
 

สรุปผลการประชุม Focus Group  

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เรื่อง เกษตรกรรม (ครั้งท่ี 2)  

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี (คณะกรรมการฯ)  

อยู่ระหว่างจัดท าร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม โดยจัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ (IFRS Bound Volume 2015 (Blue book)) ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  

คณะกรรมการฯ ได้จัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม เพ่ือ

สอบถามความเหน็จากกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรง ในประเดน็ความจ าเป็นของวิธีการเลือกปรับปรุง

ก าไรสะสมต้นงวด เม่ือวันพุธที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา  

ณ  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องจ านวน 27 คน และนอกจากน้ียังมีกรรมการ 

อนุกรรมการ และคณะท างานเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ีอกีจ านวน 12 คน 

โดยสรุปความเหน็ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในภาพรวมเหน็ด้วยกบัการให้มีวิธทีางเลือกปรับปรุงก าไรสะสม

ต้นงวด โดยให้เหตุผลดังน้ี 

• กิจการอาจไม่มีขอ้มูลก่อนหนา้ที่เพียงพอในการน ามาค านวณมูลค่ายุติธรรม โดยเฉพาะ

ปริมาณสินทรพัยชี์วภาพ 

• ขาดความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลก่อนหนา้ในการน ามาค านวณมูลค่ายุติธรรม 

ภาพบรรยากาศการประชุม Focus group 

เอกสารประกอบการสมัมนา Focus group ร่าง TAS 41 

ทา่นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัมนาได้ทีนี่!่ 
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สรุปความเห็นภาพรวม 

ผูใ้หค้วามเห็น ความเห็น 

บมจ. ปตท.  เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากหลายกิจการอาจไม่มี

ข้อมูล Fair value ของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรในปีก่อนหน้า ท าให้การ 

Restate เป็นไปได้ยากในทางปฏบัิติ 

นอกจากน้ีส่วนงานของเกษตรกรรมเป็นเพียงส่วนงานที่ไม่ใหญ่ ดังน้ันจึงไม่มีการวิเคราะห์แบบ

ละเอยีดในการท า MD&A เป็นผลให้อาจไม่มีข้อมูลในการหามูลค่ายุติธรรมย้อนหลัง 

รศ. กอบแกว้ 

รตันอุบล 

เหน็ด้วยกบัการอนุญาตให้น าผลกระทบไปปรับกับก าไรสะสมต้นปี โดยไม่ต้องปรับย้อนหลังงบ

การเงิน เพราะคิดว่าการปรับย้อนหลังงบการเงินน่าจะมีปัญหาเร่ืองการหาข้อมูลโดยเฉพาะใน

เร่ืองปริมาณสินทรัพย์ชีวภาพประเภทพืชที่มีอยู่ ณ สิ้นงวด เช่น จ านวนผลปาล์มน า้มันที่มีอยู่

ตอนสิ้นงวด หรือหากจะหาได้กค็งต้องท าการกระทบยอดที่ต้องมีต้นทุนในการจัดท าสูง 

บมจ. อาหาร

สยาม 

- การวัดมูลค่ายุติธรรมมีประเดน็ ดังน้ี 

- สภาพดินฟ้าอากาศที่ผันผวนสูง ซ่ึงปัจจัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้และยากต่อการ

คาดการณ์ล่วงหน้าอนัส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตได้และกระทบต่อต้นทุนเพาะปลูก 

โดยเฉพาะภัยแล้งจะเหน็ได้จากช่วง2ปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีอายุของการปลูกสับปะรดกว่าจะได้

ผลผลิตที่เกบ็เกี่ยวผลน้ันต้องใช้เวลายาวถึง 18-20 เดือน (โดยเฉล่ีย) ซ่ึงการประเมิน

มูลค่าของต้นสบัปะรดในแต่ละช่วงอายุอาจจะไม่สามารถท าได้  

- ราคาสบัปะรดหรือปริมาณผลผลิตที่ได้ สามารถคาดการณ์ได้ยาก เน่ืองจากความผันผวน

ของตัวเลขผลผลิตจากสถิติในอดีตที่สภาพอากาศเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก เช่น 

อุณหภมูิของอากาศมีความผันผวนสูง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับหากว่าสับปะรดล้นตลาดราคาจะถูก

ลงราว 4-5 บาท/กก. หรือว่าสับปะรดขาดตลาดราคากจ็ะแพงมากปัจจุบันราคา 11.50 

บาท/กก. ซ่ึงมีผลโดยตรงกบัการประมาณกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (ราคา 4-

11 บาท/กก.) 

