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บทนํา 
              ตามท่ีแมบทการบัญชีไดกําหนดวิธีการวัดมูลคาเพื่อกําหนดจํานวนเงินท่ีเปนตัวเงินท่ีจะรับรูองคประกอบของงบ
การเงินในงบดุลและงบกําไรขาดทุน โดยมีเกณฑท่ีใชวัดคาตางๆ ไดแก ราคาทุนเดิม  ราคาทุนปจจุบัน มูลคาท่ีจะไดรับ และ 
มูลคาปจจุบัน ซึ่งการเลือกใชวิธีใด ก็จะเปนไปตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
แตมาตรฐานการบัญชีในปจจุบันสวนใหญกําลังเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโนมในการนําแนวคิดในการวัดมูลคา โดยใชมูลคา
ยุติธรรม (Fair Value) มาใชกันมากข้ึน ซึ่งเปนการสอดคลองกับแมบทการบัญชีของ IASB ท่ีไดปรับเปลี่ยน ในเรื่อง ลักษณะ
เชิงคุณภาพของงบการเงิน ท่ีกําหนดให “ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ” (Relevance)  และ “การเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรม” 
(Representational Faithfulness)  มาเปนลักษณะแรกเพราะใน 2 ลักษณะนี้จะเปนลักษณะท่ีสอดคลองตองกันพอดีกับการวัด
มูลคาโดยวิธ ี“มูลคายุติธรรม” 
 
มูลคายุติธรรมหมายถึงอะไร 
            FASB หรือ Financial Accounting Standards 
Board  ไดออก Statement of Financial Accounting 
Concepts (SFAC) No.7    ซึ่งไดใหคํานิยามคําวา มูลคา
ยุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย และหนี้สิน ไววา          
“ The amount at which that  asset (or liability) could be 
bought (or incurred) or sold ( or settled)  in a current  
transaction between willing parties, that is other than in 
forced  or  liquidation  sale.”   
                และตามนิยามในประเทศไทยท่ีกําหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย ( ปจจุบันสมาคมฯไดยกเลิกไป อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสภาวิชา ชีพ บัญชี)  ไดให คําจํ า กัดความ ท่ี
สอดคลองกันวามูลคายุติธรรม  หมายถึง  จํานวนเงินท่ีผู
ซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยในขณะท่ีท้ังสอง 

 
 
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ
ผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 
         จากคํานิยามดังกลาว มูลคายุติธรรม จึงเปนมูลคาท่ี
เกิดจากการประเมินราคาท่ีบุคคลสองฝายตกลงท่ีจะ
แลกเปลี่ ยนกันโดยความเต็มใจ  ไม มีใครมีอิทธิพล
เหนือกวาอีกฝาย การแลกเปลี่ยนเปนไปโดยอิสระ ไมมี
ใครบังคับกันได  หรืออาจกลาวไดวา เปน  “ราคาตลาด” 
เพราะในตลาด ราคาจะเปนไปโดยกลไกของตลาดท่ีมี
การแขงขันกันอยางเสรีอยูแลว แตอยางไรก็ตามตนทุนท่ี
เกิดข้ึนในการดําเนินการแลกเปลี่ยน ไมถือเปนสวนหนึ่ง
ของการวัดมูลคา  โดยมูลคายุติธรรมนี้   และ  มูลคา
ยุติธรรม เปนการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินใหมี
มูลคาท่ีเปนปจจุบันท่ีสุด ซึ่งยอมสะทอนฐานะการเงิน
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และผลการดําเนินงานของกิจการไดดีกวา ขอมูลของงบ
การเงินมีประโยชนตอการตัดสินใจ หรือ เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ(Relevance) ไดดีกวา แตก็อาจจะมีความ
สงสัยในเรื่องความนาเช่ือถือไดของงบการเงิน (Reliable) 
ซึ่งเปนประเด็นท่ีจะตองเกิดการแลกเปลี่ยน (Trade off)  
กันข้ึนในระหวางลักษณะเชิงคุณภาพท้ังสองลักษณะนี้  
เพราะถาเราไดขอมูลท่ีแมจะมีประโยชนตอการตัดสินใจ 
แตกลับเปนขอมูลท่ีไมนาเช่ือถือ ก็ทําใหผูใชขอมูลลังเล
ใจในการนําไปตัดสินใจ   หรือถาเราไดขอมูลท่ีมีความ
นาเช่ือถือ แตเปนขอมูลท่ีใชประโยชนในการตัดสินใจได
นอยมาก หรือแทบไมไดเลย ก็ไมมีประโยชนเชนกัน  ทํา
อยางไรท่ี เราจะสามารถรักษาสมดุลในลักษณะเชิง
คุณภาพท้ังสองอยาง หรือ ยอมใหดานใดดานหนึ่งดอยลง
เล็กนอยแตยังพอยอมรับได 
 
