คล้ ายคลึงกัน ) เพื่ อให้ การวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมสะท้ อ นราคาที่จ ะ
ได้ รั บ ในรายการที่ จะขายสินค้ าแก่ ผ้ ู ค้ าปลี กอีกรายซึ่ งควรใช้ ความพยายามที่ จ าเป็ น
ในการขาย ตามแนวความคิดการวัดมูลค่ายุติธรรมจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็ นการปรับกับ
ราคาขายปลีก (ลดลง) หรือราคาขายส่ง (เพิ่มขึ้น) โดยทั่วไปราคาที่มีการปรั บโดยใช้
ดุลยพินิจที่น้อยที่สดุ ควรนามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
อาคารทีถ่ ือครองและมีการใช้งาน ข้ อมูลระดับ 2 จะเป็ นราคาต่อตารางเมตร (ตัวคูณ
ในการวัดมูลค่า) ซึ่งมาจากข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ เช่น ตัวคูณได้ มาจากราคา
ที่ทาให้ เกิดรายการที่สังเกตได้ ท่ีเกี่ยวข้ องกับอาคารที่เปรี ยบเทียบกันได้ (คล้ ายคลึงกัน)
ในสถานที่คล้ ายคลึงกัน
หน่ วยสิน ทรัพ ย์ที่ก่อ ให้เกิดเงิน สด ข้ อมู ลระดับ 2 จะเป็ นค่าตัวคู ณ ในการวัดมู ลค่ า
(เช่น ตัวคูณของกาไรหรือรายได้ หรือตัววัดผลการดาเนินงานที่คล้ ายกัน) ซึ่งได้ มาจาก
ข้ อมูลตลาดที่สามารถสังเกตได้ เช่น ตัวคูณมาจากราคาในรายการที่สามารถสังเกตได้
สาหรั บ ธุรกิจที่เปรี ยบเทียบกันได้ (คล้ ายคลึงกัน) โดยพิ จารณาจากการดาเนิน งาน
ตลาด และทั้งปัจจัยทางการเงินและไม่ใช่ปัจจัยทางการเงิน

ข้อมูลระดับ 3 (ย่อหน้าที่ 86 ถึง 90)
ข36

ตัวอย่างของข้ อมูลระดับ 3 สาหรับสินทรัพย์และหนี้สิน รายการใดรายการหนึ่ง รวมถึงรายการ
ดังต่อไปนี้
ข36.1 สัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินทีม่ ีระยะยาว (Long-dated currency swap) ข้ อมูลระดับ 3
จะเป็ นอั ตราดอกเบี้ ยในสกุ ลเงิน ตามที่ ระบุ ซ่ึ งไม่ สามารถสั งเกตได้ แ ละไม่ สามารถ
รวบรวมได้ จ ากข้ อ มู ล ที่ ส ามารถสั งเกตได้ ในตลาด ณ ช่ ว งปกติ ท่ี มี ก ารเสนอหรื อ
มิ ฉะนั้ น ส าหรั บ ระยะเวลาส่ วนใหญ่ ข องการแลกเปลี่ ยนสกุ ล เงิ น อัต ราดอกเบี้ ยใน
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ข36.2

