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บทความ 

 

เรื่อง แนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 

จัดท าโดย 
สายนโยบายสถาบันการเงิน 

  

         ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดท าบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 13 (International Financial Reporting Standard 13: Fair Value 
Measurement) ในระดับสากลที่เสนอโดย International Accounting Standard Board ส าหรับสถาบันการเงิน หน่วยงานก ากับ
ดูแลอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ผู้ใช้งบการเงิน  ตลอดจนผู้สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านบัญชีการเงินทั่วไป 
         ทั้งนี้  ส าหรับหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยนั้น จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป  
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สืบเน่ืองจากวิกฤตการเงินโลกในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standard Board: IASB) ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา 
(Financial Accounting Standard Board: FASB) ได้ปรับปรุงแนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยออกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (International Financial 
Reporting Standard 13: Fair Value Measurement - IFRS 13) เพื่อลดความซับซ้อน มีการเปิดเผยข้อมูล 
การวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีความโปร่งใส และมีความสอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ยิ่งขึ้น 

ในการน้ี  IASB ได้ก าหนดให้มูลค่ายุติธรรม (fair value) หมายความถึงมูลค่าที่จะได้รับจากการขาย
สินทรัพย์ หรือมูลค่าที่ต้องจ่ายเพื่อโอนช าระหน้ีสิน (หรือที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปในชื่อ “exit price”)  
โดยมูลค่าดังกล่าวน้ันจะต้องอ้างอิงจากตลาดที่มีปริมาณการท าธุรกรรมสูงสุด (principal market) เป็นหลัก  
ซึ่งสถาบันการเงินสามารถเลือกใช้เทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ 3 วิธี (วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีต้นทุน 
และวิธีรายได้) โดยจะต้องอ้างอิงข้อมูล (input) ที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (observable input) เป็นหลัก 
และใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable input) ให้น้อยที่สุด ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องพิจารณา
จัดล าดับข้อมูลที่น ามาใช้ออกเป็น 3 ระดับ (fair value hierarchy: level 1, level 2, และ level 3) เพื่อ 
ให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถวิเคราะห์แนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรมของสถาบันการเงินได้ทั้งในเชิงปริมาณ เช่น 
มูลค่ายุติธรรมของรายการต่างๆ เป็นต้น และเชิงคุณภาพ เช่น เหตุผลในการวัดมูลค่ายุติธรรม ค าอธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสถาบันการเงิน เป็นต้น   

ทั้งน้ี ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของสถาบันการเงินหากมีการถือปฏิบัติตาม IFRS 13 น้ัน จะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและลักษณะรายการ/ธุรกรรมที่สถาบันการเงินถือหรือมีไว้ ซึ่งเข้าข่ายที่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด (รวมสินทรัพย์และหน้ีสิน) ตลอดจนความซับซ้อนของแบบจ าลองและลักษณะ
ข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ารายการ/ธุรกรรมน้ัน ซึ่งสถาบันการเงินควรเตรียมความพร้อมทั้งในด้านนโยบาย
ระบบการบัญชี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามีขั้นตอนการวัดมูลค่ายุติธรรม และการรายงานข้อมูลที่เหมาะสม 
สามารถรองรับการท าธุรกรรมและการจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะรายการที่เข้าข่ายจัดเป็น level 3 ซึ่งมีการอ้างอิงการใช้ดุลยพินิจของสถาบัน
การเงินในการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากน้ี เน่ืองจาก IFRS 13 เป็นมาตรฐานที่มีลักษณะเป็น principle-based และอ้างอิงการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารเพื่อประกอบการวัดมูลค่ายุติธรรมค่อนข้างมาก ดังน้ัน ผู้ใช้งบการเงินจึงควรศึกษาและ
ท าความเข้าใจถึงเหตุผล วิธีการ และข้อมูลอื่นที่ใช้ประกอบในการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และควรยึดหลักความระมัดระวังในการพิจารณาน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
รวมทั้งการเปรียบเทียบกับงบการเงินของสถาบันการเงินอื่น 

บทสรุปผู้บริหาร 
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สืบเน่ืองจากวิกฤตการเงินโลกในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลระหว่างประเทศ ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินได้สนับสนุนให้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Accounting Standard Board: IASB) และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ของสหรัฐอเมริกา (Financial Accounting Standard Board: FASB) มีการพิจารณาทบทวนมาตรฐาน 
การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และ 
การวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (International Accounting Standard 39: Financial Instruments - 
recognition and measurement) และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม 
(fair value accounting) เป็นต้น  

แม้ว่าผลการศึกษาของ U.S. Securities and Exchange Commission และ Financial Crisis 
Advisory Group ในปี 2552 จะแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีมิได้เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา แต่วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวก็ได้แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนในมาตรฐานการบัญชีที่  
ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เช่น ควรมีการเปิดเผยข้อมูลวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่โปร่งใส ชัดเจน  
มีความสอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

ดังน้ัน IASB และ FASB จึงได้มีการด าเนินการร่วมกัน เพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หน้ีสิน และตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออก เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน
ได้รับข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใส มีความเชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ตลอดจนสามารถสะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบัน อันจะน าไปสู่แนวทางการก ากับดูแลสถาบันการเงินได้อย่าง
เหมาะสม โดยสามารถสรุปแนวทางการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้ดังน้ี 
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ทั้งน้ี  การออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
(International Financial Reporting Standard 13: Fair Value Measurement)  มวีัตถุประสงค์ ดังน้ี 

