เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๒/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง เกษตรกรรม
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๔๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง เกษตรกรรม
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๔๑ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๖๑) เรื่ อ ง เกษตรกรรม
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
เกษตรกรรม

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศ
ฉบับที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศ
ที่ สิ้ นสุ ดในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IAS 41: Agriculture (Bound volume 2018 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม

1
5

คานิยามที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
คานิยามทัว่ ไป

5
8

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

10

ผลกาไรและขาดทุน
การไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

26
30

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
การเปิ ดเผยข้อมูล

34
40

ภาพรวม
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับสินทรัพย์ชีวภาพซึ่งไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้
อย่างน่าเชื่อถือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

40

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

58

54
57
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 63
ทุ ก ย่ อ หน้ า มีค วามสาคั ญ เท่า กัน และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ต้ องอ่า นโดยค านึ ง ถึง ข้ อก าหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีทไี่ ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญ ชีแ ละข้อผิดพลาด
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร

ขอบเขต
1

2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิกบั การบันทึกบัญชี ของรายการต่อไปนี้ เมื่อรายการ
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร
1.1
สินทรัพย์ชีวภาพ เว้นแต่พชื เพื่อการให้ผลิตผล
1.2
ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว และ
1.3
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 34 และ 35
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั
2.1
ที่ ดินที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
2.2
พื ชเพื่ อการให้ ผลิ ตผลที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดู มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับผลิตผลที่ เจริ ญเติบโตจากพื ช
เพื่ อการให้ ผลิตผลดังกล่าว
2.3
เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลที่ เกี่ ยวข้ องกับพื ชเพื่ อการให้ ผลิ ตผล (ดู มาตรฐานการบั ญชี
ฉบั บที่ 20 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
2.4
สิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดู มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
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3

4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับผลิตผลทางการเกษตรซึ่ งเป็ นผลิต ผลที่ เก็บเกี่ ยวจาก
สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ ณ จุ ดเก็บเกี่ ยว หลังจากเวลานั้นให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้จึงไม่ถือปฏิบัติกับกระบวนการแปรรูป
ภายหลังการเก็บเกี่ ยวผลิตผลทางการเกษตร เช่น กระบวนการแปรรูปองุ่นให้ เป็ นเหล้ าองุ่นโดย
ผู้ผลิตเหล้ าองุ่นที่ เป็ นผู้ปลูกองุ่นด้ วย แม้ ว่ากระบวนการแปรรูปดังกล่ าวอาจจะเป็ นกระบวนการ
ต่อเนื่ องที่ สมเหตุสมผลและตามธรรมชาติของกิจกรรมทางการเกษตรและอาจมีความคล้ ายคลึง
กับการเปลี่ ยนรูปเชิงชีวภาพก็ตาม กระบวนการแปรรูปดังกล่ าวไม่ อยู่ภายใต้ คานิยามของคาว่ า
กิจกรรมทางการเกษตรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตารางต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของสินทรั พย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ทเป็
ี่ นผล
จากกระบวนการแปรรูปหลังเก็บเกี่ ยว
สินทรัพย์ชีวภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ
แปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
แกะ
ขนแกะ
เส้ นใย พรม
ต้ นไม้ ในป่ าปลูก
ต้ นไม้ ทถี่ ูกตัด
ท่อนซุง ไม้ แปรรูป
โคนม
นา้ นม
เนยแข็ง
สุกร
สุกรชาแหละ
ไส้ กรอก แฮม
ต้ นฝ้ าย
ฝ้ าย
ด้ าย ผ้ า
ต้ นอ้ อย
อ้ อยที่ เก็บเกี่ ยว
นา้ ตาล
ต้ นยาสูบ
ใบไม้ ทเี่ ก็บเกี่ ยว
ใบยาสูบบ่มแห้ ง
พุ่มชา
ใบไม้ ทเี่ ก็บเกี่ ยว
ใบชา
เถาองุ่น
ผลองุ่น
เหล้ าองุ่น
ไม้ ผล
ผลไม้ ทเี่ ก็บเกี่ ยว
ผลไม้ แปรรูป
ปาล์มนา้ มัน
ผลที่ เก็บเกี่ ยว
นา้ มันปาล์ม
ต้ นยางพารา
นา้ ยางเก็บเกี่ ยว
ผลิตภัณฑ์ยาง
พืชบางประเภท ตัวอย่างเช่น พุ่มชา เถาองุ่น ปาล์มนา้ มัน และต้ นยางพารา มักจะเข้ าตาม
คานิยามของพืชเพื่ อการให้ ผลิตผล และอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม
ผลิตผลที่ เจริญเติบโตจากพืชเพื่ อการให้ ผลิตผล เช่น ใบชา ผลองุ่น ผลปาล์มสด และนา้ ยาง
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เกษตรกรรม
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คานิยาม
คานิยามที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
5