ข36.3

ข36.4

ข36.5

การแลกเปลี่ ยนสกุ ลเงินคืออัตราที่คานวณมาจากเส้ นอัตราผลตอบแทนของประเทศ
นั้นๆ (Respective countries’ yield curves)
สิ ท ธิ เลื อ กอายุ 3 ปี ส าหรับ หุ้น ที ่ มี ก ารแลกเปลี ่ย นซื้ อขาย (Three-year option on
exchange-traded shares) ข้ อมูลระดับ 3 จะมีความผันผวนในอดีต นั่นก็คือความผันผวน
ที่ได้ มาจากราคาหุ้นในอดีต ความผันผวนในอดีตมักจะไม่แสดงถึงความคาดหวังของ
ผู้ร่วมตลาดในปัจจุบันต่อความผันผวนในอนาคต แม้ ว่าจะเป็ นข้ อมูลเพียงอย่างเดียวที่มี
อยู่ในการกาหนดราคาสิทธิเลือก
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) ข้ อมูลระดับ 3 จะเป็ นการปรับปรุง
ราคาตลาดเฉลี่ย (ที่ไม่ผูกพัน) สาหรับสัญญาแลกเปลี่ยนซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ ข้อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรงและไม่ได้ รวบรวมจากข้ อมูลตลาดที่สงั เกตได้
หนี้ สิ น ที ่เกิ ด ขึ้ น จากการรื้ อ ถอนที ่ได้ม าจากการรวมธุ ร กิ จ ข้ อ มู ล ระดั บ 3 จะเป็ น
ค่าประมาณปั จจุ บันโดยใช้ ข้อมูลของกิจการเกี่ยวกับกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเพื่ อ
ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (รวมถึงความคาดหวังของผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับต้ นทุนการชาระ
ภาระผูกพันและค่าตอบแทนที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการในการเข้ ารับภาระผูกพันจากการรื้อถอน
สิน ทรั พ ย์ ) หากไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ ส มเหตุ ส มผลที่ ร ะบุ ได้ ว่ า ผู้ ร่ ว มตลาดจะใช้ ข้ อ สมมติ
ที่ต่างออกไป ข้ อมูลระดับ 3 นั้นจะนามาใช้ ในเทคนิคมูลค่าปัจจุบันร่วมกับข้ อมูลอื่นๆ
เช่ น อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงในปั จจุ บัน หรืออัตราปลอดความเสี่ยงปรั บด้ วย
ความเสี่ยงด้ านเครดิต หากผลกระทบของระดับความน่ าเชื่อถือของกิจการต่อมูลค่า
ยุติธรรมของหนี้สินถู กสะท้ อนในอัตราคิดลดมากกว่าประมาณการกระแสเงินสดจ่าย
ในอนาคต
หน่ วยสิน ทรัพ ย์ที่ก่อ ให้เกิ ดเงิน สด ข้ อมู ลระดับ 3 จะเป็ นการพยากรณ์ ทางการเงิน
(เช่น กระแสเงินสด หรือ กาไรหรือขาดทุน) โดยใช้ ข้อมูลของกิจการ หากไม่มีข้อมูล
ที่สมเหตุสมผลที่ระบุได้ ว่าผู้ร่วมตลาดจะใช้ ข้อสมมติท่ตี ่างออกไป

การวัดมู ลค่ายุติธรรมเมือ่ ปริมาณหรือระดับของกิจกรรมสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ
ข37

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินอาจจะได้ รับผลกระทบเมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญใน
ปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมปกติใน
ตลาดของสินทรัพย์หรือหนี้สิน (หรือสินทรัพย์หรือหนี้สินที่คล้ ายกัน) ในการกาหนดเกณฑ์ของ
หลั กฐานที่มีอยู่ว่ามีการลดลงอย่ างมีนัยสาคัญ ในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์
หรือหนี้สินหรือไม่น้ัน กิจการต้ องประเมินความมีนัยสาคัญและความเกี่ยวข้ องของปั จจัยต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ข37.1 มีรายการที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในจานวนน้ อย
ข37.2 การเสนอราคาไม่ได้ พัฒนาจากการใช้ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
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ข38

