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มูลค�ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง 

การวัดมูลคายุติธรรม ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดใหคํานิยาม
ไววา “มลูคายตุธิรรม (Fair Value) เปนราคาท่ีไดรบัจากการ
ขายสินทรัพย หรือจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้น
ในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด (Market Participant)
ณ วันที่มีการวัดมูลคา (Exit Price)” ทั้งนี้ ผูรวมตลาด 
(Market Participant) หมายถึง ผูซื้อและผูขายในตลาดหลัก 
(Principal Market) หรือตลาดท่ีใหประโยชนสูงสุด สําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหน้ีสินน้ัน ซึ่งตองมีความเปนอิสระจากกัน 
มคีวามรอบรู ความเขาใจอยางสมเหตสุมผลเก่ียวกบัสินทรพัย
หรือหน้ีสินดังกลาว ตองสามารถท่ีจะเขาทํารายการสําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินนั้นได และตองเต็มใจที่จะเขาทํารายการ
สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินน้ัน

จากคํานิยามขางตน มูลคายุติธรรมเปนการวัดมูลคาท่ี
อางอิงตลาด (มิใชการวัดมูลคาที่เปนการเฉพาะของกิจการ
ใดกิจการหน่ึง) สินทรัพยและหนี้สินบางอยางอาจมีรายการ
ในตลาดท่ีสังเกตได (Observable Inputs) หรือมีขอมูล
อยู ในตลาด เชน หลักทรัพยในความตองการของตลาด
ในขณะที่สินทรัพยและหนี้สินอื่นอาจไมมีรายการในตลาดที่
สามารถสังเกตได (Unobservable Inputs) หรือไมมีขอมูล
ในตลาดท่ีเพียงพอ เชน รายการขาดทุนจากการดอยคาของ
คาความนิยม เปนตน

กิจการสามารถใชขอมูลภายในกิจการสําหรับขอมูล
ที่ไมสามารถสังเกตได แตตองปรับปรุงขอมูลดังกลาวเพ่ือ
แสดงใหเห็นวามีผูรวมตลาดใชขอมูลที่แตกตางจากกิจการ
หรือไม หรือขอมูลกิจการเปนขอมูลเฉพาะที่แตกตางจาก
ผูรวมตลาดอ่ืน ทั้งน้ี กิจการไมจําเปนตองใชความพยายาม
ทุกวิถีทางเพื่อให ได ข อมูลเกี่ยวกับข อสมมติของผู ร วม
ตลาดหลัก เพียงแตตองพิจารณาขอมูลทั้งหมดเก่ียวกับ
ขอสมมติของผูรวมตลาดในขณะนั้นอยางสมเหตุสมผล ซึ่ง
ไมมีหลักฐานขัดแยงอื่น

การวัดมูลค�ายุติธรรม
สําหรับความสําคัญของการวัดมูลคายุติธรรม (Fair 

Value Measurement) คือ ความเช่ือถือไดหรือความ
สมเหตุสมผลของมูลคายุติธรรมน้ัน ซึ่งความเช่ือถือได 
(Reliability) ตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงินไมอาจนํามาใชกับการวัดมูลคายุติธรรมได กรอบ
แนวคิดฯ จึงไดตัดลักษณะความเช่ือถือไดออกไป และให
ความสําคัญกับการเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม (Faithful 
Representation) โดยการไดมาซ่ึงมูลคายุติธรรมอาจได
มาจากราคาตลาดท่ีมีสภาพคลอง (Active Market) หรือ
การประเมินราคาโดยอาศัยเทคนิคการวัดมูลคา (Valuation 
Technique) วิธีวัดมูลคายุติธรรม จําแนกไดเปน 3 วิธี คือ 
วิธีราคาตลาด (Market Approach) (2) วิธีราคาทุน
เปลี่ยนแทน (Cost Approach) และ (3) วิธีกระแสเงินสด 
(Income Approach)

วิธีราคาตลาดเปนการวัดมูลคายุติธรรม โดยอางอิง
ราคาและข อมูลท่ีเ กิดจากรายการในตลาด (Market 
Transactions) ซึ่งเก่ียวของกับสินทรัพยและหน้ีสินที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันหรือท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได เชน 
ราคาปด (Quoted Price) ของหลักทรัพยที่มีการซ้ือขาย
คลองในตลาด