เราจะหามูลคายุติธรรมไดโดยวิธีใดบาง 
   SFAS  157 ไดกําหนดแนวทางการหามูลคายุติธรรม
สามารถทําได 3 วิธ ีดังตอไปนี้ 
         1. Market Approach  
           วิธีนี้ถือวา มูลคายุติธรรม คือ “ราคาตลาด” ตาม
ความหมายของมูลคายุติธรรม  ดังนั้นสินทรัพยท่ีมีตลาด
รองรับ ก็เปนเรื่องงายท่ีจะหามูลคายุติธรรม เชน ราคา
หลักทรัพย ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
และเปนหลักทรัพยท่ีอยูในความตองการของตลาด หรือ 
สินทรัพยอื่นท่ีมีตลาดมือสอง  เชน ตลาดรถยนตมือสอง
ก็อาจเทียบเคียงไดเชนกัน   ปญหาก็จะเกิดกับสินทรัพยท่ี
ไมมีตลาดรองรับและสินทรัพยสวนใหญก็จะเปนกลุมนี ้
เราจะหาราคาตลาดไดอยางไร  ซึ่ง ใน  SFAS  157  ได
เสนอใหนําราคาตลาดของสินทรัพยท่ีคลายกัน แลวนํามา
ปรับดวยปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบ ตอราคาตลาด เชน 
อัตราดอกเบ้ีย  อัตราเงินเฟอ ฯลฯ  ถาไมสามารถหาไดใน
ท้ัง 2 กรณี คือ กรณีมีตลาดรองรับ  และสินทรัพย ท่ี
คลายกัน ก็ตองไปดูแนวทางอื่นๆตอไป 
       

  2. Income Approach 
   คือการหามูลคาปจจุบัน ( Present Value) ของกระแส
เงินสดท่ีจะไดรับจากสินทรัพยนั้นในอนาคต  ซึ่งตองใช
วิธีประมาณการกระแสเงินสด หรือผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากสินทรัพยนั้นในอนาคต  แลวนํามาคิดลด           
(discount)ในอัตราคิดลด  (discount rate ) ท่ีเหมาะสม 
โดยวิธีนี้การประมาณคากระแสเงินสด หรือผลประโยชน
ท่ีจะไดรับจากสินทรัพยในอนาคต ก็จะตองทําอยาง
ระมัดระวัง สมเหตุสมผล  ไมประมาณการสูง หรือตํ่า
เกินไป  และท่ีนาเปนหวงกวาคือการตัดสินใจเลือกใช 
อัตราคิดลด (discount  rate) ท่ีเหมาะสมนั้น  อะไรท่ีจะ
เรียกวาเหมาะสม ก็เปนสิ่งท่ีตองพิจารณาอยางรอบคอบ 
       SFAC No.7 ไดใหแนวทางในการนําขอมูลกระแส
เงินสดและมูลคาปจจุบันมาใชในการประมาณการมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อตอบสนองตอการ
วัดมูลคาทางการบัญชีในปจจุบันท่ีมีการใชมูลคาปจจุบัน
และมูลคายุติธรรมในการวัดมูลคากันอยางแพรหลาย ซึ่ง
พอจะสรุปถึงสาระสําคัญของ SFAC  No.7 ไดดังนี้ 
       SFAC No.7 มีวัตถุประสงคท่ีจะใหกรอบแนวทางใน
การใชมูลคาปจจุบันและขอมูลกระแสเงินสดเปนเกณฑ
ในการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน  และกําหนด
หลักการ ท่ัวไป ท่ีจะควบคุมการใช มูลค าป จ จุ บัน
โดยเฉพาะเม่ือกระแสเงินสดในอนาคตและจังหวะเวลามี
ความไมแนนอน โดยมุงใหความสําคัญใน  3 ประเด็น
ดังนี้ 
     1. แนะนําใหใชวิธีกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
(Expected Cash Flow Approach) เพื่อพัฒนาการวัดมูลคา
ปจจุบัน โดยใชเทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
ใหเปนมูลคาปจจุบันเพื่อประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งเปนวิธีท่ีมีขอสมมติท่ีแนนอน
เกี่ยวกับชวงของกระแสเงินสดท่ีเปนไปไดและความ
นาจะเปน  ในแตละชวงดังกลาว 
       2. การใชมูลคาปจจุ บันเปนตัวแทนของมูลคา
ยุติธรรมในการวัดมูลคาของสินทรัพย หรือหนี้สินท่ีเกิด