(1)  เพื่อลดความซับซ้อน และก าหนดวิธีการวัดมลูค่ายุติธรรมที่มกีารกล่าวถึงในแต่ละมาตรฐาน 
การบัญชี ให้มมีาตรฐานในการวัดแบบเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการก าหนดเฉพาะวิธกีารวัดมูลค่ายุติธรรมเท่าน้ัน  
ซึ่งจะมิได้รวมถึงการก าหนดลักษณะรายการที่จะต้องแสดงหรือวัดด้วยมลูค่ายุติธรรม 
 (2)  เพื่อเพิม่ความโปร่งใสในการจัดท างบการเงิน โดยปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลการวัดมูลค่า
ยุติธรรมใหม้ีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 (3)  เพื่อใหม้าตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศซึ่งมีการใช้แพร่หลายในยุโรป และมาตรฐานการบัญชี
ของสหรัฐอเมริกา มีความสอดคล้องกันยิ่งขึ้น 

ส าหรับการบังคับใช้ในประเทศไทย  สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาน าร่างมาตรฐาน 
การการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มาใช้บังคับกับกิจการในประเทศไทย โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้บังคับ
พร้อมกับมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  ร่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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 2.1 ขอบเขตการบังคับใช้ 

  IFRS 13 ก าหนดให้สถาบันการเงินที่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรม
ตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนด ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินลงทุนในตราสาร
หน้ี และสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ที่ดิน เป็นต้น ต้องถือปฎิบัติตามหลักการที่เป็นแนวเดียวกัน
ตาม IFRS 13 

  ทั้งน้ี มาตรฐานฉบับน้ีจะไม่รวมถึงรายการบางประเภท ซึ่งมาตรฐานการบัญชีอื่นก าหนดลักษณะ
การวัดมูลค่ายุติธรรมหรือการเปิดเผยข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว เช่น 

  (1) รายการที่ไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูล
ตาม IFRS 13: รายการการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  รายการสัญญาเช่า  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
(net realizable value)  หรือ มูลค่าจากการใช ้(value in use) เป็นต้น  

  (2) รายการที่ไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตาม IFRS 13: สินทรัพย์
โครงการ (plan assets)  เงินลงทุนของโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน (retirement benefit plan 
investments) หรือ สินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (recoverable amount) เป็นต้น 

  ทั้งน้ี  การวัดมูลค่ายุติธรรมตาม IFRS 13 น้ี จะน ามาถือปฏิบัติทั้งในกรณีการวัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรก 
(initial measurement) และการวัดมูลค่าในภายหลัง (subsequent measurement) ตามที่มาตรฐานการ
บัญชีอื่นก าหนด 
  

2.  หลักการของ IFRS 13 



       

7 

 2.2 ค านิยามของมูลค่ายุติธรรม 

  IFRS 13 ก าหนดให้ มูลค่ายุติธรรม หมายความถึง มูลค่าที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ  
มูลค่าที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินของธุรกรรมปกติ (orderly transaction) ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นในตลาด 
(market participant) ณ วันวัดมูลค่า (หรือที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปในชื่อ “exit price”) จากมุมมองของ 
ผู้เล่นในตลาดซึ่งเป็นผู้ที่ถือสินทรัพย์หรือเป็นเจ้าของหน้ีสินน้ัน โดย IFRS 13 ได้ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม 
สรุปได้ดังน้ี 

  (1) ลักษณะสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่น ามาใช้วัด: อ้างอิงตามลักษณะสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ผู้เล่น
ในตลาดพึงพิจารณาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ลักษณะท าเลที่ตั้งของสินทรัพย์ เป็นต้น 

  (2) ลักษณะธุรกรรม (transaction): อ้างอิงราคาจากธุรกรรมในตลาด principal market  
ซึ่งเป็นตลาดที่มีปริมาณการท าธุรกรรมมากที่สุด และเป็นตลาดที่สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงได้   

   ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่มีตลาด principal market ให้อ้างอิงราคาจากตลาดที่ให้ผลตอบแทน
สูงสุด (most advantageous market) แทน  

  (3) ลักษณะผู้เล่นในตลาด (market participant): อ้างอิงจากสมมุติฐานที่ผู้เล่นในตลาด 
พึงพิจารณาใช้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสูงสุด  

  (4) ลักษณะราคา: อ้างราคาจากตลาด principal market หรือตลาด most advantageous 
market แล้วแต่กรณี โดยมิต้องปรับปรุงต้นทุนการท ารายการ (transaction cost) เน่ืองจากต้นทุนดังกล่าว
มิได้เกิดจากลักษณะสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะท าการวัดมูลค่า แต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะการท าธุรกรรมเป็นหลัก 
ซึ่ง IASB ก าหนดให้บันทึกตามมาตรฐานการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง  

   อย่างไรก็ตาม  ต้นทุนการท ารายการ (transaction cost) จะไม่รวมถึงต้นทุนการขนส่ง 
(transport cost) ที่เกิดจากลักษณะสินทรัพย์ เช่น ต้นทุนการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) จาก 
สถานที่ต้ังในปัจจุบันมายังตลาด เป็นต้น  ดังน้ัน สถาบันการเงินจึงควรน าต้นทุนดังกล่าวมาพิจารณาปรับ 
จากราคาที่อ้างอิงจากตลาดเพื่อค านวณมูลค่ายุติธรรมด้วย 