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
กิจกรรมทางการเกษตร

หมายถึง

การบริ หารการเปลี่ ยนรู ปเชิ งชี วภาพและ
การเก็บเกี่ยวของสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการขาย หรือ
เพื่อเปลี่ยนเป็ นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพื่อเพิ่ม
จานวนสินทรัพย์ชีวภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร

หมายถึง

ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ

พืชเพื่อการให้ผลิตผล

หมายถึง

พืชที่มีชีวิตซึ่ง
1) ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพื่อจัดหาซึ่ ง
ผลิตผลทางการเกษตร
2) คาดว่ า จะให้ผ ลิ ต ผลมากกว่ า หนึ่ งรอบ
ระยะเวลา และ
3) มี ค วามเป็ นไปได้ท่ ี ยากยิ่ งที่ จะขายเป็ น
ผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่ เป็ นการขาย
เศษซากที่เป็ นผลพลอยได้

สินทรัพย์ชีวภาพ

หมายถึง

สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต

การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพ หมายถึง

กระบวนการซึ่ งก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงใน
เชิ ง คุ ณ ภาพหรื อ ปริ ม าณของสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพ
ประกอบด้ว ยการเจริ ญ เติ บ โต การเสื่ อมถอย
การให้ผลิตผล และการขยายพันธุ ์

ต้นทุนในการขาย

หมายถึง

ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจาหน่าย
สิ นทรัพย์ โดยไม่ รวมถึ งต้นทุ นทางการเงิ นและ
ภาษีเงินได้

กลุ่มของสินทรัพย์ชีวภาพ

หมายถึง

การรวมกลุ่ มของสัตว์หรื อพื ชที่ มี ชี วิ ตที่ คล้ายคลึ ง
กันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
5
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การเก็บเกี่ยว

5ก

5ข

5ค
6

หมายถึง

การแยกผลิต ผลออกจากสิ นทรัพ ย์ชี ว ภาพหรื อ
การยุ ติ ก ระบวนการด ารงชี วิ ต ของสิ น ทรัพ ย์
ชีวภาพ

