เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๖/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง เกษตรกรรม
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการกํา กับ ดูแ ลการประกอบวิช าชีพ บัญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๗๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๔๑ เรื่อง เกษตรกรรม
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง เกษตรกรรม
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
เกษตรกรรม
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศ
ฉบั บที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม ซึ่งเป็ นฉบั บปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศ
ที่ส้ ิ นสุ ดในวั นที่ 31 ธั นวาคม 2558 (IAS 41 : Agriculture (Bound volume 2016 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงบทนํา 1 ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 5
24 และ 44 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 5ก ถึง 5ค และ 63 และปรั บปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น

1

สารบัญ
บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม

จากย่อหน้าที ่
บทนํา 1

1
5

คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับเกษตรกรรม
คํานิยามทัว่ ไป

5
8

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า

10

ผลกําไรและขาดทุน
การไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

26
30

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
การเปิ ดเผยข้อมูล

34
40

ภาพรวม
การเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมสําหรับสินทรัพย์ชีวภาพซึ่งไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้
อย่างน่าเชื่อถือ
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล

40
54
57

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

58

2

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 41 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง เกษตรกรรม ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 63
ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่า กั น และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ ต้ อ งอ่า นโดยคํา นึ ง ถึง ข้ อ กํา หนดของ
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ย่ นแปลงประมาณทางการบัญ ชีแ ละข้อ ผิด พลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1

บทนํา 2

บทนํา 3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี
การนําเสนองบการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งกิจกรรม
ทางการเกษตร หมายถึ ง การบริ ห ารการเปลี่ ย นรู ป เชิ ง ชี ว ภาพของสั ต ว์ ห รื อ พื ช ที่มี ชี วิ ต
(สินทรัพย์ชีวภาพ) ของกิจการเพื่อขาย หรือเพื่อเปลี่ยนเป็ นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพื่อ
เพิ่มจํานวนสินทรั พย์ชีวภาพ โดยเรื่อง เกษตรกรรม : พืชเพือ่ การให้ผลิตผล (ที่ปรั บปรุงใน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม)
ได้ ปรับปรุงขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ทีด่ ิน อาคาร
และอุ ปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ รวมพืชเพื่ อการให้ ผลิตผลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม
ให้ ถือปฏิบัติกบั ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้ ผลิตผลดังกล่าว
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง เกษตรกรรม กํา หนดวิ ธีป ฏิบั ติ
ทางบั ญชี สาํ หรั บสินทรั พย์ชีวภาพระหว่างช่ วงเวลาการเจริ ญเติบโต การเสื่อมถอย การให้
ผลิ ต ผล และการขยายพั น ธุ์ กํา หนดวิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของผลิ ต ผลทางการเกษตร
ณ จุดเก็บเกี่ยวและเรื่องอื่นๆ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุน
ในการขายในการวั ดมู ลค่ าตั้ งแต่ การรั บ รู้ร ายการเมื่ อเริ่ มแรกของสิน ทรั พย์ชีว ภาพจนถึง
ณ จุ ดเก็บเกี่ยว เว้ นแต่มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถวัดได้ อย่างน่ าเชื่อถือ ณ การรั บรู้ รายการ
เมื่อเริ่ มแรก อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่องเกษตรกรรม
ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการแปรรู ป ภายหลั ง การเก็บ เกี่ ย วผลิ ต ผลทางการเกษตร
เช่น กระบวนการแปรรูปองุ่นให้ เป็ นเหล้ าองุ่น และการแปรรูปขนแกะให้ เป็ นเส้ นใย
การวั ดมู ลค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ชีว ภาพอยู่ บ นข้ อ สัน นิ ษ ฐานที่ว่า มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมสามารถวั ด ได้
อย่ างน่ าเชื่ อถือ อย่างไรก็ตาม ข้ อสันนิษฐานดังกล่ าวจะมีข้อโต้ แย้ งเฉพาะในกรณีการรั บรู้
สินทรั พย์ชีวภาพเมื่อเริ่ มแรกซึ่งไม่มีราคาเสนอซื้อขายรองรั บและการวัดมูลค่ายุติธรรมด้ วย
ทางเลื อ กอื่ น ไม่ น่ า เชื่ อ ถื อ อย่ า งชั ด เจน ในกรณี ดั ง กล่ า ว มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม กําหนดให้ กจิ การต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพนั้น
ด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม ในทันทีท่มี ูลค่ายุติธรรม
3