  ทั้งน้ี ราคาในการเข้าท าธุรกรรม (transaction price) ของสถาบันการเงิน อาจแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมได้ เช่น ในกรณีที่ตลาดที่สถาบันการเงินเข้าท าธุรกรรมจริงแตกต่างจากตลาด principal 
market หรือตลาด most advantageous market แล้วแต่กรณี  หรือในกรณีธุรกรรมที่สถาบันการเงิน 
เข้าท าธุรกรรมในราคาที่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรมกับ related parties เป็นต้น 

ตัวอย่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรม 
 สถาบันการเงิน ก. ซื้อหุ้นบริษัท ฮ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด London Stock Exchange ซึ่ง

มีราคาปิด ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่ราคาหุ้นละ 5 บาท จ านวน 1 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา
ปริมาณการซื้อขายในตลาดต่างๆ ที่สถาบันการเงินสามารถเข้าท าธุรกรรมได้ พบว่า หุ้นบริษัท ฮ มีการซื้อ
ขายสูงสุดที่ตลาด Euronext (ราคาปิด = 4 บาท) 

  ในกรณีน้ี สถาบันการเงิน ก จะต้องอ้างอิงราคาซื้อขายในตลาด Euronext เป็นหลักในการพิจารณา
วัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท ฮ เน่ืองจากถือเป็นตลาด principal market 

  ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท ฮ = 4 x 1,000,000 = 4,000,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากราคาที่
สถาบันการเงินเข้าท าธุรกรรมในตลาด London Stock Exchange 
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 2.3 เทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม (Valuation Techniques) 

  IFRS 13 ก าหนดให้สถาบันการเงินพิจารณาเลือกใช้เทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ และความเพียงพอของข้อมูล โดยเน้นอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสังเกตได้จากตลาด 
(relevant observable inputs) เป็นหลัก และอ้างอิงข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้จากตลาด (unobservable 
inputs) ให้น้อยที่สุด ซึ่งเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีการใช้อย่างแพร่หลายสามารถแบ่งได้เป็น 3 วิธี ดังน้ี  

  (1) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) เป็นวิธีที่ค านวณหามูลค่ายุติธรรม โดย
อ้างอิงจากราคาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในตลาด 
เช่น วิธี matrix pricing1 ส าหรับตราสารหน้ี เป็นต้น 

  (2)  วิธีต้นทุน (cost approach) เป็นวิธีที่ค านวณหามูลค่ายุติธรรมที่มักใช้ส าหรับสินทรัพย์ 
ที่มีตัวตน (tangible asset) โดยสามารถค านวณได้จากมูลค่าต้นทุนที่สถาบันการเงินจ าเป็นต้องใช้เพื่อทดแทน 
สินทรัพย์ที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับศักยภาพปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ประสงค์จะวัดมูลค่า เช่น วิธี depreciated 
replacement cost2 

  (3)  วิธีรายได้ (income approach) เป็นวิธีที่ค านวณหามูลค่ายุติธรรม จากการคิดลดมูลค่า
กระแสเงิน หรือ รายได้/ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบัน เช่น แบบจ าลองที่ใช้ในการ
ค านวณตราสารอนุพันธ์ประเภท option (เช่น Black-Scholes-Merton formula, binomial model)  วิธี 
multiperiod excess earning3 ซึ่งใช้ส าหรับกรณีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (intangible asset) เช่น เทคโนโลยี 
(technology)  หรือ วิธีการคิดลดเพื่อหามูลค่าปัจจุบันแบบ present value technique เป็นต้น 

   ในการพิจารณาค านวณมูลค่าปัจจุบันน้ัน  สถาบันการเงินควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ  
ที่ผู้เล่นในตลาด (market participant) จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณา เช่น 

   -   ประมาณการกระแสเงินสดของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะน ามาวัดมูลค่ายุติธรรม 

   -   ลักษณะและปริมาณความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนระยะเวลาที่จะได้รับกระแสเงินสด 

   -   อัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการคิดลด (อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (risk free rate) 
และอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง (risk premium)) 

                                         
1
 Wright: “…Matrix Pricing assigning an inactively traded bond a value by comparing it to other bonds that have a known 

price and adding an appropriate yield spread…” 
(วิธี Matrix Pricing จะค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ท่ีมีกำรซื้อขำยในตลำดไม่สูงมำกนัก  โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนจำกอัตรำ
ผลตอบแทนของตรำสำรหนี้อื่นท่ีมีกำรซื้อขำยในตลำดคล่อง และปรับผลตอบแทนดังกล่ำวด้วยมูลค่ำควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม) 
 
2 KPMG: “…the primary method used to calculate fair value under the cost approach is the depreciated replacement cost 
method. A depreciated replacement cost valuation considers how much it would cost to reproduce an asset of equivalent 
utility taking into account physical, functional, and economic obsolescence...” 
(วิธี depreciated replacement cost จะค ำนวณมูลค่ำยุติธรรม โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนในกำรสร้ำงสินทรัพย์ท่ีได้รับอรรถประโยชน์ท่ีเท่ำกันข้ึน
ทดแทน โดยพิจำรณำรวมปัจจัยควำมล้ำสมัยท้ังในเชิงกำยภำพ ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน  และเศรษฐกิจ) 
 
