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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41 เรือ่ง เกษตรกรรม 

บทน า  

เน่ืองจากการปฏบัิติทางบัญชีส าหรับภาคเกษตรกรรมน้ันมีความแตกต่างกัน ดังน้ันคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board หรือ IASB) จึงมี 

การออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม เป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับแรกที่เกี่ยวข้อง 

กับการบัญชีเกษตรกรรม เพ่ือรองรับลักษณะเฉพาะของธุรกิจดังกล่าว ซ่ึงจะก าหนดวิธีการรับรู้และ  

การวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมมาเกี่ยวข้องมากข้ึน เพ่ือให้ประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี 

ไม่แตกต่างจากสากลสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ )สภาวิชาชีพบัญชีฯ) จึงมีการก าหนด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 ขึ้ นและมีผลบังคับใช้เป็นคร้ังแรกส าหรับงบการเงินที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2559  

สรุปเนื้ อหาทีส่ าคญั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม ก าหนดวิธีการรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ชีวภาพ พืชเพ่ือการให้ผลิตผล และผลผลิตทางการเกษตร  

โดยก าหนดให้กจิการต้องวัดมูลค่าดังน้ี 

- สนิทรัพย์ชีวภาพ ที่ไม่ใช่พืชเพ่ือการให้ผลิตผล วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  

- พืชเพ่ือการให้ผลิตผลทั้งที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผลและที่พร้อมให้ผลิตผล วัดมูลค่าด้วยราคาทุน

หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม หรือ ด้วยวิธีการตีราคาใหม่ ซ่ึงการวัดมูลค่า

ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 

- วัดมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ยว ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

ส าหรับกิจการที่มีข้อปฏิบัติแตกต่างจากข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้อง

เปล่ียนนโยบายการบัญชีโดยการปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

 นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ียังก าหนดการเปิดเผยข้อมูลส าหรับกิจกรรมทางการเกษตร

โดยเฉพาะ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจในข้อมูลธุรกจิเกษตรกรรมมากย่ิงขึ้น 

ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

กิจกรรมทางการเกษตร (Agricultural activity) หมายถึง การบริหารการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพ

และการเกบ็เกี่ยวของสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการขาย หรือเพ่ือเปล่ียนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพ่ือ

เพ่ิมจ านวนสนิทรัพย์ชีวภาพ  
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สินทรพัยชี์วภาพ (Biological assets) หมายถึง สตัว์หรือพืชที่มีชีวิต 

ผลิตผลทางการเกษตร (Agriculture produce) หมายถึง ผลิตผลที่เกบ็เกี่ยวได้จากสินทรัพย์

ชีวภาพของกจิการ 

การเก็บเกี่ยว (Harvest) หมายถึง การแยกผลิตผลออกจากสินทรัพย์ชีวภาพ หรือการยุติ

กระบวนการด ารงชีวิตของสนิทรัพย์ชีวภาพ 

พชืเพือ่การใหผ้ลิตผล (Bearer plant) หมายถึง พืชที่มีชีวิตซ่ึง 

1 ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือจัดหาซ่ึงผลิตผลทางการเกษตร  

2 คาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา และ  

3 มีความเป็นไปได้ที่ยากย่ิงที่จะขายเป็นผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่การขายเศษซากที่เป็น

ผลพลอยได้  

ตัวอย่างพืชเพ่ือการให้ผลิตผล เช่น พุ่มชา ต้นองุ่น ปาล์มน า้มัน และต้นยางพาราที่ปลูกเพ่ือกรีด 

น า้ยางและตัวอย่างต่อไปนี้ ไม่ใช่พืชเพ่ือการให้ผลิตผล  

1 พืชที่ปลูกเพ่ือเกบ็เกี่ยวเป็นผลิตผลทางการเกษตร (ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ที่ปลูกเพ่ือท าไม้แปรรูป)  

2 พืชที่ปลูกเพ่ือผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่อย่างน้อยมีความเป็นไปได้มากกว่าความเป็นไป

ได้ที่ยากย่ิงว่ากิจการจะเกบ็เกี่ยวและขายพืชน้ันเป็นผลิตผลทางการเกษตร มากกว่าจะขาย