วิธีราคาทุนเปลี่ยนแทนเปนการวัดมูลคายุติธรรม โดย
ใชราคาทุนเปล่ียนแทนสินทรัพย (Current Replacement 
Cost) ที่ตองการวัดมูลคา ซึ่งตองคํานึงถึงความเส่ียงตางๆ 
เชน ความลาสมัยทางกายภาพ และเทคโนโลยี

วิธีกระแสเงินสดเปนการวัดมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
กระแสเงินสดหรือรายไดแลวคิดลดมาเปนมูลคาปจจุบัน
นั่นคือ มูลคายุติธรรมจะสะทอนถึงมูลคาปจจุบันที่คาดหวัง
ของตลาด (Current Market Expectations) โดยแบบ
จําลองการคํานวณมูลคาจะเขามามีบทบาทในการวัดมูลคา
ยุติธรรม เชน Option-pricing Model, Black-Scholes 
Model และ Binomial Model
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กิจการควรคํานึงถึงความสมํ่าเสมอสําหรับเทคนิค
ในการวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ หากใชเทคนิคใดควร
ใชเทคนิคนั้นอยางสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี กิจการสามารถเปลี่ยน
เทคนิคได หากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสะทอนมูลคา
ยุติธรรมในสถานการณในขณะนั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น เชน มี
ตลาดใหมเกิดขึ้นหรือสภาวะของตลาดเปล่ียนแปลงจากเดิม 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงในขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ

ตัวอย�างแบบจําลองที่ใช�วัดมูลค�ายุติธรรม
กิจการสามารถนําแบบจําลองการคํานวณมูลค า

เขามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมในกรณีที่ไมสามารถใชวิธี
ราคาตลาดได ทั้งนี้ เพื่อใหมูลคาดังกลาวสะทอนถึงมูลคา
ปจจุบันที่คาดหวังของตลาด ซึ่งตัวอยางแบบจําลองที่ใช
วัดมูลคายุติธรรม เชน

แบบจําลองของแบล็คโชลสและเมอรตัน (Black-
Scholes - Merton Model: BSM) เปนแบบจําลองท่ี
พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของการปรับตัวขึ้นลงของ
สินทรัพยอยางตอเน่ือง (Continuous Time) เมื่อพิจารณา
ถึงความถ่ีของการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยสมมติฐาน
ภายใตแบบจําลองนี้ คือ ราคาของสินทรัพยมีการเคลื่อนไหว
อยางตอเนื่อง โดยพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาอางอิง
มีการแจกแจงในรูปแบบลอการิทึมปกติ แบบจําลองนี้ถือวา
มีความเรียบงาย โดยกิจการสามารถคํานวณและไดผลลัพธ
ภายในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงแบบจําลองน้ีไดรับอิทธิพล
เปนอยางมากตอนักลงทุน เพื่อใชในการคํานวณราคาและ
การซื้อขายออปชัน

แบบจําลองไบโนเมียล (Binomial Model) เปน
แบบจําลองท่ีมาจากแนวคิดที่ว านักลงทุนสามารถสราง
กลุ มการลงทุนเลียนแบบที่ใหผลตอบแทนเหมือนกับการ
ลงทุนในออปชัน โดยตนทุนในการสรางกลุ มการลงทุนนี้

ควรมีมูลคาเทากับมูลคาของออปชัน แบบจําลองน้ีจะไม
ซับซอนเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับแบบจําลองของแบล็คโชลส
และเมอรตัน เนื่องจากไดกําหนดใหราคาของสินทรัพย
อางอิงเคล่ือนไหวไดแค 2 คาในชวงระยะเวลาหน่ึงเทานั้น 
คือ ราคาที่เพิ่มข้ึน หรือลดลงของราคาที่อางอิงตลอดชวง
อายุสัญญาออปชัน

ข�อมูลที่นํามาใช�ในการประเมินมูลค�ายุติธรรม
IFRS 13 กําหนดใหกิจการเลือกใชขอมูลที่สอดคลอง

กับลักษณะสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงิน โดยเทคนิค
การประเมินมูลคาที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม สําหรับ
ขอมูลที่นํามาใชในการประเมินมูลคายุติธรรม (Inputs to 
Valuation Techniques) กิจการตองใชขอมูลที่สามารถ
สังเกตได (Observable Input) ที่มีความเก่ียวของให
มากท่ีสุดและใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได (Observable 
Input) ใหนอยที่สุด กิจการใชขอมูลท่ีอาจจะสังเกตได
สําหรับสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินบางอย างจาก
ตลาดแลกเปล่ียนท่ีเปนทางการ (Exchange Markets) 
ตลาดตัวแทน (Dealer Markets) ตลาดนายหนา (Broker 
Markets) และตลาดซื้อขายที่ไมมีตัวกลาง (Principal to 
Principal Markets) ทั้งนี้ กิจการตองเลือกขอมูลท่ี
สอดคลองกับลักษณะของสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีผูรวมตลาด
จะพิจารณารายการสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น โดย
ตองไมรวมสวนเพิ่มหรือสวนลดท่ีไมสอดคลองกับลักษณะ
ของรายการดังกลาว อยางไรก็ตาม IFRS 13 ไมอนุญาต
ในการวัดมูลคายุติธรรมในทุกกรณี หากมีราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดที่มีสภาพคลอง (เชน ขอมูลระดับ 1) สําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินโดยกิจการตองใชราคานั้นโดยไมตอง
ปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลคายุติธรรม
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ลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรม
IFRS 13 ไดกําหนดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม (Fair 

Value Hierarchy) ตามประเภทขอมูลที่นํา มาใชเพื่อความ
เปรียบเทียบกันไดของการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผย
ขอมูลที่เก่ียวของ เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมแบงเปน 
3 ระดับ ดังนี้

1) ขอมูลระดับ 1 (Level 1) เปนราคาเสนอซ้ือ-ขาย 
(Quoted Price) ในตลาดที่มีสภาพคลอง (Active Market) 
สําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่เหมือนกัน ซึ่งกิจการสามารถ
เขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา ราคาเสนอซื้อ-ขายในตลาด
ที่มีสภาพคลองถือเปนมูลคายุติธรรมที่พรอมดวยหลักฐาน
ที่นาเชื่อถือที่สุด ไดแก ราคาปดตลาดของหุนสามัญท่ีมีการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน

2) ขอมูลระดับ 2 (Level 2) เปนขอมูลที่ไมใชราคา
เสนอซื้อ-ขายที่รวมอยูในขอมูลระดับ 1 แตเปนขอมูล ซึ่ง
สามารถสังเกตได (Observable) ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
สําหรับสินทรัพยและหนี้สิน ขอมูลระดับ 2 รวมถึง

2.1) ราคาเสนอซ้ือ-ขายสําหรับสินทรัพยและหน้ีสิน
ที่คลายคลึงกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง

2.2) ราคาเสนอซ้ือ-ขายสําหรับสินทรัพยและหน้ีสิน
ที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันในตลาดท่ี ไมมีสภาพคลอง

2.3) ขอมูลอื่นท่ีไมใชราคาเสนอซ้ือ-ขายที่สามารถ
สังเกตได สําหรับสินทรัพยและหนี้สิน

2.4) ขอมูลซ่ึงรวบรวมจากขอมูลตลาดอ่ืน
3) ขอมูลระดับ 3 (Level 3) เปนขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตไดสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน โดยขอมูลที่ไมสามารถ
สังเกตไดจะถูกนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมในขอบเขต
เทาที่ไมมีขอมูลที่เก่ียวของที่สามารถสังเกตได ณ วันที่มีการ
วัดมูลคา โดยกิจการตองพัฒนาขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได 
โดยใชขอมูลท่ีดีที่สุดท่ีมีอยูในสถานการณขณะน้ัน ซึ่งรวมถึง
ขอมูลของกิจการเอง ประกอบกับขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับ
สมมติฐานของขอมูลท่ีผูมีสวนรวมในตลาดมีอยู การพิจารณา
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม แสดงดังภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
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การจัดประเภทและวัดมูลค�าสินทรัพย�ทางการเงิน
IFRS 9 กําหนดใหกิจการจัดประเภทสินทรัพยทาง

การเงินตามวิธีการวัดมูลคา โดยแบงออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก (1) วิธีราคาทุนตัดจําหนาย (2) วิธีมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ (3) วิธีมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุน

1) วิธีราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย 
(Amortized Cost) คือ จํานวนท่ีสินทรัพยทางการเงินถูก
วัดมูลคา เพื่อรับรูเมื่อเริ่มแรก และหักดวยการจายชําระคืน
เงินตน บวกหรือหักคาตัดจําหนายสะสมโดยการใชวิธี
อัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (Effective Interest Rate: EIR) 
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาตามราคาทุนตัดจําหนาย
จะตองเขาเง่ือนไขทั้ง 2 ขอ ดังน้ี

(1) กิจการถือสินทรัพยทางการเงินไวเพื่อรับกระแส
เงินสดตามสัญญา (‘Hold to Collect’ Business Model 
Test)

(2) เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
มีกระแสเงินสดรับจากจายคืนเงินตนและดอกเบ้ียเทานั้น 
(‘Solely Payments of Principal and Interest’ หรือ 
SPPI Test)

2) วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(Fair Value Through Other Comprehensive Income 
หรือ FVTOCI) คือ จํานวนท่ีสินทรัพยทางการเงินถูกวัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม และรับรู ผลตางระหวางจํานวน
ที่ถูกวัดกับมูลคาเม่ือรับรู  เมื่อเ ร่ิมแรกผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหน้ีที่วัดมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI) ตองเขา
เงื่อนไขทั้ง 2 ขอดังนี้

(1) กิจการถือสินทรัพยทางการเงินไวเพื่อรับกระแส
เงินสดตามสัญญาหรือเพ่ือขาย (‘Hold to Collect and 
Sell’ Business Model Test)

(2) เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
มีกระแสเงินสดรับจากจายคืนเงินตนและดอกเบ้ียเทานั้น 
(‘Solely Payments of Principal and Interest’ หรือ 
SPPI Test)

สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุนที่วัดมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI) ได ในกรณี
ที่เงินลงทุนในตราสารทุนดังกลาวไมไดถือเปนหลักทรัพย
เพ่ือคา และกิจการบันทึกเงินปนผลท่ีไดรับจากตราสารทุน
เปนรายได

3) วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน (Fair Value 
Through Profit or Loss หรือ FVTPL) คือ จํานวนท่ี
สินทรัพยทางการเงินถูกวัดดวยมูลคายุติธรรม และรับรู 
ผลตางระหวางจํานวนท่ีถูกวัดกับมูลคาเม่ือรับรูเมื่อเร่ิมแรก
ผานกําไรขาดทุน สินทรัพยทางการเงินประเภทที่วัดมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน คือ

– สินทรัพยทางการเงินท่ีถือไวเพื่อคา
– ตราสารหน้ีที่ไม ได วัดมูลคาตามราคาทุนตัด

จําหนาย (Amortised Cost) และไมไดวัด
มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVTOCI)

– ตราสารทุนท่ีไมไดวัดมูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI)

– สินทรัพยทางการเงินท่ีกิจการใชวิธีวัดมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนภายใตข อกําหนด
เรื่องทางเลือกในการวัดมูลคายุติธรรม (Fair 
Value Option)

เกณฑการทดสอบเพ่ือใชจัดประเภทสินทรัพยทาง
การเงินตามวิธีการวัดมูลคาท่ีกําหนดไวใน IFRS 9 แสดงได
ตามภาพท่ี 2



ป�ที่ 14 ฉบับที่ 42 มิถุนายน 2561 วารสารวิชาชีพบัญชี 131

การวัดมูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ทางเลือกในการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�
ทางการเงิน

IFRS 9 ไดกําหนดทางเลือกในการวัดมูลคายุติธรรม 
(Fair Value Option) ไว 2 รูปแบบ ไดแก (1) ทางเลือก
ในการวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน (‘Profit Loss’ 
Option หรือ PL Option) และ (2) ทางเลือกในการ
วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (‘Other 
Comprehensive Income’ Option หรือ OCI Option)

1) ทางเลือกในการวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
IFRS 9 กําหนดทางเลือกในการวัดมูลคายุติธรรม

โดยกิจการสามารถเลือกใชวิธีวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
เ ม่ือเริ่มแรกด วยมูลค ายุติธรรมผ านกําไรหรือขาดทุน 
(FVTPL) ได แมวาขอกําหนดทั่วไปของ IFRS 9 ไดกําหนด
ใหวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินนั้นตามราคาทุนตัดจําหนาย 
(Amortized Cost) หรือตามมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI) ก็ตามหากการใช วิธีวัดมูลค า
สินทรัพยทางการเงินเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมผาน
กําไรหรือขาดทุน (FVTPL) น้ัน สามารถชวยลดหรือขจัด
ปญหาที่เกิดจากการไมสมํ่าเสมอของเกณฑการรับรู หรือ

การวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก หรือท่ีเรียกวา ปญหาการไมจับคู
ทางบัญชี (Accounting Mismatch) ได

2) ทางเลือกในการวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน

แมวาขอกําหนดท่ัวไปของ IFRS 9 กําหนดใหกิจการ
ตองวัดมูลคาตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน 
(FVTPL) ไวก็ตาม แต IFRS 9 ไดกําหนดใหกิจการสามารถ
เลือกใชวิธีวัดมูลคาตราสารทุนนั้นตามมูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ไดในกรณีที่เงินลงทุน
ในตราสารทุนดังกลาวไมไดถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาและ
กิจการบันทึกเงินปนผลท่ีไดรับจากตราสารทุนเปนรายได

การจัดประเภทและการวัดมูลค�าหนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) คือ ภาระ

ผูกพันตามสัญญาท่ีกิจการจะสงมอบสินทรัพยทางการเงิน
หรือการแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินที่สงผล
ใหกิจการตองเสียประโยชน

ขอกําหนดสวนใหญใน IFRS 9 เกี่ยวกับการจัดประเภท
หนี้สินทางการเงินกําหนดใหกิจการสามารถเลือกใชการ

Fair Value Option

ภาพท่ี 2 เกณฑการทดสอบเพ่ือใชจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินตามวิธีการวัดมูลคา
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วัดมูลคาหนี้สินตามมูลคายุติธรรม อยางไรก็ตาม IFRS 9
ไดกําหนดวามูลคายุติธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดานเครดิตของกิจการเอง) ใหนํา
ไปแสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังน้ัน กิจการตองคํานึง
ถึงหลักเกณฑการจัดประเภทและการวัดมูลคาของหนี้สิน
ทางการเงินใหสอดคลองตาม IFRS 9

การจัดประเภทหน้ีสินทางการเงิน
การจัดประเภทหนี้สินทางการเงินตาม IFRS 9 นั้น

ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวใน IAS 39 มากนัก 
IFRS 9 จัดประเภทหน้ีสินทางการเงินออกเปน 2 ประเภท 
คือ (1) ราคาทุนตัดจําหนาย และ (2) มูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุน

1) ราคาทุนตัดจําหนาย (Amortised Cost) IFRS 9 
กําหนดใหหนี้สินทางการเงินทั้งหมดตองวัดมูลค าด วย
ราคาทุนตัดจําหนาย โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงยกเวน
หนี้สินทางการเงินที่กําหนดไวใน ขอ 2)

2) มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน (FVTPL) หนี้สิน
ทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน 
(FVTPL) คือ หนี้สินทางการเงินที่ถือไวเพื่อคา และหน้ีสิน
ทางการเงินที่กิจการเลือกใชวิธีวัดมูลคาตามมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุน (FVTPL) ตามทางเลือกในการวัดมูลคา
ยุติธรรม (Fair Value Option) ที่กําหนดไวใน IFRS 9

IFRS 9 กําหนดใหกิจการตองจัดประเภทหนี้สิน
ทางการเงินทั้งหมด โดยใหวัดมูลคาในภายหลังดวยวิธี
ราคาทุนตัดจําหนาย เวนแต

(1) หน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือขาดทุน หนี้สินดังกลาวรวมถึงหน้ีสิน
ตราสารอนุพันธที่ต องวัดมูลคาในภายหลังดวย
มูลคายุติธรรม

(2) หนี้สินทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจากการโอนสินทรัพย
ทางการเงินที่ไมเขาเง่ือนไขการตัดรายการออกจาก
บัญชีหรือเกิดขึ้นเมื่อถือปฏิบัติตามเกณฑความ
เกี่ยวของตอเนื่อง

(3) สัญญาค้ําประกันทางการเงิน ภายหลังการรับรู 
รายการเร่ิมแรก ผู คํ้าประกันตามสัญญาตอง
วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคาที่สูงกวาระหวาง
จํานวนของคาเผื่อผลขาดทุนและจํานวนที่รับรู 
เมื่อเร่ิมแรก หักรายไดสะสมท่ีรับรู ตามหลักการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