 

 

เม่ือเริ่มแรก( Initial recognition )  และการวัดมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินใหม  ใหมีมูลคาเปนปจจุบันใน
ระยะเวลาตอมา(Subsequent  measurement )  
       3. การวัดมูลคาของหนี้สินเพื่อสะทอนฐานะทาง
เครดิตของกิจการ หรือสะทอนภาระผูกพันท่ีตองจายใน
ปจจุบันท่ีมีอยู 
         และใน  SFAC No.7 ยังไดกําหนดหลักการท่ัวไป
เพื่อควบคุมการใชมูลคาปจจุบันในการวัดมูลคาสินทรัพย
และหนี้สินไวดังนี้ 
            1. กระแสเงินสดท่ีประมาณการข้ึน และ อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีนํามาใชในการคิดลด ควรจะสะทอนถึงขอ
สมมติเกี่ยวกับเหตุการณและความไมแนนอนในอนาคต 
           2. อัตราดอกเบ้ียท่ีใชในการคิดลดควรสะทอนถึง
ขอสมมติท่ีสอดคลองกับขอสมมติท่ีใชในการประมาณ
การเงินสด 
           3. กระแสเงินสดท่ีประมาณการข้ึน และอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีนํามาใชในการคิดลด ควรมีความเปนกลางหรือ
ปราศจากความลําเอียงหรือปจจัยท่ีไมเกี่ยวของ 
            4. กระแสเงินสดท่ีประมาณการข้ึนและอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีนํามาใชคิดลด ควรสะทอนถึงชวงเวลาของ
ผลลัพธท่ีเปนไปได  ไมใชเปนจํานวนท่ีตํ่าท่ีสุด หรือสูง
ท่ีสุดท่ีนาจะเปน 
       3. Cost  Approach 
          คือการใช  ราคาเปลี่ยนแทน  (Replacement  Cost)  
ซึ่งหมายถึงการพิจารณาวาหากกิจการตองการซื้อ หรือ 
สรางสินทรัพยนั้นข้ึนมาโดยใหมีสภาพใกลเคียงกับ
ปจจุบัน จะตองใชตนทุนเทาไร  โดยวิธีการนี้ก็อาจจะ
ตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Specialist)  เชน  อาคาร 
ก็ใชประเมินโดย วิศวกร  หรือผูรับเหมากอสราง หรือ   
วิศวกรดานเครื่องจักรกล สําหรับการตีราคาทุนเปลี่ยน
แทนของ เครื่องจักร และอุปกรณ เปนตน 
           ซึ่งในวิธี Income Approach และ Cost Approach 
นี้จะมีการนําวิจารณญาณมาใชคอนขางมากจึงนาจะเปน
จุดออนท่ีสําคัญของการใช มูลคายุติธรรม เพราะยอมมี