ข39

ข37.3 การเสนอราคามี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมากเนื่ อ งมาจากเวลาหรื อ ระหว่ า งผู้ ค้ า
(เช่น ตลาดนายหน้ าบางแห่ง)
ข37.4 ดัชนีท่เี คยมีความสัมพั นธ์อย่างมากกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นแสดง
ถึงความไม่สมั พันธ์กบั มูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์หรือหนี้สนิ นั้นจากข้ อมูลบ่งชี้เมื่อไม่นานนี้
ข37.5 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของอัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงสภาพคล่อง
อัต ราผลตอบแทน หรื อ ข้ อบ่ งชี้ ผลการด าเนิ น งาน (เช่ น อัต ราการผิด นั ด ชาระหนี้
หรื อความรุนแรงของผลขาดทุน ) สาหรั บ รายการที่สังเกตได้ หรื อราคาเสนอซื้อขาย
เมื่อเปรียบเทียบกับ ประมาณการของกระแสเงินสดที่คาดหวังของกิจการโดยคานึงถึง
ข้ อมูลในตลาดทั้งหมดที่มีอยู่สาหรับด้ านเครดิตและความเสี่ยงที่จะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดของภาระผูกพันอื่นของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
ข37.6 ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (bid-ask spread) ที่กว้ างขึ้นหรือ
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ข37.7 มีการลดลงอย่างนัยสาคัญในระดับกิจกรรมหรือการไม่มีตลาดสาหรับ รายการใหม่ ๆ
(คือ ตลาดแรก) สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ หรือสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่คล้ ายคลึงกัน
ข37.8 มีข้อมู ลที่เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเพี ยงเล็กน้ อย (เช่น รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้ซ้ ือขาย
หลัก (Principal-to-Principal market))
หากกิจการสรุปว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมสาหรับสินทรัพย์
หรื อ หนี้ สิ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กิ จ กรรมปกติ ใ นตลาดส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น นั้ น
(หรือสินทรัพย์หรือหนี้สินที่คล้ ายคลึงกัน) กิจการมีความจาเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์รายการหรือ
ราคาเสนอซื้อขายเพิ่มเติม การลดลงในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมที่เป็ นของกิจการอาจจะ
ไม่ได้ บ่ งชี้ว่าราคาที่ทาให้ เกิดรายการหรื อราคาเสนอซื้อขายไม่ ได้ แสดงถึงมู ลค่ายุติธรรมหรื อ
ไม่ได้ แสดงว่ารายการในตลาดนั้นไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ อย่างไรก็ตามหากกิจการพิจารณา
แล้ วว่าราคาที่ทาให้ เกิดรายการหรือราคาเสนอซื้อขายไม่ได้ แสดงถึงมูลค่ายุติธรรม (เช่น อาจมี
บางรายการที่ไม่ ได้ เกิด ขึ้ นในสภาพปกติ ) การปรั บ ปรุ ง ราคาที่ ท าให้ เกิด รายการหรื อ ราคา
เสนอซื้อขายเป็ นสิ่งจาเป็ นหากกิจการใช้ ราคาเหล่านั้นเป็ นเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรมและ
การปรั บ ปรุงนั้ น อาจจะมีนั ยสาคั ญ ต่ อการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมทั้งหมด นอกจากนี้ การปรั บ ปรุ ง
อาจจะจาเป็ นในสถานการณ์อ่นื ด้ วยเช่นกัน (เช่น เมื่อราคาสาหรับสินทรัพย์ท่คี ล้ ายคลึงกันต้ องมี
การปรั บ ปรุ งที่มีนั ย สาคั ญ เพื่ อ ที่จ ะทาให้ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับ สิน ทรั พ ย์ท่ีมี การวัดหรื อ
เมื่อราคาล้ าสมัย)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ อธิบายวิธีในการปรับปรุงที่มีนัยสาคัญต่อรายการ
หรื อ ราคาเสนอซื้ อขายให้ ดู ย่ อ หน้ าที่ 61 ถึ ง 66 และ ข5 ถึ ง ข11 เมื่ อมี ก ารใช้ เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าในการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการต้ องมีการปรับปรุงความเสี่ยงที่เหมาะสมไม่ว่า
จะใช้ เทคนิ คการประเมิน มู ลค่ า วิ ธีใด รวมถึงผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี่ยงที่สะท้ อ นถึ ง
มูลค่าที่ผ้ ูร่วมตลาดต้ องการเพื่อชดเชยกับความไม่แน่นอนซึ่งมีอยู่ในกระแสเงินสดของสินทรัพย์
หรือหนี้สิน (ดูย่อหน้ าที่ ข17) มิฉะนั้นการวัดมูลค่าจะไม่ เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของมู ลค่ า