รายการต่อไปนี้ไม่ใช่พืชเพื่ อการให้ ผลิตผล
5ก.1 พื ชที่ ปลู กเพื่ อเก็บเกี่ ยวเป็ นผลิตผลทางการเกษตร (ตัวอย่ างเช่ น ต้ นไม้ ที่ปลูกเพื่ อทา
ไม้ แปรรูป)
5ก.2 พืชที่ ปลูกเพื่ อผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ อย่างน้ อยมีความเป็ นไปได้ มากกว่าความ
เป็ นไปได้ ที่ยากยิ่ ง ว่ ากิจการจะเก็บเกี่ ยวและขายพื ชนั้นเป็ นผลิตผลทางการเกษตร
มากกว่าจะขายเป็ นเศษซากที่ เป็ นผลพลอยได้ (ตัวอย่างเช่น ต้ นไม้ ทปี่ ลูกเพื่ อเก็บเกี่ ยว
ทั้งผลไม้ และทาไม้ แปรรูป) และ
5ก.3 พืชล้ มลุก (ตัวอย่างเช่น ข้ าวโพด และข้ าวสาลี)
พืชเพื่ อการให้ ผลิตผลที่ ไม่สามารถให้ ผลิตผลได้ อีกต่อไปอาจถูกโค่นลงและขายเป็ นเศษซาก
ตัวอย่างเช่น เพื่ อใช้ เป็ นฟื น การขายเศษซากที่ เป็ นผลพลอยได้ ดังกล่าวไม่ ได้ ห้ามการที่ พืชนั้นจะ
เป็ นไปตามคานิยามของพืชเพื่ อการให้ ผลิตผล
ผลิตผลที่ เจริญเติบโตจากพืชเพื่ อการให้ ผลิตผลถือเป็ นสินทรัพย์ชีวภาพ
กิจกรรมทางการเกษตรครอบคลุ ม ถึงกิจกรรมหลายลั กษณะ เช่ น การทาปศุสัตว์ การทาป่ าไม้
การเพาะปลูกที่ ให้ ผลิตผลได้ ตามฤดูกาลหรื อหลายฤดูกาล การทาสวน การทาไร่ การเพาะพั นธุ์
ไม้ ดอก และการเพาะพันธุ์สัตว์นา้ (รวมถึงการทาบ่อเลี้ยงปลา) ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะร่วม
บางประการดังนี้
6.1
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง สัตว์หรือพืชที่ มีชีวิตมีความสามารถในการเปลี่ ยน
รูปเชิงชีวภาพได้
6.2
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเพื่ อให้ เกิดการเปลี่ ยนรูปเชิงชีวภาพขึ้นโดย
การขยายขี ด ความสามารถหรื อ อย่ า งน้ อยโดยการท าให้ สภาพที่ จ าเป็ นเพื่ อให้
กระบวนการนั้นเกิดขึ้นได้ (เช่น ระดับสารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ความสมบูรณ์
และแสงสว่าง) การบริหารดังกล่าวทาให้ กิจกรรมทางการเกษตรแตกต่างจากกิจกรรม
อื่ นๆ เช่ น การเก็บเกี่ ยวผลิตผลจากแหล่ งที่ มิได้ มีการบริ หาร (เช่น การจับปลาจาก
มหาสมุทร หรือการตัดไม้ ในป่ า) ไม่ถือเป็ นกิจกรรมทางการเกษตร และ
6.3
การวัดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ ยนแปลงในคุณภาพ (เช่น คุณสมบัติทางพันธุกรรม
ความหนาแน่น ความสุกงอม ชั้นไขมัน สัดส่วนโปรตีน และความเหนียวของเส้ นใย)
หรือการเปลี่ ยนแปลงในเชิงปริมาณ (เช่น จานวนดอกผลที่ ได้ นา้ หนัก ปริมาตร ความยาว
เส้ นใยหรื อเส้ นผ่าศูนย์กลางของเส้ นใย และจานวนของหน่ อหรือตาอ่อน) ซึ่ งเกิดจาก
การเปลี่ ยนรูปเชิงชีวภาพหรื อการเก็บเกี่ ยวจะถูกวัดและติดตามผลโดยถือเป็ นหน้ าที่
ของการบริหารเป็ นประจาอย่างหนึ่ ง
6
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7

การเปลี่ ยนรูปเชิงชีวภาพให้ ผลในลักษณะต่างๆ ดังนี้
7.1
การเปลี่ ยนแปลงในสิ น ทรั พ ย์ โดย 1) การเจริ ญ เติ บ โต (การเพิ่ มปริ ม าณหรื อ
การปรับปรุงคุณภาพของสัตว์หรือพืช) 2) การเสื่ อมถอย (การลดปริมาณหรือการเสื่ อม
คุ ณ ภาพของสั ต ว์ ห รื อ พื ช ) หรื อ 3) การขยายพั น ธุ์ (การเพิ่ มจ านวนของสัตว์ หรื อ
พืชที่ มีชีวิต) หรือ
7.2
การผลิตผลิตผลทางการเกษตร เช่น นา้ ยางพารา ใบชา ขนสัตว์ และนา้ นม
คานิยามทัว่ ไป

8

9

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง

จานวนเงิ นของสิ นทรัพย์ท่ ี รับ รู ใ้ นงบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่ จะได้ ร ั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์
หรื อ จะจ่ ายเพื่ อโอนหนี้ สิ น ในรายการ ที่
เกิ ด ขึ้ นในสภาพปกติ ร ะหว่ า งผู ร้ ่ ว มตลาด
ณ วันที่วัดมู ลค่ า (ดู มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)
เ รื่ อ ง ก า ร วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ( เ มื่ อ มี
การประกาศใช้))

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง

ให้ เ ป็ นไปตามที่ นิ ย ามไว้ ใ นมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 20 (ปรับ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง การบัญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ด หนุ นจาก
รั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกับ
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก รั ฐ บ า ล ( เ มื่ อ มี
การประกาศใช้)