ผลตอความนาเช่ือถือของงบการเงินเพราะเม่ือเปดโอกาส
ใหใชวิจารณญาณ แลว ก็อาจเปนการเปดโอกาสใหมีการ
ใชวิจารณญาณไปในทางท่ีไมเปนกลาง 
หรือเกิดการตกแตงตัวเลขทางบัญชีท่ีมีผลใหมีผูไดรับ
ประโยชน โดยไมถูกตอง   จึงเปนจุดท่ีตองมีการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางใหดีข้ึน 
     อยางไรก็ตาม  SFAC No.7 เห็นวาในทางการบัญชี
มูลคายุติธรรมเปนการวัดมูลคาท่ีดีท่ีสุดสําหรับการวัด
มู ล ค า สิ น ท รั พ ย แ ล ะ ห นี้ สิ น ใ ห ม (Fresh-start 
measurements)ใหมีมูลคาเปนปจจุบันในระยะเวลาตอมา 
อยางไรก็ดี  การรับรูเม่ือเริ่มแรกนั้น เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดท่ีผูซื้อและผูขายตางเต็มใจจายหรือไดรับ
จากการซื้อขายในตลาด  ถือเปนตัวแทนของมูลคา
ยุติธรรม ดังนั้น  การรับรู เ ม่ือเ ม่ือเริ่มแรกจึงใชมูลคา
ยุติธรรมเปนราคาทุนสําหรับการวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรก 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ   ราคาทุนเริ่มแรก  คือมูลคา
ยุติธรรม ณ วันท่ีรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกนั่นเอง 
     และสําหรับการวัดมูลคาของสินทรัพย และหนี้สินใน
ระยะเวลาตอมา (Subsequent  Measurement) นั้น SFAC 
No.7 ก็ยั งเห็นวา มูลคายุ ติธรรมเปนการวัดมูลคา ท่ี
นา เ ช่ือถือมากท่ีสุด เพราะตลาดมีกลไกท่ีทําใหการ
กําหนดมูลคายุติธรรมมีความเปนกลาง  แตถาไมมีราคา
ตลาดอางอิง SFAC  No.7  ก็ใหแนวทางท่ีเหมาะสม โดย
ใชวิธีหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ
ไดรับในอนาคต เพราะ ถาเราใชขอสมมติท่ีสมเหตุสมผล
ของกิจการเองในการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต ก็จะเปนการประมาณการมูลคายุติธรรมท่ีดีท่ีสุด
ดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งสินทรัพยและหนี้สินท่ีไมใช
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน (Non-financial assets 
and liabilities)  เชนอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุน           
(Investment  property) และ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ      
(Plant, property & equipment)   ซึ่งประมาณมูลคา
ยุติธรรมจากมูลคาการใช (Value –in –use) โดยใชวิธีคิด
ลดกระแสเงินสดในอนาคตจากการใชสินทรัพยระยะยาว



 

 

ใหเปนมูลคาปจจุบันแลวเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชี
เพื่อทดสอบการดอยคา ตาม 
SFAS No. 121  Accounting for the Impairment of Long-
Lived Assets to  be Disposed of Expected Cash Flow 
Approach  เปนวิธีท่ี FASB เห็นวาเหมาะสมท่ีสุดและ
แนะนําใหใชเพราะทําใหการคํานวณมูลคาปจจุบันมีขอ
สมมติท่ีแนนอนเม่ือกระแสเงินสดในอนาคตและจังหวะ
เวลามีความไมแนนอน หรือไมมีกระแสเงินสดตาม
สัญญา (Contractual  cash flow) ท่ีแนนอน โดยให
ความสําคัญกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเปนไปไดท่ี
กิจการคาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งใชทฤษฎีความนาจะเปน 
(Probability Theory) เปนองคประกอบสําคัญ โดยมีการ
ปรับความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic  risk)  เพื่อ
สะทอนความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคต 
แลวจึงใชอัตราดอกเบ้ียท่ีไมมีความเสี่ยง (Risk-free rate 
of interest) เปนอัตราคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
ตัวอยาง การคํานวณกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต 
สมมติใหกิจการมีโอกาสจะไดรับกระแสเงินสดใน
อนาคตดังนี้คือ 
 กรณีที่ 1 ปละ  100  บาท ความนาจะเปน  0.10 
 กรณีที่ 2 ปละ  300  บาท  ความนาจะเปน 0.60 
 กรณีที่ 3 ปละ  500  บาท  ความนาจะเปน  0.30 
 