- บริษัทไม่สามารถปรับงบการเงินย้อนหลังได้ เน่ืองจากไม่มีการเกบ็ข้อมูลย้อนหลังที่เพียง

พอที่จะใช้ค านวณเน่ืองด้วยข้อจ ากัดของ Nature การปลูกสับปะรด ตามที่ได้กล่าวในเร่ือง

สภาพอากาศและคาดการณ์ผลผลิตที่จะได้ปีล่าสดุเทา่น้ัน 
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ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความเห็นโดยรวมเห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด โดยมี

เหตุผลดังน้ี 

- กิจการอาจไม่มีข้อมูลก่อนหน้าที่เพียงพอในการน ามาค านวณมูลค่ายุติธรรม โดยเฉพาะปริมาณ

สนิทรัพย์ชีวภาพ 

- ขาดความน่าเช่ือถือของข้อมูลก่อนหน้าในการน ามาค านวณมูลค่ายุติธรรม 

 

โดยมีความเหน็แต่ละกจิการดังน้ี 
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สรุปความเห็นภาพรวม (ต่อ) 

ผูใ้หค้วามเห็น ความเห็น 

บมจ. ชุมพร

น ้ ามนัปาลม ์

เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากหากการค านวณมูลค่า

ยุติธรรมย้อนหลังปีก่อน ต้องใช้ข้อสมมติฐานในการค านวณ ดังน้ันความน่าเช่ือถือของข้อมูลใน

เชิงปริมาณจะสามารถท าได้ยาก 

บมจ. น ้ าตาลและ

ออ้ยตะวนัออก 

ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัทมีการซ้ืออ้อยจากชาวไร่ 

CPF การวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประเดน็ที่ขอให้พิจารณาเพ่ิมเติม และประเทศบางประเทศที่มีการใช้ 

IFRS ยังคงใช้ราคาทุน เช่น ประเทศฟิลิปปินส ์และประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น 

บมจ. บางกอก

แรน้ 

เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากหากการค านวณมูลค่า

ยุติธรรมย้อนหลังปีก่อน ต้องใช้ข้อสมมติฐานในการค านวณ ดังน้ันความน่าเช่ือถือของข้อมูลใน

เชิงปริมาณจะสามารถท าได้ยาก 

บมจ. สหโคเจน เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากปัญหาเร่ืองการหาข้อมูล

โดยเฉพาะในเร่ืองปริมาณสนิทรัพย์ชีวภาพประเภทพืชที่มีอยู่ ณ สิ้นงวด 

 

สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุม Focus group 

ความคิดเห็นที ่ ความเห็น 

1 เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากการหา มูลค่ายุติธรรม 

(fair value) เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีปัญหาในการทางปฏิบัติ ย่ิงถ้าเป็นการวัดมูลค่าย้อนหลัง  

2-3 ปี จะท าให้ขาดความน่าเช่ือถือ จะต้องวัดว่าการเปรียบเทียบงบการเงิน บนพ้ืนฐานของ 

TAS 41 กบั ราคาทุน และการวัดมูลค่ายุติธรรม ที่ขาดความน่าเช่ือถือ อย่างใดจะสมควรกว่ากนั 

2 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากการปรับย้อนหลังเป็นไป

ได้ยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในเร่ืองของปริมาณผลิตผลที่จะน ามาใช้ และ ความน่าเช่ือถือ

ของข้อมูลที่น ามาปรับย้อนหลังกอ็าจไม่มากพอ ท าให้อาจเกิดประเดน็ในตอนที่ผู้สอบบัญชีมา

ตรวจสอบงบการเงินได้ 

3 เหน็ด้วยกบัการให้มีวิธทีางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด  ส าหรับธุรกิจที่ตีมูลค่ายุติธรรมยาก 

รวมถึง ปริมาณข้อมูลที่หายากในกรณีย้อนหลัง การตีมูลค่ายุติธรรม จะมีความน่าเช่ือถืออย่างไร 

4 เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองของการ

พิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลในอดีต แต่อย่างไรกต็าม ถ้าใช้ทางเลือกน้ีในงบการเงิน อาจต้อง

เปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปรียบเทยีบกนัไม่ได้ 

5 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากการเกบ็ข้อมูลย้อนหลัง

ค่อนข้างยาก ข้อมูลที่ท  ามาปรับย้อนหลัง ผู้สอบบัญชีอาจไม่ลงความเหน็ 

6 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากอาจขาดความน่าเช่ือถือ

ของข้อมูล และข้อมูลย้อนหลังที่ต้องใช้อาจมีไม่เพียงพอ ในการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน 
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สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุม Focus group (ต่อ) 

ความคิดเห็นที ่ ความเห็น 

7 เหน็ด้วยกบัการให้มีวิธทีางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากข้อมูลมีไม่เพียงพอส าหรับ

การจัดท า รวมทั้งข้อมูลที่มีกอ็าจจะขาดความน่าเช่ือถือ และเป็นการเพ่ิมภาระทางด้านค่าใช้จ่าย

ในการจัดท าข้อมูล 

8 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากค่อนข้างยากมากในการ

ประมาณมูลค่าย้อนหลัง ทั้งความถูกต้องและปริมาณ  

9 เหน็ด้วยกบัการให้มีวิธทีางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากท าให้ลดภาระงาน และปิด

ประเดน็ความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ใช้ในการปรับย้อนหลัง 

10 เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากการปรับย้อนหลังมี

ประเดน็ปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือของตัวเลขที่ค านวณได้อาจต้ังสมมติฐานบางตัวที่ใช้ประเมิน

มูลค่า ไม่มีใครรับรองความถูกต้อง 

11 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากหากสามารถท าได้ จะท า

ให้งบการเงินเปรียบเทียบได้ แต่ควรมีข้อปฏิบัติที่ผ่อนปรน เกี่ยวกับความจ าเป็นที่ต้องใช้

ประมาณการต่าง ๆ 

12 เหน็ด้วยกบัการให้มีวิธทีางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากท าให้เกิดความยากในการ

เปิดเผยข้อมูล มูลค่ายุติธรรม ระดับ 3 ในหมายเหตุ เพราะไม่สามารถนับจ านวนผลผลิตจากต้น

ได้ 

13 เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด ควรใช้บังคับปรับปรุงข้อมูลไป

ข้างหน้ามากกว่าที่จะใช้ข้อมูลที่ผ่านมา ซ่ึงค่อนข้างยุ่งยากในทางปฏบัิติมาก 

14 เหน็ด้วยกบัการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ในทางปฏบัิติกค่็อนข้างยากอยู่แล้ว หากต้องปรับย้อนหลังอกี อาจกระทบต่อความน่าเช่ือถือของ

งบการเงินกเ็ป็นได้ 

15 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากการหาข้อมูลย้อนหลังไป 

2 ปี ค่อนข้างยาก การประมาณการปริมาณไม่ค่อยใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดข้ึน ด้านราคา

ผันผวนมาก ดังน้ันการหา มูลค่ายุติธรรม จึงค่อนข้างยาก ความน่าเช่ือถือน้อยมาก 

16 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากบริษัท มีปัญหาว่า บริษัท

เปล่ียนผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 2-3 ปี เราจะมีปัญหาเกี่ยวกบัข้อมูลในอดีตไม่เคยมี 

17 เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากการปรับย้อนหลัง 

ก่อให้เกิดภาระในทางปฏิบัติมาก เช่น ในแง่ของปริมาณ บริษัทยังต้องหาหลักเกณฑ์ที่ ผู้สอบ

บัญชี ยอมรับเพ่ือมาระบุว่า สินทรัพย์ชีวภาพที่มีอยู่มีปริมาณอย่างไร (เช่นกุ้งที่อยู่ในบ่อ) ซ่ึงถ้า

ต้องปรับย้อนหลัง เกณฑท์ี่ใช้ก่อนน้ีจะไม่เหมือนกบัปัจจุบันเพราะผ่านการพัฒนามาหลายข้ึนตอน 

เช่น วิธกีารสุ่มนับ เป็นต้น ถ้าวัดด้วยเกณฑปั์จจุบัน ตัวเลขจะเปล่ียนแปลงไป 
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สรุปความเห็นภาพรวม (ต่อ) 

สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุม Focus group (ต่อ) 

ความคิดเห็นที ่ ความเห็น 

18 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากบริษัทเป็น PAE อยู่ใน

กลุ่มที่อยู่ในตลาด การ console งบรวมจะกระทบหรือไม่หากต้องมีการปรับย้อนหลังและต้อง