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
10

กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร เมื่อมีคุณสมบัติทุกข้อดังนี้
10.1 กิจการควบคุมสินทรัพย์น้นั ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
10.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ ีกิจการจะได้รบั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพย์น้นั และ
10.3 มูลค่ายุติธรรมหรือต้นทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
11
การควบคุ ม ในกิจกรรมทางการเกษตรอาจแสดงโดยหลั กฐาน เช่ น กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
การตีต ราหรื อ การทาเครื่ องหมายโคที่ ได้ มาหรื อ ที่ ก าเนิ ดมาหรื อที่ เพิ่ งหย่ า นม ตามปกติ จ ะ
ประเมินผลประโยชน์ในอนาคตโดยการวัดมูลค่าจากคุณลักษณะทางกายภาพที่ มีนัยสาคัญ
12
สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยมู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เมื่อรับรู ร้ ายการเริ่มแรก
และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เว้นแต่กรณีท่ ีระบุในย่อหน้า ที่ 30 ซึ่ งไม่สามารถวัด
มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
13
ผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว มู ลค่ ายุติธรรมที่ได้นี้ถือเป็ นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
ณ วันนั้น เมื่อถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สินค้า
คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง
14
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
15
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร อาจทาได้ โดยการแบ่ ง
สินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรเป็ นกลุ่มตามคุณลักษณะที่ มีนัยสาคัญ เช่น แบ่งตาม
อายุหรือตามคุณภาพ ทั้งนี้ ให้ กิจการเลือกใช้ คุณลักษณะซึ่ งสอดคล้ องกับคุณลักษณะที่ ตลาดใช้
เพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคา
16
กิจการมักทาสัญญาขายล่วงหน้ าสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร ซึ่ งราคาตามสัญญานี้
อาจไม่ เกี่ ยวข้ องเสมอไปกับการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรม เนื่ องจากมู ลค่ ายุ ติธรรมนั้ นสะท้ อนสภาพของ
ตลาดในปัจจุ บัน ที่ มีท้งั ผู้ซ้ ือและผู้ขายที่ ร่วมตลาดซึ่ งเข้ าทารายการ ด้ วยเหตุน้ ี จึงไม่ต้องปรับมูลค่า
ยุ ติธรรมของสินทรั พย์ชี วภาพหรื อผลิ ตผลทางการเกษตรอันเนื่ องมาจากการที่ มี สัญญาเกิดขึ้ น
ในบางกรณี สัญญาขายสินทรั พย์ชีวภาพหรื อผลิ ตผลทางการเกษตรอาจเป็ นสัญญาที่ สร้ า งภาระ
ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ถือปฏิบัติกบั สัญญาที่ สร้ างภาระ
17 – 21(ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
22
กิจการต้ องไม่รวมกระแสเงินสดที่ เกิดขึ้นเพื่ อการจัดหาเงินทุนสาหรับสินทรัพย์ สาหรับการชาระ
ภาษี หรื อ สาหรั บการทาให้ เกิดสิน ทรั พย์ชีวภาพทดแทนขึ้นใหม่ ภายหลั งการเก็บเกี่ ยว (เช่ น
ต้ นทุนของการปลูกต้ นไม้ ข้ นึ ใหม่ในป่ าปลูกหลังจากมีการตัดไม้ แล้ ว)
8
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23
24

25

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ในบางกรณี ราคาทุนอาจใกล้ เคียงมูลค่ายุติธรรมได้ โดยเฉพาะในกรณีที่
24.1 การเปลี่ ยนรู ปเชิ งชี วภาพเกิดขึ้นเพี ยงเล็กน้ อยนั บตั้งแต่ เกิดต้ นทุ น เมื่ อเริ่ มแรก (เช่ น
กรณี ที่ การลงต้ น กล้ าก่ อนวั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงานเพี ยงเล็กน้ อยหรื อปศุ สั ตว์
ที่ เพิ่ งได้ มาใหม่) หรือ
24.2 การเปลี่ ยนรูปเชิงชีวภาพนั้นคาดว่ าจะไม่ มีผลกระทบต่อราคาอย่างเป็ นสาระสาคัญ
(เช่น การเจริญเติบโตในช่วงแรกของการปลูกป่ าสนที่ มีวงจรการเก็บเกี่ ยวนาน 30 ปี )
สินทรัพย์ชีวภาพมักมีลักษณะทางกายภาพอยู่ติดกับที่ ดิน (เช่น ต้ นไม้ ในป่ าปลูก) ซึ่ งอาจไม่มี
ตลาดแยกต่างหากสาหรับสินทรัพย์ชีวภาพที่ อยู่ติดกับที่ ดินแต่อาจมีตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับ
สินทรัพย์ชีวภาพเมื่ อรวมกับที่ดิน นั่นคือสินทรัพย์ชีวภาพ ที่ดินเปล่า และส่วนปรับปรุง ที่ดิน
ถื อ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ที่รวมกัน กิจ การอาจใช้ ข้อ มู ลของสิน ทรั พย์ที่รวมกัน นั้ น เพื่ อก าหนดมู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ตัวอย่างเช่น มูลค่ายุติธรรมของที่ ดินเปล่าและส่วนปรับปรุงที่ ดิน
อาจน ามาหั ก ออกจากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ที่ รวมกั น นั้ น เพื่ อหามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพ
ผลกาไรและขาดทุน