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 45/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

47

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

ข40

ข41

ข42

ยุติธรรม ในบางกรณี การกาหนดการปรับปรุงความเสี่ยงที่เหมาะสมอาจจะทาได้ ยาก อย่างไรก็ตาม
ระดับ ของความยากเพี ยงอย่ างเดี ยวไม่ ใช่ เกณฑ์ท่ีเหมาะสมที่จะไม่ ทาการปรั บ ปรุ งความเสี่ยง
การปรับปรุงความเสี่ยงต้ องสะท้ อนถึงรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่
วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด
หากมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมสาหรับสินทรั พย์หรือหนี้สิน
การเปลี่ยนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าหรือการใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่าหลายวิธีอาจจะ
เป็ นการเหมาะสม (เช่น การใช้ วิธรี าคาตลาดและเทคนิคมูลค่าปัจจุบัน) เมื่อชั่งนา้ หนักข้ อบ่งชี้ของ
มู ลค่ ายุ ติ ธรรมซึ่ งได้ มาจากเทคนิ ค การประเมิ น มู ลค่ า หลายวิ ธีดั งกล่ าว กิจการต้ องพิ จารณา
ความสมเหตุสมผลของช่วงห่างของราคาที่ได้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
พิ จ ารณามู ลค่ ายุ ติ ธรรมที่ เป็ นตั ว แทนที่ ดี ท่ี สุ ดภายใต้ สภาพปั จจุ บั น ของตลาด การวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมที่มีช่วงห่างของราคาที่กว้ างอาจจะเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าจาเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม
แม้ ว่าจะมีก ารลดลงอย่ างมี นั ยสาคัญ ในจานวนหรื อระดั บ ของกิจกรรมสาหรั บ สิน ทรั พ ย์หรื อ
หนี้ สิน วั ตถุป ระสงค์ ของการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมยังคงเหมื อนเดิม มู ลค่ ายุติธรรมคือ ราคาที่จ ะ
ได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ (คือ ไม่ใช่
การบังคับขายหรือการขายในภาวะที่กิจการมีปัญหาทางการเงิน) ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัด
มูลค่าภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด
การประมาณราคาที่ผ้ ูร่วมตลาดเต็มใจในการทารายการ ณ วันที่วัดมูลค่าภายใต้ สภาพปัจจุบันของ
ตลาดหากมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ขึ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ ณ วันที่วัดมูลค่าและการใช้ ดุลยพินิจ ความตั้งใจของกิจการที่
จะถือสินทรั พย์หรื อชาระหนี้ สิน หรื อปฏิบั ติตามภาระหนี้สินนั้ นไม่ เกี่ยวข้ องเมื่ อมี การวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมเนื่ องจากมู ลค่ายุติธรรมเป็ นการวัดมู ลค่าตามเกณฑ์ของตลาด ไม่ ใช่ การวัดมู ลค่าของ
กิจการโดยเฉพาะ
การระบุรายการทีไ่ ม่ได้เกิดขึ้ นในสภาพปกติ