เศษซากที่เป็นผลพลอยได้ (ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ที่ปลูกเพ่ือเกบ็เกี่ยวทั้งผลไม้และท าไม้แปรรูป) 

3 พืชล้มลุก (ตัวอย่างเช่น ข้าวโพด และข้าวสาลี) 

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลที่ไม่สามารถให้ผลิตผลได้อีกต่อไปอาจถูกโค่นลงและขายเป็นเศษซาก 

ตัวอย่างเช่น เพ่ือใช้เป็นฟืน การขายเศษซากที่เป็นผลพลอยได้ดังกล่าวไม่ได้ห้ามการที่พืชน้ันจะ

เป็นไปตามค านิยามของพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

 

ขอบเขต 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องถือปฏบัิติเกี่ยวกับการบันทกึบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลส าหรับรายการที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมทางการเกษตร โดยมีขอบเขตดังต่อไปน้ี 

อยู่ภายใตข้อบเขต 

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41  

ไม่อยู่ภายใตข้อบเขต 

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41  

1. สนิทรัพย์ชีวภาพ 

2. ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ยว 

)หลังจากน้ันให้ปฏบัิติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่

เกี่ยวข้อง) 

1. ที่ดินที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมทางการ

เกษตร 

2. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกบั

กจิกรรมทางการเกษตร 

3. กระบวนการแปรรูปภายหลังการเกบ็เกี่ยว

ผลิตผลทางการเกษตร 
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อยู่ภายใตข้อบเขต 

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41  

ไม่อยู่ภายใตข้อบเขต 

ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่41  

3. ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพ่ือการให้

ผลิตผล )ถือเป็นสนิทรัพย์ชีวภาพ) 

4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกบั

สนิทรัพย์ชีวภาพที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

 

 

4. พืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้

ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

5. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับพืช

เพ่ือการให้ผลิตผลให้ปฏบัิติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีส าหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

6. หากเงินอุดหนุนรัฐบาลเกี่ ยวข้องกับ

สินทรัพย์ชีวภาพที่ วัดด้วยราคาทุนหักค่า

เสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนสะสมจาก

การด้อยค่าสะสมต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีส าหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 

สนิทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากกระบวนการแปรรูปหลังเกบ็

เกี่ยว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ยวอยู่ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม หลังจากนั้นอยู่

ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 2 เรื่อง สนิค้าคงเหลือ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

สนิทรัพย์ชีวภาพ              

)ไม่รวมพืชเพื่อการให้ผลิตผล) ผลิตผลทางการเกษตร  

ผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการ

แปรรปูหลังเกบ็เกี่ยว 

จุดเกบ็เกี่ยว 

ภายใต้มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 41 

ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 2 เรื่อง สนิค้า

คงเหลือ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างของสนิทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากกระบวนการแปร

รูปหลังเกบ็เกี่ยว 

สินทรพัยชี์วภาพ 

ผลิตผลทาง

การเกษตร 

ผลิตภณัฑจ์าก

กระบวนการแปรรูป

หลงัเก็บเกีย่ว 

ปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่16 (พชืเพือ่

การใหผ้ลิตผล) 

ปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่41 

- แกะ ขนแกะ เส้นใย พรม 

- โคนม  น า้นม  เนยแขง็  

- สกุร  สกุรช าแหละ  ไส้กรอก แฮม  

- ต้นไม้ป่าปลูกเพ่ือไม้

แปรรูป 

ต้นไม้ที่ถูกตัด ทอ่นซุง ไม้แปรรูป 

เถาองุ่น  ผลองุ่นที่เถาองุ่น องุ่นที่เกบ็เกี่ยว เหล้าองุ่น  

ไม้ผล  ผลไม้ที่ต้นไม้ ผลไม้ที่เกบ็เกี่ยว  ผลไม้แปรรูป  

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

การรบัรูร้ายการ 

ส าหรับพืชเพ่ือการให้ผลิตผลทั้งที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผลและที่พร้อมให้ผลิตผล กิจการต้องรับรู้