บทนํา 4

บทนํา 5

บทนํา 6

ของสิน ทรั พ ย์ชี วภาพนั้ น สามารถวั ดได้ อ ย่า งน่ า เชื่ อ ถือ กิจ การต้ อ งวัด มู ลค่ าของสิน ทรั พ ย์
ชี ว ภาพนั้ น ด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขาย ในทุ ก กรณี กิจ การต้ อ งวั ด มู ลค่ า ของ
ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง เกษตรกรรม กํา หนดให้ บั น ทึก
การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ า ยุ ติธรรมหัก ต้ นทุน ในการขายของสิน ทรั พย์ชีวภาพในกํา ไรหรื อ
ขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น ในกิจกรรมทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพ
ของสัตว์ หรื อพื ชที่มีชีวิต จะเพิ่ มหรื อลดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจโดยตรงต่ อกิจการ ภายใต้
หลักเกณฑ์ทางบั ญชีท่ใี ช้ ราคาทุนเดิมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของรายการค้ า กิจการที่ปลูกป่ า
อาจรายงานว่าไม่มีรายได้ จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวครั้งแรกและขาย ซึ่งบางครั้งอาจใช้ เวลาถึง 30
ปี หลังจากปลูก ในทางตรงกันข้ าม วิธีการทางบัญชีท่มี ีการรับรู้และวัดมูลค่าการเจริญเติบโต
ทางชีวภาพโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมปัจจุ บันจะรายงานการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมตลอด
ระยะเวลาระหว่างการปลูกและการเก็บเกี่ยว
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม ไม่ได้ กาํ หนดหลักการใหม่
สําหรั บที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร กล่าวคือให้ กิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(เมื่อมีก ารประกาศใช้ ) ขึ้นอยู่กับ มาตรฐานการบัญ ชีฉบับใดเหมาะสมกับสถานการณ์น้ั น
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) กําหนดให้ การวัดมูลค่าของที่ดินด้ วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
สะสม หรื อ ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ ตี ใ หม่ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) กํา หนดให้ วั ด มู ลค่ า ที่ดิน ซึ่ งเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม
สินทรั พย์ชีวภาพซึ่งทางกายภาพตั้งอยู่บนที่ดิน (เช่ น ต้ นไม้ ในป่ าปลู ก) ต้ องวัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายแยกต่างหากจากที่ดิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม กําหนดให้ เงินอุดหนุ น
จากรั ฐบาลแบบไม่ มีเ งื่ อ นไขซึ่ งเกี่ ยวข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ชีว ภาพที่มี ก ารวั ด มู ลค่ า ด้ ว ยมู ลค่ า
ยุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้ รับเงินอุดหนุน
นั้น หากเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการห้ ามมิให้
กิจการทํากิจกรรมทางการเกษตรตามที่ระบุไว้ กิจการต้ องรับรู้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกําไร
หรื อขาดทุนก็ต่อเมื่อกิจการได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาํ หนดนั้นแล้ ว หากเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาล
ซึ่งเกี่ยวข้ อ งกับสินทรั พ ย์ชีวภาพที่มีการวั ดมู ลค่ าด้ วยราคาทุน หัก ค่า เสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า สะสม กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 20
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การบัญ ชีสํา หรับ เงิ น อุ ดหนุ น จากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )

4

บทนํา 7
บทนํา 8

บทนํา 9

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุ น
ให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 41 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง เกษตรกรรม มิได้ กาํ หนดวิ ธีปฏิบั ติ
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ การเริ่มใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรั บปรุง 2559)
เรื่อง เกษตรกรรม ต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบั ญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร

ขอบเขต
1

2

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บ ตั ิ ก บั การบันทึ กบัญชี ของรายการต่ อไปนี้ เมื่อรายการ
ดังกล่าวเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร
1.1 สินทรัพย์ชีวภาพ เว้นแต่พชื เพือ่ การให้ผลิตผล
1.2 ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกีย่ ว และ
1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 34 และ 35
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั
2.1 ที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง ทีด่ ิน อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 40
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
2.2 พืชเพื่ อการให้ ผลิตผลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง ที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่ อมี การประกาศใช้ )) อย่ างไรก็ตาม
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถือปฏิบั ติกับผลิ ตผลที่เจริ ญเติ บโตจากพื ชเพื่ อการให้ ผลิ ตผล
ดังกล่าว
2.3 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับพื ชเพื่ อการให้ ผลิตผล (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
2.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถื อปฏิบั ติ กับ ผลิ ตผลทางการเกษตรซึ่ งเป็ นผลิ ตผลที่ เก็บเกี่ยวจาก
สินทรั พย์ชีวภาพของกิจการ ณ จุ ดเก็บเกี่ยว หลั งจากเวลานั้ นให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบั บอื่นที่เกี่ยวข้ อง มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ จึ งไม่ ถือปฏิบั ติกับกระบวนการแปรรู ป
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร เช่น กระบวนการแปรรูปองุ่นให้ เป็ นเหล้ าองุ่นโดยผู้ผลิต
เหล้ าองุ่นที่เป็ นผู้ ปลู กองุ่นด้ วย แม้ ว่ากระบวนการแปรรู ปดังกล่ าวอาจจะเป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง
ที่ ส มเหตุ ส มผลและตามธรรมชาติ ข องกิ จ กรรมทางการเกษตรและอาจมี ค วามคล้ ายคลึ ง กั บ
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การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพก็ตาม กระบวนการแปรรูปดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ คาํ นิยามของคําว่ ากิจกรรม
ทางการเกษตรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตารางต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของสินทรั พย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นผลจาก
กระบวนการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
สินทรัพย์ชีวภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระบวนการ
แปรรูปหลังเก็บเกีย่ ว
แกะ
ขนแกะ
เส้ นใย พรม
ต้ นไม้ ในป่ าปลูก
ต้ นไม้ ท่ถี ูกตัด
ท่อนซุง ไม้ แปรรูป
โคนม
นํา้ นม
เนยแข็ง
สุกร
สุกรชําแหละ
ไส้ กรอก แฮม
ต้ นฝ้ าย
ฝ้ าย
ด้ าย ผ้ า
ต้ นอ้ อย
อ้ อยที่เก็บเกี่ยว
นํา้ ตาล
ต้ นยาสูบ
ใบไม้ ท่เี ก็บเกี่ยว
ใบยาสูบบ่มแห้ ง
พุ่มชา
ใบไม้ ท่เี ก็บเกี่ยว
ใบชา
เถาองุ่น
ผลองุ่น
เหล้ าองุ่น
ไม้ ผล
ผลไม้ ท่เี ก็บเกี่ยว
ผลไม้ แปรรูป
ปาล์มนํา้ มัน
ผลที่เก็บเกี่ยว
นํา้ มันปาล์ม
ต้ นยางพารา
นํา้ ยางเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์ยาง
พื ชบางประเภท ตั วอย่ า งเช่ น พุ่ มชา เถาองุ่น ปาล์ มนํ้ามัน และต้ น ยางพารา มัก จะเข้ า ตาม
คํา นิ ยามของพื ช เพื่ อ การให้ ผ ลิ ต ผล และอยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ที่ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) อย่ า งไรก็ต าม
ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพื่ อการให้ ผลิตผล เช่ น ใบชา ผลองุ่น ผลปาล์มสด และนํา้ ยาง
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม

คํานิยาม
คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับเกษตรกรรม
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คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
กิจกรรมทางการเกษตร

หมายถึง

การบริ ห ารการเปลี่ ย นรู ป เชิ ง ชี ว ภาพและ
การเก็บเกี่ยวของสิ นทรัพย์ชีวภาพเพื่อการขาย
หรือเพือ่ เปลี่ยนเป็ นผลิตผลทางการเกษตร หรือ
เพือ่ เพิม่ จํ านวนสินทรัพย์ชีวภาพ
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ผลิตผลทางการเกษตร