ตารางที่  1  การคํานวณกระแสเงินสดท่ีจะไดรับใน  
    อนาคต 
กระแสเงินสด ความนาจะเปน กระแสเงินสดที่

คาดจะไดรับ 
100 0.10 10 
300 0.60 180 
500 0.30 150 

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับรวม 340 
 
เห็นไดวา Expected Cash Flow Approach  ไดกระจาย
ความนาจะเปนของกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนเปนรายป และ

การกําหนดกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนมีการกระจาย
ความนาจะเปนในแตละกรณี ไมใชกําหนดจากกระแส
เงินสดท่ีมีความนาจะเปนสูงสุด 
             ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาดรองรับ และไมสามารถ
กําหนดกระแสเงินสดในอนาคตได จะตองใชวิธีท่ี 3 คือ
การหาราคาเปลี่ยนแทน  สิ่งท่ีสําคัญยิ่ง คือ กิจการจะตอง
มี”ตนทุน” หรือ”คาใชจาย”เกิดข้ึนจํานวนหนึ่งจากการใช
บริการของผูประเมินราคาเฉพาะดาน ในมาตรฐานการ
บัญชีท่ีจะมีการ เปลี่ ยนแปลงข้ึนในปหน า  ในบาง
มาตรฐานเชน IAS 19 Employee Benefit การคํานวณ
คาใชจายดานผลประโยชนพนักงานเชน เงินบํานาญ
พนักงาน นั้นในมาตรฐานกําหนดใหใชการคํานวณโดย
นักคณิตศาสตรประกันภัย  ซึ่ง เปนท่ีทราบกันดีวามี
คาใชจายท่ีแพงมากเปนตน ผูประเมินเฉพาะดานเหลานั้น
ตองมี License ดดยเฉพาะหรือไม เปนเพียงผูชํานาญการ
ไดหรือไม  และถาหากมีการประกาศใชมาตรฐานกับ
กิจการทุกขนาด กิจการท่ีเปน เอส เอ็มอี จะตองปฏิบัติ
ดวยหรือไม   กิจการสามารถหาทางออกไดอยางไรบาง 
จะอาศัยบริการท่ีนอกเหนือจากบริการดานการสอบบัญชี
จาก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดหรือไม  เพราะ  ถือวา
สุดทาย ผูสอบบัญชีจะเปนผูลงนามรับรองความถูกตอง
ของงบการเงิน แตการตีมูลคาโดยใชวิธีมูลคายุติธรรมนั้น
อยูในข้ันตอนการจัดทํางบการเงิน มิใช การตรวจสอบ
และรับรองบัญชี   ดังนั้นก็คงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานในแตละเรื่องท่ีกําหนด และตอง
คํานึงถึง ความยากงายของการหามูลคายุติธรรม ประกอบ
กับการพิจารณาถึง ความมีสาระสําคัญของขอมูล  และ 
ตนทุน กับผลประโยชน  (Cost & Benefit)  ท่ีจะไดรับ
จากการท่ีตองจายไปเพื่อใหไดขอมูลนั้นๆมาใช 
      
การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีที่มีการรับ
เอาแนวคิดมูลคายุติธรรมเขามาใช 
       ตอไปนี้เปนตัวอยางมาตรฐานการบัญชีท้ังของไทย 
(TAS)และมาตรฐานสากล (IAS) ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง



 

 

ในปหนา  และปถัดๆไปซึ่งไดนํ า เอาแนวคิด  มูลคา
ยุติธรรมมาใชในหลายมาตรฐานดังนี้ 
IAS 39 Classifications of Financial Assets & 
Liabilities 
การจําแนกสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งจําแนกออกเปน  
4 ชนิด และมีการวัดมูลคาดังนี ้
 