3 Mard, Hitchner, Hyden: “…multiperiod excess earning measures the present value of the future earnings to be generated 
during the remaining lives of the subject assets…”  
(วิธี multiperiod excess earning วัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนเป็นหลัก โดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำปัจจุบันท่ีคำดว่ำจะได้รับตอบแทนใน
อนำคตของสินทรัพย์นั้นตลอดอำยุกำรใช้งำนท่ีเหลืออยู่) 
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   -  ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช าระหน้ีได้ (non-performance risk) และความเสี่ยงด้านเครดิต
ของสถาบันการเงิน ส าหรับกรณีวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน 

   -  ปัจจัยอื่นที่ผู้เล่นในตลาด (market participant) จะน ามาใช้พิจารณา เป็นต้น 

   แนวทางในการคิดลดเพื่อหามูลค่าปัจจุบันตามวิธี present value technique น้ัน  
อาจแตกต่างกันตามลักษณะการปรับปรุงความเสี่ยง และประเภทของกระแสเงินสดที่ใช้ประมาณ เช่น   
วิธี discount rate adjustment technique4 หรือ วิธี expected present value technique5 

 

  ตัวอย่างวิธี expected present value technique 
 สถาบันการเงิน ก. คาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ ข. ในแต่ละเหตุการณ์ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งน้ี สถาบันการเงิน ก. ก าหนดให้อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (risk free rate) ส าหรับ 1 ปี 
เท่ากับ 5% และอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง (Risk premium) ส าหรับ
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเชิงระบบ (systematic risk) เท่ากับ 3% 

 

                                         
4 IFRS 13 B18: “… the discount rate adjustment technique uses a single set of cash flows from the range of possible 
estimated amounts, whether contractual or promised (as is the vase for a bond) or most likely cash flows. In all cases, 
those cash flows are conditional upon the occurrence of specified events. … accordingly, the contractual, promised, or 
most likely cash flows are discounted at an observed or estimated market rate for such conditional cash flows …” 
(วิธี discount rate adjustment technique: จะค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันจำกกระแสเงินสดชุดใดชุดหนึ่งจำกกลุ่มกระแสเงินสดที่มีควำมน่ำจะเป็น  
ท่ีจะเกิดข้ึนภำยใต้เหตุกำรณ์ต่ำงๆ และใช้อัตรำผลตอบแทนในกำรคิดลดที่อ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนในตลำดส ำหรับกระแสเงินสดที่มีลักษณะ
เงื่อนไขเช่นเดียวกับกระแสเงินสดที่สถำบันกำรเงินใช้ เช่น กรณีค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ โดยอ้ำงอิงจำกกระแสเงินสดที่ได้รับจำก
เงินต้นและดอกเบ้ีย เป็นต้น) 
 
5 IFRS 13 B23: “… the expected present value technique uses as a starting point a set of cash flows that represents the 
probability-weighted average of all possible future cash flows. … because all possible cash flows are probability -weighted, 
the resulting expected cash flow is not conditional upon the occurrence of any specified event…”  
(วิธี expected present value technique จะค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันจำกชุดกระแสเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักตำมควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดกระแสเงนิสด
ภำยใต้เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต ดังนั้นกระแสเงินสดที่ประมำณได้จึงไม่มีลักษณะข้ึนอยู่กับเงื่อนไขกำรเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง 
เนื่องจำกได้มีกำรพิจำรณำรวมปัจจัยควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิดแต่ละเหตุกำรณ์ในกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักแล้ว 

เหตุการณ์ท่ี 
ความน่าจะเป็น 

ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ 
(i) 

กระแสเงินท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 1 ปี 

(ii) 

ประมาณการกระแสเงินสดท่ี
คาดว่าจะได้รับในแต่ละกรณี 

(i) x (ii) 
1 0.15 500 บาท 75 บาท 
2 0.60 800 บาท 480 บาท 
3 0.25 900 บาท 225 บาท 

ประมาณกระแสเงินสด (expected cash flows) 
(ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์) 

780 บาท 
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ตัวอย่าง (ต่อ) 

 สถาบันการเงิน ก. สามารถค านวณหามูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ด้วยวิธี expected present 
value technique ได้ 2 แบบ ดังนี้ 

 แบบท่ี 1: ปรับความเสี่ยงเชิงระบบ (systematic risk) ในประมาณกระแสเงินสด 

(โดยทั่วไป สถาบันการเงินอาจพิจารณาปรับความเสี่ยงดังกล่าวจากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ไม่มี
ความเสี่ยง (risk free rate) และอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนความเสี่ยงในระดับเดียวกันกับประมาณการ
กระแสเงินสดของสถาบันการเงิน) 

     ประมาณการกระแสเงินสดหลังปรับความเสี่ยง (risk-adjusted expected cash flow) 
   =  780 x (1.05/1.08) บาท 
   =  758 บาท 

     ดังน้ัน มูลค่าปัจจุบัน (หรือมูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ ข  

 = ผลรวมของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทน 
ที่ไม่มีความเสี่ยง (risk free rate) หลังปรับความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา  
หรือ =     

      
 

 
 