ข43

การกาหนดว่ารายการนั้นเกิดขึ้นในสภาพปกติ (หรือไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ) นั้นทาได้ ยาก
ยิ่งขึ้นเมื่อมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปริมาณหรือระดับของกิจกรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
เมื่อ เปรี ยบเทียบกับ กิจ กรรมปกติ ในตลาดสาหรั บ สิน ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิน (หรื อสิน ทรั พ ย์หรื อ
หนี้สินที่คล้ ายกัน) ในสถานการณ์น้ันเป็ นการไม่สมควรที่จะสรุปว่ ารายการทั้งหมดในตลาดนั้น
ไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ (คือ ถูกบังคับขายหรือการขายในภาวะที่กจิ การมีปัญหาทางการเงิน)
สถานการณ์ท่อี าจบ่งชี้ถึงรายการที่ไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ มีดังต่อไปนี้
ข43.1 มีฐานะเปิ ดต่อ ตลาดที่ไม่ เพี ยงพอสาหรั บ ระยะเวลาก่อ นวัน ที่วัดมู ลค่ าเพื่ อ ที่จ ะให้ มี
กิจกรรมการตลาดตามปกติและที่เป็ นประเพณีปฏิบัติ (Customary) สาหรับรายการ
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภายใต้ สภาพปัจจุบันของตลาด
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ข43.2 มีระยะเวลาที่เป็ นปกติและที่เป็ นประเพณี ปฏิบั ติเพี ยงพอให้ แก่ตลาด แต่ผ้ ูขายขาย
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ ให้ กบั ผู้ร่วมตลาดเพียงรายใดรายหนึ่ง
ข43.3 ผู้ขายอยู่ในหรือใกล้ ภาวะล้ มละลายหรือ ถูกสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ (เช่น ผู้ขายอยู่ในสภาวะ
ที่มีปัญหาทางการเงิน)
ข43.4 ผู้ขายถูกสั่งให้ ขายเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบหรือข้ อกาหนดทางกฎหมาย (นั่นคือ
ผู้ขายถูกบังคับขาย)
ข43.5 ราคาที่ทาให้ เกิดรายการแตกต่ างเมื่ อเปรี ยบเทียบกับ รายการอื่น ที่เกิดขึ้ น ไม่ น านนี้
สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เหมือนหรือคล้ ายคลึงกัน
กิจการต้ องประเมินสถานการณ์ตามนา้ หนักของหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อกาหนดว่ารายการนั้นเกิดขึ้น
ในสภาพปกติหรือไม่
กิจการต้ องพิจารณารายการดังต่อไปนี้ เมื่อทาการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือการประมาณผลตอบแทน
เพื่อชดเชยความเสี่ยงด้ านตลาด
ข44.1 หากหลักฐานบ่งชี้ว่ารายการนั้นไม่ได้ เกิดขึ้นในสภาพปกติ กิจการต้ องให้ นา้ หนักน้ อย
(เปรียบเทียบกับข้ อบ่งชี้มูลค่ายุติธรรมอื่น) กับราคาที่ทาให้ เกิดรายการนั้น
ข44.2 หากหลักฐานบ่งชี้ว่า รายการนั้นเกิดขึ้นในสภาพปกติ กิจการต้ องนาราคาที่ทาให้ เกิด
รายการนั้นมาพิจารณา การให้ นา้ หนักราคาที่ทาให้ เกิดรายการนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้ อบ่งชี้ของมูลค่ายุติธรรมอื่นจะขึ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ดังต่อไปนี้
ข44.2.1 ปริมาณของรายการ
ข44.2.2 การเปรียบเทียบกันได้ ของรายการกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มีการวัดมูลค่า
ข44.2.3 วันที่ของรายการใกล้ เคียงกับวันที่วัดมูลค่า
ข44.3 หากกิจการไม่ มีข้อมู ลที่เพี ยงพอที่จะสรุ ปว่ ารายการนั้ นเกิดขึ้นในสภาพปกติหรื อไม่
กิจการต้ อ งน าราคาที่ท าให้ เกิดรายการมาพิ จารณา อย่ างไรก็ตาม ราคาที่ท าให้ เกิ ด
รายการนั้นอาจไม่เป็ นตัวแทนมูลค่ายุติธรรม (คือ ราคาที่ทาให้ เกิดรายการนั้นไม่จาเป็ น
เสมอไปที่จะเป็ นเกณฑ์เพียงอย่างเดียวหรือเกณฑ์พ้ ืนฐานในการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือ
ในการประมาณอัตราผลตอบแทนเพื่ อ ชดเชยความเสี่ยงด้ านตลาด) เมื่อกิจการไม่ มี
ข้ อมูลที่เพี ยงพอที่จะสรุปว่ารายการใดรายการหนึ่งเกิดขึ้นในสภาพปกติหรือไม่ กิจการ
ต้ อ งให้ น้าหนั ก น้ อ ยกับ รายการนั้ น เมื่ อเปรี ยบเทียบกับ รายการอื่น ที่ท ราบดี ว่าเป็ น
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
กิจการไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความพยายามในทุกวิถีทางในการกาหนดว่ารายการเกิดขึ้นในสภาพปกติ
หรือไม่ แต่ต้องไม่ละเลยข้ อมูลที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้หากกิจการเป็ นผู้ทารายการนั้นจะ
มีข้อสันนิษฐานว่ากิจการมีข้อมูลที่เพียงพอในการสรุปว่ารายการเกิดขึ้นในสภาพปกติหรือไม่
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การใช้ราคาเสนอซื้ อขายมาจากบุคคลทีส่ าม
ข45