ตารางที่ 2 การจําแนกสินทรัพยทางการเงิน 
 

ประเภท มูลคาเมื่อ
เร่ิมแรก 

มูลคาในเวลา
ตอมา 

การ
เปล่ียนแปลง
ในมูลคา 

หลักทรัพยเพ่ือ
คา 

มูลคายุติธรรม 
บวก/หัก 

คาใชจายใน
การไดมา 

เปรียบเทีบกับ 
มูลคาปจจุบัน 
(ราคาตลาด) 

งบกําไร
ขาดทุน 

ถือจนครบ
กําหนด 
(HTM) 

มูลคายุติธรรม 
บวก/หัก 

คาใชจายใน
การไดมา 

ราคาทุนตัด
จําหนาย และ
ทดสอบการ
ดอยคา 

งบกําไร
ขาดทุน 

เงินใหกูยืมและ
ลูกหน้ี 

มูลคายุติธรรม 
บวก/หัก 

คาใชจายใน
การไดมา 

ราคาทุนตัด
จําหนาย และ
ทดสอบการ
ดอยคา 

งบกําไร
ขาดทุน 

หลักทรัพยเผื่อ
ขาย (AFS) 

มูลคายุติธรรม 
บวก/หัก 

คาใชจายใน
การไดมา 

ราคาทุนตัด
จําหนาย และ
การปรับมูลคา
เทียบกับมูลคา

ยุติธรรม 

สวนของ
เจาของ และจะ
โอนไปสูงบ
กําไรขาดทุน
เม่ือขายออก

จริง 
 
 สําหรับรายการหนี้สินทางการเงินมี  2 รายการ
ดังตอไปนี้คือ 
1. วัดมูลคาโดยมูลคายุ ติธรรม และรับรูในงบกําไร
ขาดทุน(Measured at FV through P &L) ตราสารหนี้
อนุพันธ (Derivative liabilities)Short sales  หนี้สินอื่นๆท่ี
สามารถวัดมูลคายุติธรรมได 

2.  นอกจากรายการท่ี 1   วัดมูลคาโดยวิธีราคาทุนตัด
จําหนาย     มูลคาท่ีเปลี่ยนแปลงจากราคาทุนตัดจําหนาย 
รับรูใน  งบกําไรขาดทุน 
IAS 16 Property , plant and equipment  
     ในมาตรฐานฉบับนี้ไดกลาวถึงการคิดคาเสื่อมราคา 
โดยฐานของการตีราคาใหม (Required to depreciate 
through the profit or loss based on revalued amount )  
ซึ่งกอนหนานี้ ไมใหตีราคาใหม หรือ ถาคาเสื่อมราคาคิด
จากท่ีตีราคาใหมก็จะรับรูในสวนของกําไรสะสม 
               สําหรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพยกับสินทรัพยท่ี
ไมใชเงินสดแมจะเปนสินทรัพยท่ีคลายคลึงกันหรือไมก็
ตามก็จะตีแลกเปลี่ยนท่ีราคามูลคายุติธรรม  โดยพิจารณา
เนื้อหาเชิงพาณิชย  
IAS 39 Employee benefit  
         เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน ท่ีกิจการจัดการใน
รูปของ เงินบําเหน็จบํานาญ หรือ การดูแลดานสุขภาพ จะ
ถูกบันทึกเปนหนี้สินในงบดุล  โดยคํานวณจากมูลคา
ปจจุบัน 
ของรายจายในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจากพนักงานท่ีมีใน
ปจจุบันและกอนหนานี้  และถากิจการไดกันเงินเปน
เงินกองทุนไวในรูปของสินทรัพยชนิดใด สินทรัพยนั้นก็
จะตองตีมูลคาเปน มูลคายุติธรรมในงบดุลเสมอ ( The 
fair value of any plan assets at the balance sheet date) 
IAS 36  Impairment Assets 
       ในมาตรฐานฉบับนี้หมายถึงสินทรัพย ทุกชนิด 
ยกเวน สินคาคงเหลือ(IAS 2) , สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา
กอสราง (IAS 11) ,สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (IAS 
12), สินทรัพยจากโครงการผลประโยชนพนักงาน (IAS 
19), สินทรัพยทางการเงิน (IAS 39) และอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน (IAS 40)  เพราะสินทรัพยเหลานี้ตองวัด
มูลคาเปน  มูลคายุติธรรมอยูแลว  รวมท้ังสินทรัยทาง
ชีวภาพ ตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม (IAS 41) ซึ่ง
มีแนวคิดเปนมูลคายุติธรรมท้ังหมด  