    โดย t หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดกระแสเงินสดน้ันๆ 

   =  758/(1.05)1 บาท 
   = 722 บาท 

 แบบท่ี 2: ปรับความเสี่ยงเชิงระบบ (systematic risk) ในอัตราผลตอบแทนท่ีใช้ในการคิดลด 
(discount rate) 

     อัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการคิดลด 
   =  5% + 3% 
   =  8% 

     มลูค่าปัจจุบัน (หรือมูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ ข  

 =  ผลรวมของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทน 
(discount rate) ในแต่ละช่วงเวลา  
หรือ =     

      
 

 
 
    โดย t หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดกระแสเงินสดน้ันๆ 

   =  780/(1.08)1 บาท 
   =  722 บาท 

     ท่ีมา: ดัดแปลงโดยอ้างอิงจาก IFRS 13 (B27 - B30) 
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  ทั้งน้ี  เมื่อสถาบันการเงินเลือกใช้เทคนิคใดในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว ควรใช้เทคนิคน้ันอย่างสม่ าเสมอ 
โดยอาจเปลี่ยนเทคนิค (เช่น เปลี่ยนจากวิธีต้นทุนเป็นวิธีตลาด หรือเปลี่ยนสัดส่วนการให้น้ าหนักผลลัพธ์ที่ค านวณได้ 
ในแต่ละเทคนิคเพื่อพิจารณาวัดมูลค่ายุติธรรม) ได้ หากการเปลี่ยนเทคนิคน้ัน สามารถสะทอ้นมูลค่ายุติธรรม 
ในสถานการณ์น้ัน ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น กรณีที่มีตลาดใหม่เกิดขึ้น สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นต้น 

 2.4 ข้อมูลและล าดับการวัดมูลค่ายุติธรรม  

  2.4.1 ข้อมูลท่ีใช้ในเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม (inputs to valuation techniques) 

   ในการพิจารณาเลือกข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อ 2.3 น้ัน 
IFRS 13 ก าหนดให้สถาบันการเงินพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับลักษณะสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ซึ่ง 
ผู้เล่นในตลาด (market participant) จะน ามาใช้ประกอบการท าธุรกรรมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินดังกล่าว 
และไม่ควรปรับเพิ่ม/ลด มูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินด้วยปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 
(characteristic of the asset or liability) น้ัน เช่น ส่วนเพิ่มจากการมีอ านาจควบคุม (control premium) 
จากการเข้าถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่มีสาระส าคัญ เป็นต้น 

   ทั้งน้ี  IFRS 13 ได้จัดประเภทข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ 
จากตลาด (observable input) และ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้จากตลาด (unobservable input) ซึ่งตลาด 
ที่สถาบันการเงินอาจน าข้อมูลมาใช้เพื่ออ้างอิง ได้แก่ ตลาด exchange market6  ตลาด dealer market7  
ตลาด brokered markets8  และตลาด principal-to-principal market9  

   นอกจากน้ี  IASB ได้ยกเลิกข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39  
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (International Accounting Standard 39 Financial 
Instruments: Recognition and Measurement) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 9 เร่ือง ตราสารทางการเงิน (International Financial Reporting Standard 9  Financial Instruments) 
                                         
6  IFRS 13 B34: “… exchange market (=) a market in which closing price are both readily available and generally 
representative of fair value...”  
(ตลำด exchange market เป็นตลำดที่มีกำรเผยแพร่รำคำปิดของตรำสำรเป็นกำรท่ัวไป ซึ่งรำคำปิดดังกล่ำวสะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรนั้น 
เช่น ตลำด New York Stock Exchange (NYSE)  ตลำด London Stock Exchange ตลำด Euronext ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock 
Exchange of Thailand (SET) เป็นต้น) อย่ำงไรก็ดี สถำบันกำรเงินควรพิจำรณำถึงปัจจัยสภำพคล่องของตรำสำรท่ีมีกำรซื้อขำยในตลำดนั้นๆ เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำจัดล ำดับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมด้วย 
 
7  IFRS 13 B34:“… dealer market (=) a market in which dealers stand ready to trade (either buy or sell for their own account), 
thereby providing liquidity by using their capital to hold an inventory of the items for which they make a market…”  
(ตลำด dealer market เป็นตลำดท่ี dealer จะเข้ำท ำธุรกรรมเพื่อสร้ำงสภำพคล่องในตลำด ดังนั้น รำคำเสนอซื้อและรำคำเสนอขำยจึงเป็นรำคำ
ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยกว่ำรำคำปิด  เช่น ตลำด National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) เป็นต้น) 
 
8  IFRS 13 B34: “… brokered market (=) a market in which brokers attempt to match buyers with seller but do not stand 
ready to trade for their own accounting…” 
(ตลำด brokered market เป็นตลำดที่ broker ท ำหน้ำจับคู่ผู้ประสงค์ท่ีจะซื้อและผู้ประสงค์จะขำยเข้ำด้วยกัน โดยท่ีมิได้เข้ำท ำธุรกรรมซื้อขำยเอง
โดยตรง เช่น ตลำดในกรณีเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแบบ over-the-counter เป็นต้น) 
 
