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เกษตรกรรม

และร่างแนวปฏิบตักิารวดัมูลค่าและ

รับรู้รายการของพชืเพือ่การให้ผลติผล

วนัท่ี 2 กนัยายน 2558
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ภาพรวม

พืชเพื่อการใหผ้ลิตผล

(bearer plants)

สินทรัพยชี์วภาพ

TAS 16

TAS 41

TAS 41
TAS 2

ผลิตผลทาง

การเกษตร



© 2015 KPMG Phoomchai Audit Limited, a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

2

ไม้เพื่อไม้แปรรูป

สินทรัพยชี์วภาพ TAS 41

TAS 41

TAS 2

ผลติภัณฑ์จากกระบวนการ

แปรรูป

หลงัเกบ็เกีย่ว

ผลิตผลทาง

การเกษตร
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สินทรัพย์ชีวภาพ

สินทรัพยชี์วภาพ TAS 41

ผลติภัณฑ์จากกระบวนการแปรรูป

หลงัเกบ็เกีย่ว

ผลิตผลทาง

การเกษตร



ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41

เกษตรกรรม
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คาํนิยามทีสํ่าคญั

คาํนิยาม ความหมาย

กจิกรรมทาง

การเกษตร 

การบริหารจดัการการแปรรูปเชิงชีวภาพและ

การเกบ็เก่ียวของสินทรัพยชี์วภาพเพื่อการขาย 

หรือเพื่อเปล่ียนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือ

เพื่อเพิ่มจาํนวนสินทรัพยชี์วภาพ

สินทรัพย์ชีวภาพ สตัวท่ี์มีชีวติหรือพืช

ผลติผลทาง

การเกษตร

ผลิตผลท่ีเกบ็เก่ียวไดจ้ากสินทรัพยชี์วภาพของ

กิจการ

การเกบ็เกีย่ว การแยกผลิตผลออกจากสินทรัพยชี์วภาพ หรือ

การยติุกระบวนการดาํรงชีวติของสินทรัพย์

ชีวภาพ 
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ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบับที ่41

ต้องถือปฏิบตัิกบัรายการต่อไปนี ้

เมือ่เกีย่วข้องกบักจิกรรมทางการเกษตร

สินทรัพยชี์วภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เก่ียว 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สินทรัพยชี์วภาพท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

หกัตน้ทุนในการขาย

TAS 41 TAS 2 (หรือ TFRS อ่ืนๆ)

จุดเกบ็เกีย่ว 

ไม่ถือปฏิบตัิกบั

ท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม

ทางการเกษตร

กระบวนการแปรรูปภายหลงัการเกบ็เก่ียว

ผลิตผลทางการเกษตร เช่น กระบวนการแปร

รูปองุ่นใหเ้ป็นเหลา้องุ่น
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ตัวอย่าง

สินทรัพย์ชีวภาพ ผลติผลทางการเกษตร ผลติภัณฑ์จากกระบวนการแปรรูป

หลงัเกบ็เกีย่ว

แกะ ขนแกะ เสน้ใย พรม

ตน้ไมใ้นป่าปลูก ตน้ไมท่ี้ถูกตดั ท่อนซุง ไมแ้ปรรูป

ตน้ฝ้าย ฝ้าย ดา้ย ผา้

ตน้ออ้ย ออ้ยท่ีเกบ็เก่ียว นํ้าตาล

โคนม นํ้านม เนยแขง็

สุกร สุกรชาํแหละ ไส้กรอก แฮม

ไมใ้บ (ตน้ชา ตน้ยาสูบ) ใบไม้ ใบชา ใบยาสูบ

เถาองุ่น ผลองุ่น เหลา้องุ่น

ไมผ้ล ผลไมท่ี้เกบ็เก่ียว ผลไมแ้ปรรูป
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การรับรู้รายการ

กจิการต้องรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพหรือผลติผลทางการเกษตร เมื่อมคุีณสมบัตทุิกข้อดงันี้

 กิจการควบคุมสินทรัพยน์ั้นซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต

 มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพยน์ั้น และ

 มูลค่ายติุธรรมหรือตน้ทุนของสินทรัพยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

มูลค่ายติุธรรม

ดูตาม TFRS 13
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การวดัมูลค่า

สินทรัพย์ชีวภาพ

เม่ือรับรู้รายการเร่ิมแรก และ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

• วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

หกัตน้ทุนในการขาย

ต้นทุนในการขาย หมายถึง ตน้ทุนส่วนเพิ่ม

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่ายสินทรัพย ์

ไม่รวมตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้

ผลติผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกีย่ว

• วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

หกัตน้ทุนในการขาย

• มูลค่าน้ีถือเป็นตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ 

ณ วนันั้น ตาม TAS 2 (หรือ TFRS ฉบบั

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง)



© 2015 KPMG Phoomchai Audit Limited, a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