26

27

28
29

ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรู ส้ ินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรกด้วยมู ลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุ นในการขาย และจากการเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ า ยุติธ รรมหัก ต้นทุ นในการขายของ
สินทรัพย์ชีวภาพ ต้องบันทึกในกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวดเมื่อเกิดขึ้ น
ผลขาดทุ น อาจเกิดขึ้น ได้ จากการรั บ รู้ สิน ทรั พย์ชีวภาพเมื่ อเริ่ มแรก เนื่ องจากได้ นาต้ น ทุน ใน
การขายมาหักเพื่ อคานวณหามูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ ผลกาไร
อาจเกิดขึ้นได้ จากการรับรู้สนิ ทรัพย์ชีวภาพเมื่ อเริ่ มแรก เช่น เมื่ อลูกวัวเกิดใหม่
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการรับ รู ้ผ ลิ ต ผลทางการเกษตรเมื่ อเริ่ มแรกด้ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ต้องบันทึกเป็ นกาไรหรือขาดทุนสาหรับงวดเมื่อเกิดขึ้ น
ผลกาไรหรือขาดทุนอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่ อเริ่ มแรกจากการเก็บเกี่ ยว
ผลิตผล
การไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

30

การวัดมู ล ค่ าของสิ นทรัพย์ชีว ภาพอยู่ บนข้อ สันนิษฐานที่ ว่ า มู ลค่ ายุติธ รรมสามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานดังกล่าวจะมีขอ้ โต้แย้งเฉพาะในกรณีการรับรู ้
สินทรัพย์ชีว ภาพเมื่อเริ่มแรกซึ่ งไม่มีราคาเสนอซื้ อขายรองรับ และการวัดมู ลค่ ายุติธ รรม
ด้วยทางเลือกอื่นไม่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน ในกรณีดงั กล่าว สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดมู ลค่ า
ด้ว ยราคาทุ นหักค่ าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสะสม และในทันที ท่ ี
มู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ น ทรัพย์ชีว ภาพนั้น สามารถวัด มู ล ค่ า ได้อ ย่ า งน่ าเชื่ อถือ กิจการต้อ ง
9
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31

32

33

วัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพนั้น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ในการขาย เมื่ อทัน ที ท่ ี
สินทรัพย์ชีวภาพประเภทไม่หมุนเวียนเข้าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย (หรืออยู่
ในกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดาเนิ นงานที่ ยกเลิก (เมื่ อมี การประกาศใช้) จะถือว่ ามู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ นทรัพย์ชี วภาพนั้น
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ข้ อสั นนิ ษฐานที่ กล่ าวในย่ อหน้ าที่ 30 จะมี ข้ อโต้ แย้ งเฉพาะในกรณี ของการรั บรู้ เมื่ อเริ่ มแรกเท่ านั้ น
สาหรั บกิจการที่ ได้ วัด มูลค่ าสิน ทรั พย์ชีวภาพด้ วยมูลค่า ยุ ติธรรมหั กต้ น ทุนในการขายมาก่อน
ให้ วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายดังกล่าวต่อไป
จนกว่าจะจาหน่ายสินทรัพย์น้ัน
ในทุกกรณี กิจการต้ องวัดมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ณ จุ ดเก็บเกี่ ยว ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการขาย มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นผลสะท้อนของมุมมองที่ ว่ามูลค่ายุติธรรมของ
ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ ยวสามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่ อถือเสมอ
ในการก าหนดราคาทุ น ค่าเสื่ อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม กิจการต้ อง
พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
34