9  IFRS 13 B34: “… principal-to-principal market (=) a market in which transactions, both originations and resales, are 
negotiated independently with no intermediary…” 
(ตลำด principal-to-principal market เป็นตลำดที่ผู้ซื้อผู้ขำยตกลงรำคำกันเองอย่ำงอิสระ โดยไม่มีตัวกลำง เช่น กรณีเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีมี
กำรออกแบบให้ลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ เป็นต้น) 
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ที่ก าหนดให้อ้างอิงราคาเสนอซื้อปัจจุบัน (current bid price) ส าหรับกรณีสินทรัพย์ที่ถือไว้หรือหน้ีสินที่ออก
โดยทั่วไป และราคาเสนอขาย (current ask price) ส าหรับกรณีสินทรัพย์ที่จะซื้อหรือหน้ีสินที่ถือไว้ โดย IFRS 13 
ได้มีการอ้างถึงพิธีปฏิบัติของสถาบันการเงิน จึงมีการก าหนดให้สถาบันการเงินพิจารณาเลือกใช้ราคาที่อยู่ในช่วง
ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายตามลักษณะประเพณีปฏิบัติในแต่ละตลาด เช่น ใช้ราคาเสนอซื้อ 
คร้ังสุดท้ายส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

  2.4.2 ล าดับการวัดมูลค่ายุติธรรม (fair value hierarchy) 

   เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมมีความสม่ าเสมอ (consistency) และสามารถเปรียบเทียบกัน
(comparability) ได้ยิ่งขึ้น  IFRS 13 จึงได้ก าหนดให้สถาบันการเงินจัดล าดับข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการ
ค านวณมูลค่ายุติธรรมตามเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยแบ่งเป็น 3 ล าดับตามลักษณะข้อมูลที่น ามาใช้ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรม (inputs to valuation techniques)  ดังน้ี  

 

   (1) ระดับ 1 (level 1): ราคาเสนอซื้อขาย (quoted price) ในตลาดซื้อขายคล่อง 
(active market) ของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะเหมือนกัน (identical assets or liabilities) ที่ 
สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงได้ ณ วันวัดมูลค่า   

    ทั้งน้ี IFRS 13 ให้สถาบันการเงินใช้ราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรม  
โดยไม่ปรับแก้ไขด้วยปัจจัยๆต่าง เว้นแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าราคาเสนอซื้อขายดังกล่าวไม่
สามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมตามที่ IFRS 13 ก าหนด เช่น มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นหลังจากวันที่ตลาดปิด  
แต่ก่อนวันที่สถาบันการเงินจะวัดมูลค่า เป็นต้น ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาจัดล าดับการวัดมูลค่ายุติธรรม
ใหม่  เช่น พิจารณาปรับเป็นระดับ 2 (level 2) หรือระดับ 3 (level 3) ตามลักษณะข้อมูลที่น ามาใช้ปรับด้วย 

   (2) ระดับ 2 (level 2): ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด (observable inputs) ซึ่งนอกเหนือ 
จากราคาเสนอซื้อขายตามระดับ 1 (level 1) เช่น ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน (quoted price for similar assets or liabilities) ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือ 
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หน้ีสินที่มีลักษณะเหมือนกันแต่อยู่ในตลาดที่ไม่ใช่ตลาดซื้อขายคล่อง หรือข้อมูลอื่นที่สังเกตได้จากตลาด  
เช่น อัตราดอกเบี้ย, implied volatilities, credit spread เป็นต้น 

   (3) ระดับ 3 (level 3): ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้จากตลาด (unobservable inputs)  
ซึ่งสถาบันการเงินควรใช้ข้อมูลดังกล่าวให้น้อยที่สุด และพึงใช้เมื่อไม่สามารถหาข้อมูลที่เกีย่วข้องซึ่งสามารถ
สังเกตจากตลาดได้  

   ทั้งน้ี  ในกรณีที่สถาบันการเงินใช้ข้อมูลทั้งที่สามารถสังเกตได้และไม่สามารถสังเกตได้จาก
ตลาดเพื่อใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม  ควรพิจารณาจัดล าดับการวัดมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นระดับ 2 (level 2)  
หรือระดับ 3 (level 3) จากระดับความมีนัยส าคัญ (significance) ของการใช้ข้อมูลลักษณะดังกล่าวต่อมูลค่า
ยุติธรรม  

 2.5 การน ามาประยุกต์ใช้เพ่ิมเติมส าหรับรายการในงบการเงิน (นอกเหนือจากข้อ 2.4) 

  2.5.1 กรณีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน: ในกรณีที่สถาบันการเงินบริหารกลุ่มสินทรัพย์ 
และหน้ีสินทางการเงินในลักษณะยอดธุรกรรมสุทธิ (net exposure) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด  
(เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น) หรือความเสี่ยงด้านเครดิต สถาบันการเงิน 
อาจวัดมูลค่ายุติธรรมกลุ่มสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวในลักษณะยอดธุรกรรมสุทธิได้  หากเข้า
เงื่อนไขตามที่ IFRS 13 ก าหนด ซึ่งอาจสรุปได้ดังน้ี 

 

  2.5.2 กรณีสินทรัพย์ท่ีมิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน: ให้พิจารณาวัดมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงจาก
ความสามารถในการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าวของผู้ค้าในตลาด (market participants) เพื่อได้รับผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่ดีและสูงที่สุด (highest and best use) โดยสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ทั้งในเชิงกายภาพ กฎหมาย และการเงิน (physically possible, legally permissible and financially 
feasible) ด้วย 
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ตัวอย่างหลักการผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีดีและสูงท่ีสุด (highest and best use) 