10

การวดัมูลค่า - กรณไีม่สามารถวดัมูลค่ายุตธิรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ

• ในกรณีการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพเร่ิมแรกซ่ึง

• ไม่มีราคาตลาดรองรับและ

• การประมาณมูลค่ายติุธรรมดว้ยทางเลือกอ่ืนมีความไม่น่าเช่ือถืออยา่งชดัเจน

• ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยชี์วภาพดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม

• ในทนัททีีมู่ลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ชีวภาพน้ัน

สามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

• กิจการตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพนั้น

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
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การวดัมูลค่า - ผลกาํไรและขาดทุน

สินทรัพย์ชีวภาพ

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเ่กดิจาก
• การรับรู้สินทรัพยชี์วภาพเม่ือเร่ิมแรก

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

• การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมหกั

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ 

ผลติผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกีย่ว

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเ่กดิจาก
• การรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเม่ือเร่ิมแรก

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย

บนัทกึเป็นกาํไรหรือ

ขาดทุนสําหรับงวด



© 2015 KPMG Phoomchai Audit Limited, a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

12

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาลแบบไม่มเีงือ่นไข

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

• กิจการมีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนนั้น

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาลแบบมเีงือ่นไข

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ

• กิจการไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

เงินอุดหนุนนั้นแลว้

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงเกีย่วข้องกบั

สินทรัพย์ชีวภาพทีว่ดัด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึงเกีย่วข้องกบั

สินทรัพย์ชีวภาพทีว่ดัด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

• ใหป้ฏิบติัตาม TAS 20
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การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

สินทรัพย์ชีวภาพต้องแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงนิ (TAS 1)

การเปิดเผยข้อมูล

 ยอดรวมของผลกาํไรหรือขาดทุนทีเ่กิดขึน้ในงวดปัจจุบันจาก

 การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผลทางการเกษตร และ

 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยชี์วภาพ

 รายละเอยีดของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม (เป็นคาํอธิบายหรือเชิงปริมาณ) เช่น

 สินทรัพยชี์วภาพเพือ่การอุปโภคบริโภค กบัสินทรัพยชี์วภาพเพื่อการใหผ้ลิตผล

 สินทรัพยชี์วภาพท่ีพร้อมใหผ้ลิตผล กบัท่ียงัไม่พร้อมใหผ้ลิตผล
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การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)

 เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ้ถ้ายงัไม่ได้มกีารเปิดเผยไว้ในข้อมูลทีเ่ผยแพร่พร้อมกบังบการเงนิ

 ลกัษณะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่ม และ

 ตวัวดัท่ีไม่เป็นตวัเงิน หรือการประมาณปริมาณทางกายภาพของ

• สินทรัพยชี์วภาพแต่ละกลุ่มของกิจการ ณ วนัส้ินงวด

• ปริมาณผลิตผลทางการเกษตรระหวา่งงวด

 ข้อจํากดัเกีย่วกบักรรมสิทธ์ิ และสินทรัพย์ชีวภาพทีนํ่าไปเป็นหลกัประกนัหนีสิ้น

 ภาระผูกพนัเพือ่การพฒันาหรือการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ชีวภาพ

 กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงทางการเงนิทีเ่กีย่วกบักจิกรรมทางการเกษตร

 เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล (ลกัษณะและระดบัของเงินอุดหนุนท่ีรับรู้ เง่ือนไขท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติั 

ภาระท่ีอาจเกิดข้ึน และระดบัของเงินอุดหนุนท่ีคาดวา่จะลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั)
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การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)

 แสดงรายการกระทบยอดสินทรัพย์ชีวภาพระหว่างต้นงวดกบัปลายงวดของงวดปัจจุบนั รวมถงึ

 กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย

แยกระหว่างการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และการเปล่ียนแปลงด้านราคา

 เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ

 ลดลงจากการขาย และจากการจดัประเภทเป็นถือไวเ้พื่อขาย ตาม TFRS 5

 ลดลงจากการเกบ็เก่ียว

 เพิ่มข้ึนจากการรวมธุรกิจ

 ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนสุทธิซ่ึงเกิดจากการแปลงค่างบการเงิน และการแปลงค่าการดาํเนินงาน

ต่างประเทศ

 การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ
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การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)

 กรณไีม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ ให้เปิดเผย

 รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยชี์วภาพ

 คาํอธิบายถึงสาเหตุท่ีไม่สามารถวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

 หากเป็นไปได ้ใหเ้ปิดเผยช่วงของมูลค่าโดยประมาณซ่ึงมูลค่ายติุธรรมมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะอยู่

ในช่วงนั้น

 วธีิการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีใช้

 อายกุารใชง้านหรืออตัราค่าเส่ือมราคาท่ีใช ้และ

 ราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสม (รวมผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม) ณ วนัตน้งวดและส้ินงวด

 รายการกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยชี์วภาพระหวา่งตน้งวดกบัปลายงวดของงวด

ปัจจุบนั ซ่ึงรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย ผลขาดทุน(หรือการกลบัรายการ)จากการ

ดอ้ยค่า และค่าเส่ือมราคา
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การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)

 ถ้าในอดตีเคยวดัมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าสะสม และในระหว่างงวดปัจจุบนัสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กจิการต้องเปิดเผย

 รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยชี์วภาพ

 คาํอธิบายถึงสาเหตุท่ีทาํใหมู้ลค่ายติุธรรมสามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และ

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง



ร่างแนวปฏิบตัิ

การวดัมูลค่าและรับรู้รายการ

ของพชืเพือ่การให้ผลติผล

(Bearer Plants)
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ร่างแนวปฏิบัติการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพชืเพือ่การให้ผลติผล (Bearer Plants)

คาํนิยามและรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับพืชเพื่อการให้

ผลิตผล หมายถึง พชืทีม่ชีีวติ ซ่ึง

 ใชใ้นกระบวนการผลิตหรือเพื่อจดัหาซ่ึง

ผลิตผลทางการเกษตร

 คาดวา่จะใหผ้ลิตผลมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลา 

และ

 มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากท่ีจะขายเป็นผลิตผล

ทางการเกษตร เวน้แต่การขายเศษซากท่ีเป็นผล

พลอยได้

ต่อไปนีไ้ม่ใช่พชืเพือ่การให้ผลติผล

 พืชท่ีปลูกเพื่อเกบ็เก่ียวเป็นผลิตผลทาง

การเกษตร (ตวัอยา่งเช่น ตน้ไมท่ี้ปลูกเพื่อทาํไม้

แปรรูป)

 พืชท่ีปลูกเพื่อผลิตผลิตผลทางการเกษตรท่ีเม่ือมี

ความเป็นไปไดม้ากกวา่ความเป็นไปไดท่ี้นอ้ย

มาก วา่กิจการจะเก็บเก่ียวและขายพืชนั้นเป็น

ผลิตผลทางการเกษตร มากกวา่จะขายเศษซากท่ี

เป็นผลพลอยได ้(ตวัอยา่งเช่น ตน้ไมท่ี้ปลูกเพื่อ

เกบ็เก่ียวทั้งผลไมแ้ละทาํไมแ้ปรรูป) และ

 พืชลม้ลุก (ตวัอยา่งเช่น ขา้วโพด และขา้วสาลี)

 ผลิตผลท่ีเจริญเติบโตจากพืชเพื่อการใหผ้ลิตผล

Presenter
Presentation Notes
Although bearer plants are now in the scope of IAS 16, the produce growing on them is still measured at fair value less costs to sell under IAS 41. The IASB believes that the IAS 41 approach remains appropriate for the produce of bearer plants because it is going through biological transformation and, as the produce grows, the revenue expected from it increases. This requirement also keeps the measurement of produce from bearer plants –  e.g. grape vines and palm trees – consistent with produce that grows in the ground – e.g. maize and wheat.Note to presenter: an example follows on the next slide.
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ร่างแนวปฏิบัติการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพชืเพือ่การให้ผลติผล (Bearer Plants)

สินทรัพยชี์วภาพ

สินทรัพยชี์วภาพ

เพื่อการอุปโภคบริโภค

สินทรัพยชี์วภาพ

เพื่อการใหผ้ลิตผล

อ่ืนๆพืช

ปฏิบติัตาม

TAS 41

ปฏิบติัตาม TAS 16 

ยกเว้น ผลิตผลท่ีไดจ้าก

พืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล

ผลิตผลท่ีได้

จากพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล

วธีิการตีราคาใหม่วธีิราคาทุน มูลค่ายติุธรรม

Presenter
Presentation Notes
Although bearer plants are now in the scope of IAS 16, the produce growing on them is still measured at fair value less costs to sell under IAS 41. The IASB believes that the IAS 41 approach remains appropriate for the produce of bearer plants because it is going through biological transformation and, as the produce grows, the revenue expected from it increases. This requirement also keeps the measurement of produce from bearer plants –  e.g. grape vines and palm trees – consistent with produce that grows in the ground – e.g. maize and wheat.Note to presenter: an example follows on the next slide.
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ร่างแนวปฏิบัติการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพชืเพือ่การให้ผลติผล (Bearer Plants)

ตัวอย่าง วธีิราคาทุน

ข้อเท็จจริง

■ กิจการเป็นเจา้ของไร่องุ่น

■ เถาองุ่นและผลองุ่นท่ีติดอยูบ่นเถาองุ่นมีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