35

36

เงิ น อุ ด หนุ นจากรัฐ บาลแบบไม่ มี เ งื่ อนไขซึ่ งเกี่ ยวข้ อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพที่ วั ด ด้ว ย
มู ลค่ ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ต้องรับรู ใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้รบั เงิน
อุดหนุนนั้น
หากเงิน อุ ดหนุ น จากรัฐ บาลซึ่ งเกี่ยวข้อ งกับ สิ นทรัพ ย์ชี ว ภาพที่ วัดด้ว ยมู ลค่ ายุติ ธ รรมหัก
ต้น ทุ น ในการขายเป็ นแบบมี เ งื่ อนไข ซึ่ งรวมถึ ง การห้า มมิ ใ ห้กิ จ การท ากิ จ กรรมทาง
การเกษตรบางอย่าง กิจการต้องรับรูเ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาลนั้นในกาไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อ
กิจการได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในเงินอุดหนุ นนั้นแล้ว
ข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี ความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุ น
จากรั ฐ บาลอาจก าหนดให้ กิจ การท าฟาร์ ม เฉพาะในพื้ นที่ ใดพื้ นที่ หนึ่ งเป็ นเวลา 5 ปี และ
กาหนดให้ กิจการต้ องส่งคืนเงินอุดหนุ นทั้งจานวนหากกิจการทาฟาร์มน้ อยกว่ า 5 ปี ในกรณีน้ ี
จะไม่ มี ก ารรั บ รู้ เ งิ น อุ ด หนุ น ดั งกล่ า วในกาไรหรื อ ขาดทุ น จนกว่ า 5 ปี ผ่ า นไป อย่ า งไรก็ต าม
หากเงื่ อนไขของเงินอุดหนุนอนุญาตให้ กจิ การมีสทิ ธิได้ รับบางส่วนของเงินอุดหนุนตามระยะเวลา
ที่ ผ่านไป ให้ กจิ การรับรู้เงินอุดหนุนส่วนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนตามระยะเวลา
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37

38

หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่ วัดด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม (ดูย่อหน้ าที่ 30) กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ แตกต่ า งกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ
ความช่ วยเหลือ จากรั ฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หากเงินอุดหนุ น จากรั ฐบาลเกี่ ยวข้ องกับ
สิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพที่ วั ด ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขายหรื อ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
กาหนดให้ กจิ การไม่ทากิจกรรมทางการเกษตรบางอย่าง ในขณะที่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ถือปฏิบัติเฉพาะกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่ ง
เกี่ ยวข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพที่ วั ด ด้ ว ยราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่าสะสม