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส าหรับสนิทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร กจิการต้องรับรู้เมื่อมีคุณสมบัติทุกข้อดังน้ี  

1. กจิการควบคุมสนิทรัพย์น้ันซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต  

2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สนิทรัพย์น้ัน และ  

3. มูลค่ายุติธรรมหรือต้นทุนของสนิทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ )ดูมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม)  

ตัวอย่างที่ 1 จุดการรับรู้รายการ 

โคนมที่ก  าลังต้ังครรภ์ถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่ต้องรับรู้ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

ส าหรับลูกโคนมก็เป็นสินทรัพย์ชีวภาพเช่นกันแต่กิจการยังไม่สามารถรับรู้ได้จนกว่าจะครบ

คุณสมบัติทุกข้อ กรณีน้ีกิจการต้องรับรู้ลูกโคนมทันทีที่ลูกโคนมได้คลอด ซ่ึงเป็นการคลอดที่

ประสบความส าเรจ็และลูกโคนมคลอดออกมาอย่างปลอดภัย 
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การวดัมูลค่า 

พืชเพ่ือการให้ผลิตผลทั้งที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผลและที่พร้อมให้ผลิตผล 

กจิการต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม หรือ ด้วยวิธีการ

ตีราคาใหม่ ซ่ึงการวัดมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สนิทรัพย์ชีวภาพ 

สนิทรัพย์ชีวภาพยกเว้นพืชเพ่ือการให้ผลิตผลต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

เมื่อรับรู้รายการเร่ิมแรก และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ีการวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันพิจารณาตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจาก

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ เป็นก าไรหรือขาดทุนส าหรับ

งวดที่เกดิข้ึน เน่ืองจากในกจิกรรมการเกษตร การเปล่ียนแปลงในลักษณะทางกายภาพของสัตว์หรือพืชที่มี

ชีวิตท าให้เกดิการเพ่ิมหรือลดลงในประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของกจิการโดยตรง  

ถ้าไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สินค้า

คงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ อย่างไรกต็าม เมื่อสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้อง

เปล่ียนมาวัดมูลค่าที่มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในทนัท ี 

นอกจากน้ี ถ้าสนิทรัพย์ชีวภาพประเภทไม่หมุนเวียนเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่

ยกเลิก จะถือว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ชีวภาพน้ันสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือในทนัท ี  
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สรุปการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2 การวัดมูลค่าของกิจการโคเน้ือ )โดยสมมติว่ามีราคาจากตลาดหลัก ซ่ึงเป็นตลาดที่ใช้

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัด

มูลค่ายุติธรรม) 

วันที่ 1 ตุลาคม 25X1 บริษัท ฟาร์มโคเน้ือ จ ากัด ซ้ือโคเน้ือเป็นจ านวน 100 ตัวจากตลาดหลัก 

ราคาตัวละ 20,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีต้นทุนค่าขนส่งมาที่ฟาร์ม

ของบริษัทราคาตัวละ 200 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท เน่ืองด้วยตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 41 ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

บริษัทจึงต้องพิจารณามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวโดยสมมติว่า หากบริษัทต้องการขายโคเน้ือ ณ วัน

ดังกล่าว จะมีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเท่าไร ในที่ น้ีสมมติว่า หากบริษัทขายโคเน้ือ 

บริษัทจะได้รับเงินค่าขายตัวละ 20,000 บาท รวมเป็นจ านวน 2,000,000 บาท แต่บริษัทต้องจ่าย

ค่าขนส่งไปยังตลาดหลักเป็นจ านวนเงินเดียวกันกับที่ต้องจ่ายไปในการซ้ือ และยังต้องจ่ายค่า

นายหน้าเพ่ิมเติมอกีร้อยละ 3 ของราคาขาย 

จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทต้องรับรู้และวัดมูลค่าโคเน้ือ ณ วันที่รับรู้รายการเร่ิมแรกที่มูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขาย โดยสามารถค านวณได้ดังต่อไปนี้  

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย = ราคาตลาด – ค่าขนส่ง – ค่านายหน้า 