 

 

      สําหรับการวัดการดอยคาของสินทรัพย ก็เปนการ
เปรียบเทียบระหวางมูลคาคงเหลือทางบัญชีของสินทรัพย 
(carrying amount) ในขณะนั้น กับ มูลคาท่ีจะไดรับจาก
สินทรัพยนั้น (recoverable  amount) ถา Carrying amount 
สูงกวา  เม่ือใด สินทรัพยนั้นก็จะเกิดการดอยคา และ 
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในงบกําไรขาดทุน 
และสําหรับ   Recoverable amount นั้น  วัดจากมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยนั้นๆ หัก ดวย คาใชจายในการขาย
สินทรัพย (Net selling price) โดยเทียบกับ   มูลคาการใช 
(Value in use)  
     และสําหรับ Value in use นั้นก็วัดจากมูลคาปจจุบัน
ของประมาณกระแสเงินสดท่ีจะไดรับจากสินทรัพยนั้น
อยางตอเนื่องรวมท้ังราคาซากของสินทรัพยเม่ือเลิกใช
รวมดวยโดยใชอัตราคิดลด (discount rate) เปนอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงกอนภาษี ซึ่งสะทอนมูลคาตลาด และ
ความเสี่ยงของสินทรัพยชนิดนั้นโดยเฉพาะ 
IAS 40  Investment Property   
         ในมาตรฐานฉบับนี้กลาวถึง อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน ซึ่งไดแก อาคารสูงตางๆหรือสิ่งกอสรางอื่นๆ 
เชนลานจอดรถ พื้นท่ีเชาในศูนยการคา ท่ีกิจการสราง
ข้ึนมาเพื่อใหเชา มีรายไดจากคาเชา คาเซง ตัวอยางเชน 
อาคารมาบุญครอง จามจุรีสแควร อาคารศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เปนตน ซึ่งสามารถเลือกใชวิธีการวัด
มูลคาไดดังนี้ 
    1. มูลคายุติธรรม  และรายการเปลี่ยนแปลงของ 
มูลคายุติธรรมรับรูในงบกําไรขาดทุน 
    2. ราคาทุน สินทรัพยจะถูกวัดมูลคาโดยราคาทุนท่ีมี
การตัดคาเสื่อมราคา หักดวย คาเผื่อการดอยคา ซึ่งถา
เลือกใชวิธีนี ้ก็จําเปนตองเปดเผย มูลคายุติธรรมดวยอยูดี 
       ถากิจการเลือกใชวิธีใดก็ตองใชกับสินทรัพยทุก
รายการ 
IAS 41 Agriculture 
          การวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพ ตองวัดโดยมูลคา
ยุติธรรม  หัก ดวย ตนทุน ในการขาย ณ.จุดท่ีสามารถขาย