การเปิ ดเผยข้อมูล
39

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ภาพรวม

40

41
42
43

44

กิจ การต้อ งเปิ ดเผยยอดรวมของผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งงวดปั จ จุ บนั จาก
การรับ รู ้เ มื่ อเริ่ มแรกของสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพและผลิ ต ผลทางการเกษตร และจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
กิจการต้องเปิ ดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามย่ อ หน้ า ที่ 41 อาจอยู่ ใ นรู ป ของการบรรยายหรื อ รายละเอี ย ดในเชิ ง
ปริมาณก็ได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยรายละเอียดในเชิงปริ มาณของสินทรัพย์
ชี ว ภาพแต่ ล ะกลุ่ ม โดยให้ แ ยกแสดงระหว่ า งสิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพเพื่ อการอุ ป โภคบริ โ ภคและ
สินทรัพย์ชีวภาพเพื่ อการให้ ผลิตผล หรื อระหว่างสินทรั พย์ชีวภาพที่ พร้ อมให้ ผลิตผลและที่ ยัง
ไม่พร้ อมให้ ผลิตผล ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น กิจการอาจเปิ ดเผยมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ชีวภาพเพื่ อการอุปโภคบริโภคและสินทรัพย์ชีวภาพเพื่ อการให้ ผลิตผล และกิจการยัง
อาจแบ่งย่อยต่อไปเป็ นสินทรัพย์ทพี่ ร้ อมให้ ผลิตผลและที่ ยังไม่พร้ อมให้ ผลิตผล การแยกเสดง
เหล่านี้ให้ ข้อมูลที่ อาจมีประโยชน์ต่อการประเมินจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต โดย
กิจการต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการกาหนดการแยกแสดงเหล่านั้นด้ วย
สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพเพื่ อการอุ ป โภคบริ โภคคื อสิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพที่ จะถู ก เก็บ เกี่ ยวเป็ นผลิ ตผล
ทางการเกษตร หรือเพื่ อขายในสภาพที่ เป็ นสินทรัพย์ชีวภาพ ตัวอย่างของสินทรัพย์ชีวภาพเพื่ อ
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การอุปโภคบริ โภค ได้ แก่ ปศุ สัตว์ เพื่ อผลิตเนื้อ ปศุสัตว์ เพื่ อขายสัตว์ ปลาในบ่ อเลี้ยง พื ชผล
เช่น ข้ าวโพดและข้ าวสาลี ผลิตผลที่ เจริญเติบโตจากพืชเพื่ อการให้ ผลิตผล และต้ นไม้ ทปี่ ลูกเพื่ อ
ขายเป็ นไม้ แ ปรรู ป สิน ทรั พ ย์ชีวภาพเพื่ อการให้ ผลิ ตผลคือ สิน ทรั พย์ ชีวภาพที่ ไม่ ใช่ เพื่ อการ
อุปโภคบริ โภค ตัวอย่างเช่ น ปศุสัตว์เพื่ อผลิตน้านม และไม้ ผลเพื่ อเก็บเกี่ ยวผลไม้ สินทรั พย์
ชีวภาพเพื่ อการให้ ผลิตผลมิใช่เป็ นผลิตผลทางการเกษตรแต่มีไว้ เพื่ อให้ ผลิตผล
45
สินทรั พย์ชีวภาพอาจจัดเป็ นสินทรั พย์ชีวภาพที่ พร้ อมให้ ผลิตผลหรื อสินทรั พย์ชีวภาพที่ ยังไม่
พร้ อมให้ ผลิ ตผล สินทรั พ ย์ชีวภาพที่ พร้ อมให้ ผลิ ตผล หมายถึง สิน ทรั พย์ที่ มีคุณสมบั ติครบ
ข้ อกาหนดที่ จะสามารถเก็บเกี่ ยวได้ (กรณีของสินทรัพย์ชีวภาพเพื่ อการอุปโภคบริโภค) หรือที่
สามารถคงสภาพอยู่เพื่ อการเก็บเกี่ ยวตามปกติต่อไป (กรณีของสินทรั พย์ชีวภาพเพื่ อการให้
ผลิตผล)
46
กิจการต้องเปิ ดเผยเรื่องดังต่อไปนี้ ถ้ายังไม่ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมกับ
งบการเงิน
46.1 ลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม และ
46.2 ตัววัดที่ไม่เป็ นตัวเงิน หรือการประมาณปริมาณทางกายภาพของ
46.2.1 สินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่มของกิจการ ณ วันสิ้ นงวด และ
46.2.2 ปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรระหว่างงวด
47 - 48(ย่อหน้าเหล่านี้ ไม่ใช้)
49
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
49.1 ความมีอยู่ จริงและมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ชีวภาพซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ มีขอ้ จากัด
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพที่นาไปเป็ นหลักประกันหนี้ สิน
49.2 จานวนเงินของภาระผูกพันเพื่อการพัฒนาหรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพ และ
49.3 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตร
50
กิจการต้องแสดงรายการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงของมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์
ชีวภาพระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของงวดปัจจุบนั โดยการกระทบยอดต้องรวมถึงรายการ
ต่อไปนี้
50.1 ผลกาไรหรือ ขาดทุนที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมู ลค่ ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขาย
50.2 ยอดเพิ่มขึ้ นเนื่องจากการซื้ อ
50.3 ยอดลดลงเนื่ องจากการขาย และจากสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพที่ จัด ประเภทเป็ นถือ ไว้
เพื่อขาย (หรืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์รอการจาหน่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้)
50.4 ยอดลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
50.5 ยอดเพิ่มขึ้ นเนื่องจากการรวมธุรกิจ
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50.6