ในการขายรวม 2,000 บาท

■ มูลค่าตน้ทุนของเถาองุ่นหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม คือ 700 บาท

ไม่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม

■ มูลค่ายติุธรรมเฉพาะของผลองุ่นท่ีติดอยูบ่นเถาองุ่นเท่ากบั 100 บาท

วธีิปฏิบัตทิางบัญชี

■ บนัทึกเถาองุ่นกบัผลองุ่นท่ีติดอยูบ่นเถาองุ่นแยกจากกนั

■ หากใชวิ้ธีราคาทุนตาม TAS 16 วดัมูลค่าเถาองุ่นท่ี 700 บาท

■ ผลองุ่นท่ีติดอยูบ่นเถาองุ่น วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

ท่ีมูลค่า 100 บาท

Presenter
Presentation Notes
Cash flow estimates would still be important for impairment testingBearer plants are in the scope of IAS 36 Impairment of Assets. When there is an indication of impairment, the entity is required to estimate the asset’s or cash-generating unit’s recoverable amount. Therefore, although the amendments withdraw mandatory fair value measurement for bearer plants, an entity still needs information about future cash flows to determine the recoverable amount for impairment testing in case there is an indication for impairment. 
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วนัทีถ่ือปฏิบัติ

• ถือปฏิบติักบังบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงั 

วนัที ่1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2559
TAS 41 มีผลบงัคบัใช้

31 ธันวาคม 2559
งบการเงินประจําปีแรก

หลงั TAS 41 มีผลบงัคบัใช้

31 มีนาคม 2559
งบการเงินระหว่างกาลงวดแรก

หลงั TAS 41 มีผลบงัคบัใช้



สรุปสาระสําคัญของ

มูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13
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ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม

■ TFRS 13 กาํหนดลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของข้อมูลทีนํ่ามา (inputs)

■ ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรมให้ความสําคญัสูงสุดกบัราคาทีเ่สนอ (ไม่ต้องปรับปรุง)

Level 3

ข้อมูลที่สังเกตไม่ได้ที่

ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น

ระดบัตํ่าสุด

Level 2
ข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือโดยทางอ้อม

สํ า ห รั บ สิ น ท รั พ ย์ ห รื อ

หนีสิ้นนอกเหนือจากราคาที่

เสนอซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1

Level 1
ร า ค า ที่ เ ส น อ  ( ไ ม่ ต้ อ ง

ปรับปรุง) ในตลาดซ้ือขาย

คล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนี้สินที่ เหมือนกัน 

และกิจการสามารถเข้าถึง

ตลาดน้ัน ณ วนัทีว่ดัค่า
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ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม

มข้ีอมูลทีสั่งเกตไม่ได้

ทีม่สีาระสําคัญ?

ราคาทีเ่สนอสําหรับส่ิงของที่

คล้ายกนัในตลาดซ้ือขายคล่อง ?

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

Level 1ราคาทีป่รับปรุง?

Level 2

Level 3

ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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Recurring Non-recurring FV disclosed

อ้างองิ ข้อกาํหนดให้เปิดเผย L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

93.1 มูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด      
93.1 สาเหตุท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม   
93.2 ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม         
93.3 การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม   
93.4 คาํอธิบายเทคนิคการประเมินมูลค่า และขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม      
93.4 การเปล่ียนแปลงในเทคนิคการประเมินมูลค่าและเหตุผลการเปล่ียนแปลง      
93.4 ขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงสังเกตไม่ได้  
93.5 การกระทบยอดยกมาและยกไป 
93.6 กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินงวด 
93.7 คาํอธิบายกระบวนการหรือขั้นตอนการประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีกิจการใช้  

93.8.1
คาํบรรยายระบุความอ่อนไหวของการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงใน

ขอ้มูลท่ีสังเกตไม่ได้


93.8.2 การเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีสังเกตไม่ได ้(สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเท่านั้น) 

93.9
เปิดเผยเหตุผลหากมูลค่ายติุธรรมตาม highest and best use แตกต่างจากมูลค่า

ยติุธรรมจากการใชใ้นปัจจุบนั
        

  ตอ้งเปิดเผย

การเปิดเผยข้อมูลของการวดัมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13

Recurring -  TFRS ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหว้ดั FV ทุกส้ินงวดหรือมีการวดัอยา่งสมํ่าเสมอ

Non-recurring  - TFRS ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหว้ดั FV เฉพาะคร้ังนั้น ๆ เท่านั้น เช่น TFRS 3 



Q&A
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สอบถามความคดิเห็น และประเด็นปัญหาในทางปฏิบตัิ

 การนับปริมาณของสินทรัพย์ทางชีวภาพและผลติผลทางการเกษตร

 การวดัมูลค่ายุติธรรม

 การปรับงบการเงินย้อนหลงั และการปฏิบตัิในช่วงเปลีย่นแปลง
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