    (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25X1) = (20,000X100)–(200X100)–(2,000,000 X 3%) 

 = 1,920,000 บาท 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมหัก

ต้นทุนในการขาย 
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

และผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม 

การรับรู้ เริ่มแรก 

การรับรู้ในภายหลัง 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมหัก

ต้นทุนในการขาย และรับรู้ผล

ก าไรหรือขาดทุนเป็นก าไรหรือ

ขาดทุนส าหรับงวด 

น่าเช่ือถือ ไม่น่าเช่ือถือ 

การวัดมูลค่าของ 

สนิทรัพย์ชีวภาพ 

ความน่าเชื่อถอืของ

มูลค่ายุตธิรรม 

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

และผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม 
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ดังน้ัน บริษัทต้องบันทกึบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25X1 ดังต่อไปนี้  

 เดบิต โคเน้ือ        1,920,000  

 เดบิต ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายโคเน้ือ      80,000  

 เครดิต เงินสด       2,000,000  

ในระหว่างปีมีการให้อาหารและฉีดยา เป็นเงิน 500 บาทต่อตัว
1
 

 เดบิต โคเน้ือ )500X100)          50,000  

 เครดิต เงินสด           50,000  

ต่อมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 หากบริษัทต้องการที่จะขายโคเน้ือ ราคาตลาด ณ ตลาดหลัก

ราคาตัวละ 23,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,300,000 บาท  ในขณะที่ค่าขนส่งและค่า

นายหน้ายังคงเทา่กบัวันที่ 1 ตุลาคม 25X1 ดังน้ันมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 25X1 สามารถค านวณได้ดังน้ี 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  = ราคาตลาด – ค่าขนส่ง – ค่านายหน้า 

    (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1) = (23,000X100)–(200X100)–(2,300,000 X 3%) 

 = 2,211,000 บาท 

ดังน้ัน บริษัทต้องบันทกึบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25X1 ดังต่อไปนี้  

 เดบิต โคเน้ือ          241,000  

 เครดิต ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายโคเน้ือ 

          )2,211,000–(1,920,000+50,000))     241,000 

ผลิตผลทางการเกษตร  

ผลิตผลทางการเกษตรที่เกบ็เกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกี่ยว มูลค่ายุติธรรมที่ได้น้ีถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันน้ัน เมื่อถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

                                                           
1
 มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่  41 เรื่อง เกษตรกรรม มิได้ระบุวิธกีารในการรับรู้รายจ่ายเกี่ยวกบักจิกรรมทางการเกษตรที่

เกดิขึ้นภายหลังการรับรู้และวัดมูลค่า )Subsequent Agriculture Activity Related Expenditure) และไม่ถือเป็นประเดน็

ปัญหาในการใช้วิธมูีลค่ายุตธิรรม ดงันั้นกจิการอาจต้องใช้ดุลยพินิจในการรับรู้รายจ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามค านิยามของ

สนิทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน หรืออาจประยุกต์ข้อก าหนดส าหรับการรับรู้และ

วัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ตามย่อหน้าที่ 33 ของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยให้พิจารณาตามหลักการรับรู้และวัดมูลค่าสนิทรัพย์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง 

สนิค้าคงเหลือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 เร่ือง ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 เรื่อง การ

ด้อยค่าของสนิทรัพย์ ทั้งนี้  กจิการควรเปิดเผยนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัรายจ่ายดงักล่าว 
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ตัวอย่างที่ 3 การวัดมูลค่าของกจิการที่ปลูกพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 

บริษัท ก จ ากดั ประกอบกจิการปลูกไร่องุ่น ซ่ึงมีสนิทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ 

เถาองุ่น ผลองุ่นที่ติดอยู่บนเถาองุ่นและผลองุ่น ณ จุดเกบ็เกี่ยว บริษัทดังกล่าวควรวัดมูลค่า

สนิทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้  

สินทรพัย ์ ประเภทของสินทรพัย ์ การวดัมูลค่า 

เถาองุ่น สนิทรัพย์ชีวภาพที่เป็นพืช

เพ่ือการให้ผลิตผล 

วิธรีาคาทุนหรือวิธกีารตีราคาใหม่ 

ผลองุ่นที่ติดอยู่บนเถาองุ่น สนิทรัพย์ชีวภาพ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

ผลองุ่น ณ จุดเกบ็เกี่ยว ผลิตผลทางการเกษตร มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

ณ จุดเกบ็เกี่ยว )เพ่ือเป็นต้นทุนต้ัง

ต้นของผลองุ่นและปฏบัิติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เร่ือง 

สนิค้าคงเหลือ) 

 

ตัวอย่างที่ 4 การวัดมูลค่าของเน้ือโคช าแหละ 

จากตัวอย่างที่ 2 เม่ือวันที่ 15 มกราคม 25X2 บริษัทได้น าโคเน้ือจ านวน 40 ตัวเข้าโรงฆ่าสัตว์ 

ณ วันดังกล่าวราคาขายของโคเน้ือ ณ จุดเกบ็เกี่ยวที่ตลาดหลักราคาตัวละ 23,500 บาท และ

จะต้องมีค่าขนส่งไปที่ตลาดหลักเป็นจ านวนเงิน 200 บาทต่อตัว 

จากที่กล่าวข้างต้น บริษัทต้องรับรู้และวัดมูลค่าโคเน้ือ ณ วันที่เข้าโรงฆ่าสตัว์)จุดเกบ็เกี่ยว) ที่มูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย โดยสามารถค านวณได้ดังต่อไปนี้  

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย   = จ านวนเงินที่จะได้รับจากการขาย – ค่าขนส่ง 

    (ณ วันที่ 15 มกราคม 25X2) = (23,500X40)–(200X40) 

 = 932,000 บาท 

ดังน้ัน บริษัทต้องบันทกึบัญชี ณ วันที่ 15 มกราคม 25X2 ดังต่อไปนี้  

 เดบิต โคเน้ือรอช าแหละ )สนิค้าคงเหลือ)       932,000  

 เครดิต โคเน้ือ ((2,211,000/100)X40)       884,400 

  เครดิต ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายโคเน้ือ          47,600  

 

หมายเหตุ: ต้นทุนของโคเน้ือรอช าแหละจะเป็นต้นทุนตั้งต้นของเน้ือโคช าแหละและจะต้องปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เร่ือง สนิค้าคงเหลือ ต่อไป  

 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

เน่ืองจากกิจกรรมทางการเกษตรน้ัน ภาครัฐอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนโดย

ให้เงินอุดหนุนแก่กจิการ ดังน้ันกจิการต้องวัดมูลค่าเงินอุดหนุนดังกล่าวในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้  
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การวดัมูลค่าของ 

สินทรพัยชี์วภาพ 

กรณีเงินอุดหนุน 

แบบมีเงือ่นไข 

กรณีเงินอุดหนุน 

แบบไม่มีเงือ่นไข 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึง

เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ชีวภาพ

ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย 

รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลน้ัน

ในก าไรหรือขาดทุนกต่็อเมื่อ

กจิการได้ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่

ก  าหนดในเงินอุดหนุนนั้นแล้ว 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อ

กจิการมีสทิธไิด้รับเงิน

อุดหนุนนั้น 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซ่ึง

เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ชีวภาพ

ที่วัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสม 

กจิการต้องปฏบัิติตาม

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชี

ส าหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล 

กจิการต้องปฏบัิติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล  

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 กิจการต้องแสดงสินทรัพย์ชีวภาพเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินและต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

1. ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรเม่ือ

เร่ิมแรก และการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสนิทรัพย์ชีวภาพ  

2. รายละเอียดของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม โดยสนับสนุนให้มีการแยกระหว่างสินทรัพย์

ชีวภาพ ดังน้ี 

- สนิทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumable) และเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer) 

- สนิทรัพย์ชีวภาพที่พร้อมให้ผลิตผล (Mature) และที่ยังไม่พร้อมให้ผลิตผล (Immature) 