51

52

53

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ซ่ ึ งเกิดจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็ นสกุลเงินที่
ใช้ในการนาเสนองบการเงินที่ต่างไป และการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศให้
เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการนาเสนองบการเงินของกิจการที่เสนอรายงาน และ
50.7 รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ นทุ น ในการขายของสิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ทั้ ง จาก
การเปลี่ ยนแปลงทางด้ านกายภาพและทางด้ านราคาในตลาด การเปิ ดเผยข้ อมูลการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้ านกายภาพและด้ านราคาแยกกันจะเป็ นประโยชน์ กับการประเมินผลการดาเนินงานของ
งวดปั จจุบันและกาลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสาหรับวงจรการผลิตที่ ใช้ ระยะเวลานานกว่า
หนึ่ งปี ในกรณีดังกล่าวนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สนับสนุนให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ
จานวนเงินที่ เปลี่ ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายที่ รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุน
ทั้งที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทางด้ านกายภาพและทางด้ านราคา โดยแยกตามกลุ่มสินทรัพย์
ชี วภาพหรื อ แยกตามเงื่ อนไขอื่ น อย่ า งไรก็ตาม ข้ อมู ลดังกล่ า วมีป ระโยชน์ น้ อยลงหากวงจร
การผลิตใช้ ระยะเวลาน้ อยกว่าหนึ่ งปี (เช่น การเลี้ยงไก่ หรือการปลูกธัญพืช)
การเปลี่ ยนรู ป เชิ ง ชี ว ภาพเป็ นผลให้ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพหลายประเภท เช่ น
การเจริญเติบโต การเสื่ อมถอย การผลิต และการขยายพันธุ์ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงแต่ละประเภท
สามารถสังเกตได้ แ ละวัดมู ลค่า ได้ การเปลี่ ยนแปลงทางด้ านกายภาพแต่ ละประเภทดังกล่ า ว
สัมพั นธ์โดยตรงกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพเนื่ องจากการเก็บเกี่ ยวถือเป็ นการเปลี่ ยนแปลงทางด้ านกายภาพอย่างหนึ่ ง
กิจกรรมทางการเกษตรมักเผชิญกับความเสี่ ยงทางภูมิอากาศ โรคภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ
ถ้ ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ วทาให้ เกิดรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ มีสาระสาคัญ ให้ กิจการเปิ ดเผย
ข้ อมูลจานวนเงินและลักษณะของรายการนั้นตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ตัวอย่างของเหตุการณ์
ดังกล่าวเช่น การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส อุทกภัย ภัยแล้ งอย่างรุนแรงหรือนา้ ค้ างแข็ง และ
การแพร่ระบาดของแมลง
การเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่มเติ ม ส าหรับ สิ นทรัพ ย์ชี ว ภาพซึ่ งไม่ ส ามารถวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมได้
อย่างน่าเชื่อถือ

54

หากกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่ าสะสม (ดู ย่อหน้าที่ 30) ณ วันสิ้ นงวด กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าว ดังต่อไปนี้
54.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ
54.2 คาอธิบายถึงสาเหตุท่ ีไม่สามารถวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
54.3 หากเป็ นไปได้ ให้เปิ ดเผยช่ วงของมู ลค่าโดยประมาณซึ่ งมู ลค่ายุติธรรมมีความเป็ นไปได้สูง
ที่จะอยู่ในช่วงนั้น
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54.4
54.5
54.6
55

56

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้
อายุการใช้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้ และ
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเสื่อมราคาสะสม (ซึ่ งได้รวมผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมไว้แล้ว) ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด
ในระหว่างงวดปั จจุบนั หากกิจการวัดมู ลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมและผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าสะสม (ดู ย่ อ หน้า ที่ 30) กิจการต้อ งเปิ ดเผย
ผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรูเ้ นื่องจากการจาหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพนั้น และรายการกระทบ
ยอดตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้า ที่ 50 โดยต้อ งเปิ ดเผยจ านวนเงิ น ดัง กล่ า วที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
สินทรัพย์ชีวภาพนั้นแยกต่างหาก นอกจากนี้ การกระทบยอดดังกล่าวต้องรวมถึงจานวนเงิน
ดังต่อไปนี้ ที่รวมอยู่ในกาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพนั้น
55.1 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
55.2 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า และ
55.3 ค่าเสื่อมราคา
ถ้าในระหว่ างงวดปั จจุ บนั กิจการสามารถวัดมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชี วภาพได้อย่ าง
น่ า เชื่ อถื อ ส าหรับ สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพซึ่ งเคยวัด ด้ว ยราคาทุ น หัก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ชีวภาพดังต่อไปนี้
56.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ
56.2 คาอธิบายถึงสาเหตุท่ ีทาให้มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
56.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

57

กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรตามที่ ครอบคลุมในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ดังนี้
57.1 ลักษณะและระดับของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่รบั รูใ้ นงบการเงิน
57.2 เงื่ อนไขต่ างๆ ที่ ยังมิ ได้ปฏิ บ ตั ิ และภาระที่ อาจเกิดขึ้ นอื่ นๆ ที่ อาจเกิ ดจากเงินอุ ดหนุ น
จากรัฐบาล และ
57.3 การลดลงอย่างมีนยั สาคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นกับระดับของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
58

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หาก
กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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59

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ กาหนดวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ ยนแปลง การเริ่ มใช้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
60 - 61 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
62
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
63
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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