หมายถึง

ผลิตผลทีเ่ ก็บเกีย่ วได้จากสินทรัพย์ชีวภาพของ
กิจการ

พืชเพือ่ การให้ผลิตผล

หมายถึง

พืชทีม่ ีชีวิตซึ่ง
1) ใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพือ่ จัดหาซึ่ง
ผลิตผลทางการเกษตร
2) คาดว่ า จะให้ผลิตผลมากกว่ า หนึ่งรอบ
ระยะเวลา และ
3) มีความเป็ นไปได้ที่ยากยิ่งที่จะขายเป็ น
ผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่เป็ นการขาย
เศษซากทีเ่ ป็ นผลพลอยได้

สินทรัพย์ชีวภาพ

หมายถึง

สัตว์หรือพืชทีม่ ีชีวิต

การเปลีย่ นรูปเชิงชีวภาพ

หมายถึง

กระบวนการซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิ งคุณภาพหรือปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ
ประกอบด้วยการเจริญเติบโต การเสื่อมถอย
การให้ผลิตผล และการขยายพันธุ ์

ต้นทุนในการขาย

หมายถึง

ต้นทุนส่วนเพิม่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการจํ าหน่าย
สิ นทรัพย์ โดยไม่ รวมถึ งต้นทุ นทางการเงิ นและ
ภาษีเงินได้

กลุ่มของสินทรัพย์ชีวภาพ

หมายถึง

การรวมกลุ่มของสัตว์หรือพืชที่มีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน
เป็ นกลุ่มเดียวกัน

การเก็บเกีย่ ว

หมายถึง

การแยกผลิตผลออกจากสินทรัพย์ชีวภาพหรือ
การยุ ติ ก ระบวนการดํ า รงชี วิ ต ของสิ น ทรัพ ย์
ชีวภาพ