 สถาบันการเงิน ก. มีที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุงเพื่อท าเป็นที่ท าการสาขา อย่างไรก็ตาม 
สถาบันการเงินพบว่า บริเวณรอบที่ดินดังกล่าวในปัจจุบันได้เริ่มมีการพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 

 ในกรณีน้ี สถาบันการเงินจะต้องพิจารณาวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวโดยอ้างหลักการ
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ดีและสูงที่สุด (highest and best use) ที่คาดว่าผู้เล่นในตลาด (market 
participant) จะได้รับ โดยที่ดินจะมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับมูลค่าที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า 
ยุติธรรมของที่ดินของ 2 กรณี ดังน้ี 

 

  2.5.3 กรณีหนี้สินและตราสารท่ีจัดเป็นส่วนเจ้าของของสถาบันการเงิน: ในกรณีที่สถาบัน
การเงินไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย (quoted price) ของหน้ีสินหรือตราสารที่จัดเป็นส่วนของเจ้าของของ
สถาบันการเงิน ที่ผู้เล่นในตลาดใช้โอนหน้ีสินหรือตราสารที่จัดเป็นส่วนของเจ้าของที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้  
IFRS 13 ก าหนดให้สถาบันการเงินอ้างอิงราคาเสมือนรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์แทนจากมุมมองของผูเ้ล่น 
ในตลาด (market participant) ก็ได้ ทั้งน้ี สถาบันการเงินควรมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้ออก 
ตราสารไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาด้วย (non-performance risk) 

 2.6 แนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรม กรณีปริมาณการท าธุรกรรมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

  IFRS 13 ก าหนดให้สถาบันการเงินสามารถพิจารณาปรับปรุงราคาเสนอซื้อขาย (quoted price) 
หรือราคาจากการท าธุรกรรม (transaction price) ในตลาดได้ หากเห็นว่าปริมาณการท าธุรกรรมในตลาด
ดังกล่าวลดลงจากปกติอย่างมีนัยส าคัญ จนท าให้ราคาที่ได้จากตลาดดังกล่าวไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม  ซึ่ง
สถาบันการเงินอาจพิจารณาการลดลงของปริมาณธุรกรรมในตลาด ได้จากปัจจัยในตลาดต่าง ๆ เช่น ส่วนต่าง
ระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (bid-ask spread) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ การเสนอราคา (price 
quotation) ระหว่างผู้ค้า (เช่น broker หรือ market-maker) มีความแตกต่างสูง เป็นต้น 
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 2.7 การเปิดเผยข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรม 

  IFRS 13 ได้ก าหนดวิธีและรายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้ผู้ใช้ 
งบการเงินสามารถประเมินวิธีการและข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนผลกระทบต่องบการเงิน  
ของสถาบันการเงินได้ โดยจ าแนกการเปิดเผยข้อมูลตามลักษณะการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการดังน้ี 
  1. รายการ recurring หมายถึง รายการที่สถาบันการเงินวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกสิ้นงวดการบัญชี 
  2. รายการ non-recurring หมายถึง รายการที่สถาบันการเงินวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจาก 
มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้น เช่น การควบรวมกิจการ เป็นต้น 

  ทั้งน้ี สามารถสรุปแนวทางการเปิดเผยรายการได้ ดังน้ี10 

รายการท่ีต้องเปิดเผย 
Recurring Non-recurring 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ3 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดการบัญชี       

เหตุผลในการวัดมูลค่ายุติธรรม       

ระดับในล าดับการวัดมูลค่ายุติธรรม       

การโอนเปลี่ยนระหว่างระดับ       
ค าอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม       

การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรม และเหตุผล       

ปริมาณข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้จากตลาด (unobservable input)       
การกระทบยอดต้นงวดและปลายงวด       
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการวัดมูลค่าใหม่       
ข้ันตอนและนโยบายในการวัดมูลค่ายุติธรรม       
ผลกระทบความอ่อนไหวเชิงบรรยายต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลท่ีไม่

สามารถสังเกตได้จากตลาด (unobservable input) 
      

ผลกระทบความอ่อนไหวเชิงปริมาณต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลท่ีไม่

สามารถสังเกตได้จากตลาด (unobservable input) 
      

เหตุผลส าหรับกรณีสถาบันการเงินใช้สินทรัพย์ท่ีมิใช่สินทรัพย์ทางการ

เงินแตกต่างจากการใช้งานสินทรัพย์เพื่อได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ท่ีดีและสูงท่ีสุด (highest and best use) 

      

 

  

                                         
10

 อ้างอิงจาก KPMG, 2011, First Impressions: Fair Value Measurement 
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 3.1 ผลกระทบเบื้องต้นต่อฐานะ ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบัญชีของสถาบันการเงิน  

  ผลกระทบจากการบังคับใช้ IFRS 13 ของสถาบันการเงิน จะขึ้นอยู่กับลักษณะรายการและ
ธุรกรรมที่สถาบันการเงินถือหรือมีไว้ และแนวนโยบายในการจัดประเภทสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง 
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นอาจสรุปลักษณะรายการสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินอาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแนวทางการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดังน้ี11 

 
 ที่มา: อ้างอิง website ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ค านวณเพิ่มเติมโดยส านักนโยบายธุรกิจและบัญชี ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง) 