ข46

ข47

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ไม่ ได้ ห้ ามการใช้ ราคาเสนอซื้ อขายจากบุ คคลที่สาม
เช่น การบริการประเมินราคา หรือ นายหน้ า หากกิจการกาหนดแล้ วว่าราคาเสนอซื้อขายที่มาจาก
บุคคลที่สามนั้นมีการกาหนดโดยสอดคล้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
หากมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญของปริมาณหรือระดับของกิจกรรมสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
กิจการต้ องประเมินว่าราคาเสนอซื้อขายมาจากบุคคลที่สามนั้นมีการกาหนดโดยใช้ ข้อมูลปั จจุบัน
ที่สะท้ อนถึงรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ หรือเทคนิ คการประเมินมู ลค่าที่สะท้ อนถึงข้ อสมมติ
ของผู้ ร่ วมตลาด (รวมถึ งข้ อ สมมติ เกี่ ยวกั บ ความเสี่ ยง) ในการให้ น้าหนั ก ราคาเสนอซื้ อขาย
ซึ่งใช้ เป็ นข้ อมู ลในการวัดมู ลค่ ายุติธรรม กิจการให้ น้าหนักน้ อยสาหรั บ ราคาเสนอซื้อขายซึ่งไม่
สะท้ อนถึงผลของรายการนั้น (เมื่อเปรียบเทียบกับข้ อบ่งชี้อ่นื ของมูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้ อนถึงผลของ
รายการนั้น)
นอกจากนั้น ลักษณะของราคาเสนอซื้อขาย (เช่น ไม่ว่าราคานั้นจะเป็ นเพียงข้ อบ่งชี้หรือข้ อเสนอ
ที่มีผลผูกพั น) ต้ องถูกนามาพิ จารณาเมื่อให้ นา้ หนักกับหลักฐานที่มีอยู่โดยให้ นา้ หนักที่มากกว่ า
สาหรับข้ อเสนอที่มีผลผูกพันที่มาจากบุคคลที่สาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้ เป็ นส่วนหนึ ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ ซึ ่งเป็ นข้อกาหนดเช่น เดี ยวกับ
ส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ค1

ค2
ค3

ค4
ค5

ค6

กิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กั บ งบการเงิ น ส าหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาไปใช้
ก่อ นวัน ถื อปฏิบั ติ หากกิจ การถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ สาหรั บ
งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติโดยเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป ณ วันเริ่มต้ นของ
รอบระยะเวลาประจาปี ซึ่งมีการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรก
ข้ อกาหนดของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ไม่ ต้องนามาใช้
ปฏิ บั ติ ส าหรั บ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บส าหรั บ รอบระยะเวลาก่ อ นเริ่ ม ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทาให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 52 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 6
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
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