จ่ายค่าสอบบัญชี อกีด้วยหรือไม่ในการเซนงบ 

19 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากการเกบ็ข้อมูลของบริษัท

ย้อนหลังอาจไม่มีความน่าเช่ือถือ และส าหรับบริษัทที่มีการ console งบการเงินแล้วจะท าให้เกิด

ความยุ่งยากกบังบของบริษัทแม่ ซ่ึงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

20 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากผลกระทบของมาตรฐาน

ฉบับอื่นก่อนหน้า อาจเป็นแนวทางให้บริษัทมหาชน และบริษัทจ ากัด ปฏบัิติได้อย่างเหมาะสม

ส าหรับแต่ละบริษัทเอง 

21 เหน็ด้วยกบัการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด ไม่ขอปรับย้อนหลัง เร่ือง ขาดความ

น่าเช่ือถือว่าข้อมูลในการปรับจะถูกต้องหรือไม่ 

22 เหน็ด้วยกบัการให้มีวิธทีางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด การเร่ิมรอบบัญชีปี 2559 โดยไม่มี

การปรับย้อนหลังเพราะเป็นการใช้เวลามากและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

23 เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากข้อมูลที่น ามาใช้ปรับ

ย้อนหลังตรวจสอบได้ยาก 

24 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากการปรับข้อมูลย้อนหลัง 

ข้อมูลที่น ามาเปรียบเทียบ กรณีที่จ านวนเงินเปล่ียนแปลงมากๆ อาจมีปัญหา บริษัทที่ต้องน า

อตัราส่วนการเงินมาใช้ปฏบัิติตามสัญญา และการจัดหาข้อมูลมาอาจท าได้ยาก ท าให้เกิดต้นทุน

ที่สงูมาก และการตรวจสอบความน่าเช่ือถืออาจท าได้ยาก 

25 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด ควรเปิดทางเลือกน้ีไว้ให้ผู้ปฏิบัติ 

เน่ืองจากการปรับมูลค่ายุติธรรมย้อนหลัง ต้องท าการส ารวจทั้งปริมาณผลิตผลและราคามูลค่า

ยุติธรรม ในทุกๆ งวดที่จัดท างบการเงิน ซ่ึงบริษัทไม่ได้เกบ็ข้อมูลไว้เพียงพอ ที่จะน ามาบันทึก

บัญชีได้ 

26 เหน็ด้วยกบัการให้มีวิธทีางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด  เพราะเข้าใจว่าหากท าการปรับปรุง

ทางบริษัทกต้็องท าการรวบรวมตัวเลขที่ต้องใช้ในการปรับปรุง ซ่ึงแน่นอนว่าจะเกิดจากการ

ประมาณการทางสถิติ ซ่ึงการท าย้อนหลังท าให้ค่าสถิติที่เราเกบ็น้ันยากต่อการพิสูจน์ว่าเหมาะสม

หรือไม่ 

27 เห็นด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากผู้สอบบัญชีเองกไ็ม่

สามารถให้ความเหมาะสมได้อย่างชัดเจน เหมาะเป็นการประมาณการ แต่เพียงให้เหน็ถึงวิธีการ

คิดทางสถิติว่าเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงเทา่กบัว่ายากต่อการให้ความเหมาะสมทางตัวเลข 
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ความคิดเห็นที ่ ความเห็น 

28 เห็น ด้วยกับการให้มี วิธีทางเ ลือกปรับปรุงก า ไรสะสมต้น หากผู้สอบบัญชีต้องการ  

ความถูกต้องเป็นอย่างมากส าหรับงบการเงินเปรียบเทยีบ แม้ว่าราคาและปริมาณ กพ็อหาได้แต่

ไม่เป็นจริง และผู้สอบบัญชีไม่ยอมเพราะเป็นสาระส าคัญ จะกลายเป็นว่าบริษัทโดนคุณภาพของ

การออกงบการเงิน ทั้งที่ ผู้สอบบัญชีกไ็ม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าท าทางเลือกน้ีพอเป็นงบปี 

2560 ทุกอย่างกจ็ะเข้าที่หมดแล้วไม่น่าจะต้องปรับปรุง 

29 เหน็ด้วยกับการให้มีวิธีทางเลือกปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด เน่ืองจากข้อมูลน้ีใช้สนับสนุนการ

ตรวจสอบ วัดความน่าเช่ือถือยาก 
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