ได  ณ วันท่ีในงบดุลนั้น ยกเวนวา มูลคายุติธรรมจะไม
สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ 
         สําหรับผลิตผลทางการเกษตร  ก็วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ณ  ชวงเวลาท่ีสามารถเก็บเกี่ยวได หัก  ดวย 
ตนทุนในการขาย ณ จุดท่ีสามารถขายได เชนกัน (โดยไม
ตองคํานวณแบบมูลคาปจจุบัน) 
      การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ สินทรัพย
ชีวภาพจะรับรูในงบกําไรขาดทุน 
      และสําหรับราคาตลาดในตลาดท่ีมีการซื้อขาย ก็จะ
เปนมูลคายุติธรรมท่ีดีท่ีสุด เพราะโดยท่ัวไป สินคาเกษตร 
ก็จะมีราคาตลาดซื้อขาย ท่ีแนนอน ในแตละชวงเวลา มี 
การประกาศกันอยางเปนทางการ เชน ขาว ขาวโพด  ปอ 
ยางพารา  ปาลม ฯลฯ   แตถาสินคาชนิดใดไมมีตลาด
รองรับ ในมาตรฐานฉบับนี้ก็แนะนําใหใชการวัดมูลคา
โดยหลักการอื่น เชน อาจจะใชวิธี เดียวกันกับ สินคา
คงเหลือคือ มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (Net  realizable value)  
IFRS 2 Share-based Payment  
      คือการจายชําระคาสินคา และบริการเปนหุนของ
กิจการ ซึ่งกําหนดให  
     รายการจายชําระโดยหุน จะตองรับรูเขาสูงบการเงิน 
โดยใชวิธีการวัดมูลคา โดย มูลคายุติธรรม 
(All share-based payment transactions must be 
recognized in the financial statements, using a fair value 
measurement basis ) 
     รายการซึ่งไดรับสินคาและ บริการ แลกเปลี่ยนกับ 
ตราสารทุน ควรวัดมูลคาโดย มูลคายุติธรรมของสินคา
และบริการท่ีไดรับ ยกเวนวา มูลคาปจจุบันของสินคา
และบริการไมมีความนาเช่ือถือ จึงจะใชมูลคายุติธรรม
ของตราสารทุน (Equity instruments)  แทน 
        ถาตองใชมูลคายุติธรรมของตราสารทุน ก็ตอง อิง
ราคาตลาด (ถามี)  โดยตองเปนตราสารทุนท่ีมีเง่ือนไข 
และระยะเวลาเชนเดียวกัน  ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาดของ
ตราสารทุนนั้น การประมาณการมูลคายุติธรรม ก็จะใช 
การประมาณราคาหลักทรัพย (Valuation  Model)  โดย



 

 

เปนรายการประเมินระหวางผูท่ีมีความเต็มใจแลกเปลี่ยน
และมีความรูเทาเทียมกัน 
IFRS 5 Non- Current Assets Held for Sale and 
Discontinued Operations 
      สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขาย หมายถึงถือไว
เพื่อขายทันทีและมีโอกาสขายไดภายใน 12 เดือน  
รวมถึงสินทรัพยท่ีเลิกใชงาน 
    สินทรัพยดังกลาวนี้ จะวัดมูลคาโดย เปนราคาท่ีตํ่ากวา
ระหวางมูลคาคงเหลือทางบัญชี (Carrying amount) กับ 
มูลคายุติธรรม หัก ดวย คาใชจายในการขาย และ
สินทรัพยนี้ไมตองคิดคาเสื่อม 
 
บทสรุป 
        อยางไรก็ตามปญหาการนํา มูลคายุติธรรมมาใชใน
ทางการบัญชี นั้นก็ยังคงเปนเรื่องความนาเช่ือถือไดของ
ขอมูล ซึ่ง การบัญชีมูลคายุติธรรมก็มักจะถูกโจมตีวาเปน
ชองทางท่ีเปดโอกาสใหมีการตกแตงตัวเลขทางบัญชีได  
ซึ่งการแกไขขอครหานี้ก็นาจะถูกแกไขดวยการใหมีการ
นําเสนอขอมูลใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเสนอได  โดยการใหมี
การเปดเผยขอมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวของในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินอยางละเอียด เพื่อท่ีผูใชงบการเงินจะนําขอมูล
ท้ังหมดมาประมวลอีกครั้ง หรือเลือกท่ีจะใชขอมูลชุดใด
ชุดหนึ่งซึ่ง ผูใชงบเห็นวาจะใชตัดสินใจไดดีกวา ก็นาจะ
เปนหนทางแกปญหา หรือแกไขจุดบกพรองของการนํา 
มูลคายุติธรรมมาใชในทางการบัญชี 
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