  นอกเหนือจากผลกระทบในเชิงปริมาณต่องบการเงินและเงินกองทุนแล้ว  สถาบันการเงินอาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ด้วย โดยเฉพาะรายการที่ถือว่ามีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบระดับที่ 3 (level 3) เน่ืองจากเป็นรายการที่ 
วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงดุลยพินิจของสถาบันการเงินค่อนข้างสูง 12 
 
 
 
  

                                         
11 ผลกระทบข้างต้นพิจารณาเฉพาะรายการท่ีอาจแสดงและวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในภายหลัง (subsequent measurement) อย่างไรก็ดี ในทาง
ปฏิบัติแล้ว สถาบันการเงิน อาจต้องพิจารณารวมผลกระทบจากรายการท่ีวัดหรือเปรียบเทียบด้วยมูลค่ายุติธรรมเม่ือเริ่มแรก และรายการท่ีต้อง
พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐาน IFRS 13 ด้วย 
12 มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก าหนดให้สถาบันการเงินสามารถวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หลังจากรับรู้
รายการ) โดยใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหม่ (มูลค่ายตุิธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ก็ได้ 

3.  ผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงิน 

สินทรัพย์ของระบบ ธพ. ณ 31 ธ.ค. 54 

84% 

16% 

สินทรัพย์ทีต่้องวดัและอาจ 
เลือกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ในวนัส้ินงวดบัญช ี

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 

เงินลงทนุเพื่อค้า 

เงินลงทนุเผื่อขาย 

ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ ์

3% 

1% 

11% 

1%12 



       

17 

 3.2 ข้อควรพิจารณาในการก าหนดนโยบาย ข้ันตอน และแนวทางการด าเนินท่ีเก่ียวข้องกับการ 
วัดมูลค่ายุติธรรมของสถาบันการเงิน 

  3.2.1 ข้ันตอนเบื้องต้นท่ีสถาบันการเงินอาจใช้ในการพิจารณาวัดมูลค่ายุติธรรมตาม IFRS 13 

   สถาบันการเงินอาจพิจารณาวัดมูลค่ายุติธรรมตาม IFRS 13 หรือพิจารณาประเมินผลกระทบ
เชิงระบบและนโยบายบัญชี หากถือปฏิบัติตาม IFRS 13  โดยอ้างอิงจากขั้นตอนการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม IFRS 13 
เบื้องต้น13 ดังน้ี 

 

 

 

                                         
13 ดัดแปลงโดยอ้างอิงจาก Wiley GAAP 2011 
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  3.2.2 ข้อควรพิจารณาในการก าหนดนโยบายและข้ันตอนการก ากับดูแล ควบคุม และการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการพิจารณาวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารทางการเงิน 

   ในการพิจารณาก าหนดแนวนโยบาย ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาวัดมูลค่า
ยุติธรรมตราสารทางการเงินน้ัน สถาบันการเงินอาจสามารถอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความเกี่ยวกับแนวทาง 
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารทางการเงินของสถาบันการเงิน เรื่อง Supervisory guidance for assessing 
banks’ financial instrument fair value practices ของ Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS) ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งสรุปสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ได้ดังน้ี 

   (1) โครงสร้างการก ากับดูแลและระบบการควบคุมของสถาบันการเงินในการวัดมูลค่า
ยุติธรรม  

    (1.1)  สถาบันการเงินควรมีการก าหนดโครงสร้าง ขั้นตอนในการก ากับดูแล ตลอดจน
การควบคุมต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการวัดมลูค่ายุติธรรมส าหรับตราสารทางการเงินทุกประเภทที่สถาบันการเงิน
ก าหนดให้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงหรือการรายงานทางการเงิน อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการและการบริหารความเสี่ยง 

    (1.2)  สถาบันการเงินควรมีศักยภาพและความสามารถในการวัดและทดสอบความ
ถูกต้องในมูลค่ายุติธรรมตราสารทางการเงินที่ถือหรือมีไว้ได้ ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงวิกฤต   

    (1.3)  สถาบันการเงินควรมีนโยบายในการจัดประเภทตราสารทางการเงินในงบแสดง
ฐานะทางการเงินที่เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง 
หลักการบัญชี และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนความสามารถในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสถาบัน
การเงิน 

   (2) แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการรายงานการวัดมูลค่ายุติธรรม  

    (2.1)  สถาบันการเงินควรมีขั้นตอนในการจัดท าและทดสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง
หรือวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม 

    (2.2)  ในการพิจารณาประกอบการค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน 
สถาบันการเงินควรอ้างอิงข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้และมีความเกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นหลัก  

    (2.3)  สถาบันการเงินควรมีขั้นตอนในการพิจารณาปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสาร 
ทางการเงินที่สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานทางการ 
และหลักการบัญชีตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

    (2.4)  สถาบันการเงินควรมีขั้นตอนในการประเมินความไม่แน่นอน (valuation 
uncertainty) ที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ชัดเจน ตลอดจนสื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
ของสถาบันการเงินได้รับทราบ 

    (2.5)  สถาบันการเงินควรแสดงข้อมูลทางเงินต่อบุคคลภายนอกอย่างโปร่งใส  
ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ตลอดจนตรงกับความต้องการและมีประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน  
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ทั้งน้ี  คณะผู้จัดท าใคร่ขอขอบพระคุณ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ และ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการ 
ในคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ส าหรับความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อบทความฉบับน้ี 