3. ถ้ากจิการยังไม่ได้เปิดเผยไว้ในข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมกบังบการเงิน กจิการต้องเปิดเผย 

- รายละเอยีดของลักษณะกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม  

- ตัววัดที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือการประมาณปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละ

กลุ่มและปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรระหว่างงวด 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร (ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

5. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ และมูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพที่น าไปเป็นหลักประกัน

หน้ีสนิ )ถ้ามี) 

6. ภาระผูกพันเพ่ือการพัฒนาหรือการได้มาซ่ึงสนิทรัพย์ชีวภาพ  

7. กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวกบักจิกรรมทางการเกษตร  

8. การกระทบยอดสนิทรัพย์ชีวภาพระหว่างต้นงวดกบัปลายงวดของงวดปัจจุบัน  โดยรวมถึง 
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- ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย )สนับสนุน

ให้แยกระหว่างการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และการเปล่ียนแปลงด้านราคา) 

- ยอดเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ 

- ยอดลดลงจากการขาย และจากการจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย  

- ยอดลดลงจากการเกบ็เกี่ยว 

- ยอดเพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกจิ 

- ผลต่างอัตราแลกเปล่ียนสุทธิซ่ึงเกิดจากการแปลงค่างบการเงิน และการแปลงค่าการ

ด าเนินงานต่างประเทศ 

- การเปล่ียนแปลงอื่นๆ 

 

ในกรณีที่สนิทรัพย์ชีวภาพไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ชีวภาพ 

2. ค าอธบิายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

3. หากเป็นไปได้ ให้เปิดเผยช่วงของมูลค่าโดยประมาณซ่ึงมูลค่ายุติธรรมมีความเป็นไปได้สูงที่

จะอยู่ในช่วงน้ัน 

4. วิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้ 

5. อายุการให้ประโยชน์หรืออตัราค่าเสื่อมราคาที่ใช้  

6. ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม) ณ วันต้นงวดและ

สิ้นงวด และ 

7. รายการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของ

งวดปัจจุบัน ซ่ึงรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย ผลขาดทุน(หรือการกลับรายการ)

จากการด้อยค่า และค่าเสื่อมราคา 

ถ้าในระหว่างงวดปัจจุบันกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพได้อย่างน่าเช่ือถือ

สินทรัพย์ชีวภาพซ่ึงเคยวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อมูลของสนิทรัพย์ชีวภาพ ดังต่อไปนี้   

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิทรัพย์ชีวภาพ  

2. ค าอธบิายถึงสาเหตุที่ท  าให้มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือ และ  

3. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  

ส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล )ถ้ามี) กจิการต้องเปิดเผยดังต่อไปนี้  

1 ลักษณะและระดับของเงินอุดหนุนที่รับรู้  

2 เง่ือนไขที่ยังไม่ได้ปฏบัิติและภาระที่อาจเกดิข้ึน  

3 ระดับของเงินอุดหนุนที่คาดว่าจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  เผยแพร่) 13 มิถุนายน 2560)   คู่มืออธบิาย TAS 41 หน้า 11 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับแรกที่ออกมารองรับเกี่ยวกับกิจกรรมทาง

การเกษตร ซ่ึงมีการก าหนดแนวปฏบัิติทางการบัญชีที่มีการใช้มูลค่ายุติธรรมมาเกี่ยวข้อง ดังน้ันงบการเงิน

จะสะท้อนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกิจการได้ดีขึ้น เน่ืองจากได้สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของกิจกรรมทาง

การเกษตรที่มีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพตลอดเวลาในงบการเงิน 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือกิจการที่เดิมใช้หลักเกณฑ์ราคาทุนมาปฏิบัติในการบันทึกบัญชีส าหรับ

สนิทรัพย์ชีวภาพ )ยกเว้นพืชเพ่ือการให้ผลิตผล) และผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเกบ็เกี่ยว ดังน้ันกิจการ

ดังกล่าวต้องเปล่ียนแปลงวิธีปฏบัิติมาใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซ่ึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม และรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ของการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วย 

 

 

*************** 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 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 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   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 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 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 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


