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แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรบัการวดัมูลค่าและรบัรูร้ายการของพืชเพือ่การใหผ้ลิตผล 

 

สืบเน่ืองจากคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน  

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 16 

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงสิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Bound 

Volume 2016 Consolidated without early application) เพ่ือลดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับพืชเพ่ือ 

การให้ผลิตผล (Bearer Plant) ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในระดับสากลในวันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2559 อย่างไรกต็าม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแผนที่จะน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (Bound 

Volume 2015 Consolidated without early application) มาบังคับใช้ในประเทศไทยในวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวยังไม่มีข้อผ่อนปรนของการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือ

การให้ผลิตผล จึงอาจส่งผลให้เกดิปัญหาในทางปฏบัิติ 

ดังน้ัน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีการออกประกาศให้ใช้แนวปฏบัิติการวัดมูลค่า

และรับรู้รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล เพ่ือต้องการลดปัญหาในทางปฏิบัติ ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (Bound Volume 2016 Consolidated without 

early application) โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

ข้อ 1  ก าหนดค านิยาม และรายละเอยีดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plant) ไว้ดังน้ี 

1.1  พืชเพ่ือการให้ผลิตผล หมายถึง พืชที่มีชีวิตซ่ึง 

1.1.1  ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือจัดหาซ่ึงผลิตผลทางการเกษตร 

1.1.2  คาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา และ 

1.1.3  มีความเป็นไปได้ที่ยากย่ิงที่จะขายเป็นผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่การขายเศษ

ซากที่เป็นผลพลอยได้ 

ตัวอย่างพืชเพ่ือการให้ผลิตผล เช่น พุ่มชา ต้นองุ่น ปาล์มน า้มัน และต้นยางพาราที่

ปลูกเพ่ือกรีดน า้ยาง 

1.2  ต่อไปนี้ ไม่ใช่พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

1.2.1  พืชที่ปลูกเพ่ือเกบ็เกี่ยวเป็นผลิตผลทางการเกษตร (ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ที่ปลูกเพ่ือท า

ไม้แปรรูป) 

1.2.2 พืชที่ปลูกเพ่ือผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่อย่างน้อยมีความเป็นไปได้มากกว่าความ

เป็นไปได้ที่ยากย่ิง ว่ากิจการจะเกบ็เกี่ยวและขายพืชน้ันเป็นผลิตผลทางการเกษตร 

มากกว่าจะขายเศษซากที่เป็นผลพลอยได้ (ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ที่ปลูกเพ่ือเกบ็เกี่ยวทั้ง

ผลไม้และท าไม้แปรรูป) และ 

1.2.3  พืชล้มลุก (ตัวอย่างเช่น ข้าวโพด และข้าวสาลี) 
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1.3  พืชเพ่ือการให้ผลิตผลที่ไม่สามารถให้ผลิตผลได้อีกต่อไปอาจถูกโค่นลงและขายเป็นเศษซาก 

ตัวอย่างเช่น เพ่ือใช้เป็นฟืน การขายเศษซากที่เป็นผลพลอยได้ดังกล่าวไม่เป็นการห้าม 

การที่พืชน้ันจะเป็นไปตามค านิยามของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

1.4  ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผลถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้)) ตัวอย่างเช่น ใบชา องุ่น ผล

ปาล์ม และน า้ยาง 

ข้อ 2 กิจการต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้และวัดมูลค่าของพืชเพ่ือการให้ผลิตผลทั้งที่ยังไม่พร้อมให้

ผลิตผล (immature bearer plant) และที่พร้อมให้ผลิตผล (mature bearer plant) ตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ข้อ 3  การรับรู้รายการและวัดมูลค่าของผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผลดังกล่าวให้ปฏบัิติ

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข้อ 4  กิจการต้องถือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ เกี่ยวข้องกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีส าหรับ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

ข้อ 5  แนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 

 



คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี ( 2557-2560 ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา 

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางพรกมล    ประยูรสนิ  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวจอมขวัญ    จันทร์ผา)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวจริยาธร    เฉลิมชวลิต)   กรรมการ 

(นางสาวประภาพร    สหปรีชานนท)์   กรรมการ 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นายธวัชชัย     เกยีรติกวานกุล)  กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวจงจิตต์       หลีกภัย    ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางลัขณานันท ์ ลักษมีธนานันต์)       ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ)       ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา  กจิศรีนภดล)       ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์  อิทธผิลิน)         ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา)      ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา   ปีตธวัชชัย   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต   ศรีบุญนาค   อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   ศุภธาดา   อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล     วิเศษสรรพ์   อนุกรรมการ 

นายเกรียง     วงศ์หนองเตย   อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์       เทพหัสดิน   อนุกรรมการ 

นายพิชิต     ลีละพันธเ์มธา   อนุกรรมการ 

นายวินิจ       ศิลามงคล   อนุกรรมการ 

นายศิระ       อนิทรก าธรชัย   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวสนุทรา  ติละกุล)       อนุกรรมการ 

(นางสาวภาสนิ  จันทรโมลี)        อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ)        อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์)       อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์  

(นางสาวอารีวัลย์  เอี่ยมดิลกวงศ์)      อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ  เสยีงสวุรรณ)      อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวธญัพร  อธกุิลวริน)       อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี (2557-2560) 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวองัคณา    นันทวดีพิศาล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 