(4) ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อท่ีอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวา
อัตราดอกเบ้ียตลาด ผู ใหสินเช่ือดังกลาวตอง
วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคาที่สูงกวาระหวาง
จํานวนของคาเผื่อผลขาดทุนและจํานวนที่รับรู 
เมื่อเร่ิมแรก หักรายไดสะสมท่ีรับรู ตามหลักการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

(5) สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรู โดยผู ซื้อ
ในการรวมธุรกิจที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
สิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายดังกลาวตอง
วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมโดยรับรู 
ผลตางเขากําไรหรือขาดทุน

ทางเลือกในการวัดมูลคายุติธรรมหนี้สินทางการเงิน
IFRS 9 กําหนดทางเลือกในการวัดมูลคายุติธรรม

(Fair Value Option) โดยอนุญาตใหกิจการสามารถ
วัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุน (FVTPL) ในกรณีตอไปนี้

1) หากการใชวิธีวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน 
(FVTPL) สามารถชวยลดหรือขจัดปญหาท่ีเกิดจากการ
ไมสมํ่าเสมอของเกณฑการรับรูหรือการวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก
หรือท่ีเรียกวา Accounting Mismatch ได

2) หากการบริหารหน้ีสินทางการเงินนั้นใชเกณฑการ
ประเมินผลจากมูลคายุติธรรม

3) ตราสารแบบผสม เชน หุนกูแปลงสภาพ เงินกูยืม
ที่มีอัตราดอกเบ้ียลักษณะ Leverage ตราสารดังกลาวมี
อนุพันธแฝง ซึ่งตองมีการแยกตางหากจากกัน
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การวัดมูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

สรุป
มูลคายุติธรรมเปนราคาท่ีไดรับจากการขายสินทรัพย 

หรือจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหวางผู ร วมตลาด (Market Participant) ณ วันที่มี
การวัดมูลคา (Exit Price)” โดยมีเทคนิคการวัดมูลคา 
(Valuation Technique) 3 วิธี ไดแก วิธีราคาตลาด 
(Market Approach) วิธีราคาทุนเปลี่ยนแทน (Cost 
Approach) และวิธีกระแสเงินสด (Income Approach)

หากกิจการไมสามารถใชวิธีราคาตลาดหรือไมสามารถ
หาราคาอางอิง กิจการอาจนําแบบจําลองการคํานวณมูลคา
เขามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมในกรณีที่ไมสามารถใชวิธี
ราคาตลาดได ทั้งนี้เพื่อใหมูลคาดังกลาวสะทอนถึงมูลคา
ปจจุบันที่คาดหวังของตลาด ดวยการใชแบบจําลองของ
แบล็คโชลสและเมอรตัน (Black-Scholes - Merton 
Model: BSM) หรือแบบจําลองไบโนเมียล (Binomial 
Model) ทั้งนี้ขอมูลที่นํามาใชในการประเมินมูลคายุติธรรม 
(Inputs to Valuation Techniques) กิจการตองใชขอมูล
ที่สามารถสังเกตได (Observable Input) ที่มีความ
เกี่ยวของใหมากท่ีสุด และใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได 
(Observable Input) ใหนอยที่สุด โดยกิจการใชขอมูล
ที่อาจสังเกตไดสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน
บางอยางจากตลาดแลกเปลี่ยนที่เปนทางการ (Exchange 
Markets) ตลาดตัวแทน (Dealer Markets) ตลาดนายหนา 
(Broker Markets) และตลาดซื้อขายที่ ไม มีตัวกลาง 
(Principal to Principal Markets)

สําหรับเทคนิคในการประเมินมูลคายุติธรรมแบงเปน
3 ระดับชั้น คือ ขอมูลระดับ 1 (Level 1) ขอมูลระดับ 2 

(Level 2) และขอมูลระดับ 3 (Level 3) ซึ่งเปนขอมูล
ที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยและหน้ีสิน ทั้งนี้ การ
วัดมูลคาและการรับรูรายการ กิจการตองปฏิบัติตาม IFRS 
9 ซึ่งไดกําหนดใหเครื่องมือทางการเงินตองวัดดวยมูลคา
ยุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 
(IFRS 13) เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม นอกจากนั้น ในกรณี
ที่กิจการมีตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเส่ียง กิจการ
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
(Hedge Accounting) ที่กําหนดไวภายใต IFRS 9
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