5ก รายการต่อไปนี้ไม่ใช่พืชเพื่อการให้ ผลิตผล
5ก.1 พืชที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเป็ นผลิตผลทางการเกษตร (ตัวอย่างเช่น ต้ นไม้ ท่ปี ลูกเพื่อทําไม้ แปรรูป)
5ก.2 พืชที่ปลูกเพื่อผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่อย่างน้ อยมีความเป็ นไปได้ มากกว่าความเป็ นไป
ได้ ท่ยี ากยิ่ง ว่ากิจการจะเก็บเกี่ยวและขายพืชนั้นเป็ นผลิตผลทางการเกษตร มากกว่าจะขาย
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เป็ นเศษซากที่เป็ นผลพลอยได้ (ตัวอย่างเช่น ต้ นไม้ ท่ปี ลูกเพื่อเก็บเกี่ยวทั้งผลไม้ และทําไม้
แปรรูป) และ
5ก.3 พืชล้ มลุก (ตัวอย่างเช่น ข้ าวโพด และข้ าวสาลี)
5ข พื ช เพื่ อ การให้ ผ ลิ ต ผลที่ไ ม่ สามารถให้ ผ ลิ ต ผลได้ อีก ต่ อ ไปอาจถู ก โค่ น ลงและขายเป็ นเศษซาก
ตัวอย่างเช่น เพื่อใช้ เป็ นฟื น การขายเศษซากที่เป็ นผลพลอยได้ ดังกล่ าวไม่ ได้ ห้ามการที่พืชนั้ นจะ
เป็ นไปตามคํานิยามของพืชเพื่อการให้ ผลิตผล
5ค ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้ ผลิตผลถือเป็ นสินทรัพย์ชีวภาพ
6 กิ จ กรรมทางการเกษตรครอบคลุ มถึ งกิจ กรรมหลายลั ก ษณะ เช่ น การทําปศุ สัต ว์ การทํา ป่ าไม้
การเพาะปลูกที่ให้ ผลิตผลได้ ตามฤดูกาลหรือหลายฤดูกาล การทําสวน การทําไร่ การเพาะพันธุ์ไม้ ดอก
และการเพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ นํ้า (รวมถึ ง การทํา บ่ อ เลี้ ยงปลา) ซึ่ ง กิ จ กรรมดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะร่ ว ม
บางประการดังนี้
6.1 ความสามารถในการเปลีย่ นแปลง สัตว์ หรื อพื ชที่มีชีวิตมีความสามารถในการเปลี่ยนรู ป
เชิงชีวภาพได้
6.2 การบริ ห ารการเปลี ่ย นแปลง การบริ ห ารเพื่ อ ให้ เ กิด การเปลี่ ย นรู ป เชิ ง ชี ว ภาพขึ้ นโดย
การขยายขีดความสามารถหรื ออย่างน้ อยโดยการทําให้ สภาพที่จาํ เป็ นเพื่อให้ กระบวนการ
นั้ น เกิดขึ้นได้ (เช่ น ระดั บสารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ความสมบู ร ณ์ และแสงสว่ า ง)
การบริ ห ารดั ง กล่ า วทํา ให้ กิ จ กรรมทางการเกษตรแตกต่ า งจากกิ จ กรรมอื่ น ๆ เช่ น
การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากแหล่ งที่มิได้ มีการบริ หาร (เช่ น การจับปลาจากมหาสมุ ทร หรื อ
การตัดไม้ ในป่ า) ไม่ถือเป็ นกิจกรรมทางการเกษตร และ
6.3 การวัด การเปลีย่ นแปลง การเปลี่ ย นแปลงในคุ ณ ภาพ (เช่ น คุ ณ สมบั ติ ท างพั น ธุ ก รรม
ความหนาแน่น ความสุกงอม ชั้นไขมัน สัดส่วนโปรตีน และความเหนียวของเส้ นใย) หรือ
การเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ (เช่น จํานวนดอกผลที่ได้ นํา้ หนัก ปริมาตร ความยาวเส้ นใย
หรือเส้ นผ่าศูนย์กลางของเส้ นใย และจํานวนของหน่อหรือตาอ่อน) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูป
เชิ งชี ว ภาพหรื อ การเก็บ เกี่ยวจะถู ก วั ด และติด ตามผลโดยถือ เป็ นหน้ า ที่ของการบริ หาร
เป็ นประจําอย่างหนึ่ง
7 การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพให้ ผลในลักษณะต่างๆ ดังนี้
7.1 การเปลี่ ยนแปลงในสินทรั พย์ โดย 1) การเจริ ญเติบโต (การเพิ่ มปริมาณหรือการปรั บปรุง
คุณภาพของสัตว์หรือพืช) 2) การเสื่อมถอย (การลดปริมาณหรือการเสื่อมคุณภาพของสัตว์
หรือพืช) หรือ 3) การขยายพันธุ์ (การเพิ่มจํานวนของสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต) หรือ
7.2 การผลิตผลิตผลทางการเกษตร เช่น นํา้ ยางพารา ใบชา ขนสัตว์ และนํา้ นม
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คํานิยามทัว่ ไป
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คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง

จํ านวนเงินของสิ นทรัพย์ที่รบั รู ใ้ นงบแสดง
ฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่ จ ะได้ร ั บ จากการขายสิ น ทรั พ ย์
หรื อ จะจ่ ายเพื่ อ โอนหนี้ สิ น ในรายการที่
เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ร ะหว่ า งผู ร้ ่ ว มตลาด
ณ วันที่วดั มู ลค่ า (ดู มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้))

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง

ให้ เ ป็ นไปตามที่ นิ ย ามไว้ใ นมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 20 (ปรับ ปรุ ง 2559)
เรื่ อ ง การบัญ ชี สํ า หรับ เงิ น อุ ด หนุ น จาก
รัฐ บาลและการเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
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 )

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
10 กิจการต้องรับรูส้ ินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร เมือ่ มีคุณสมบัติทุกข้อดังนี้
10.1 กิจการควบคุมสินทรัพย์น้นั ซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
10.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รบั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้นั และ
10.3 มูลค่ายุติธรรมหรือต้นทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
11 การควบคุ ม ในกิ จ กรรมทางการเกษตรอาจแสดงโดยหลั ก ฐาน เช่ น กรรมสิท ธิ์ ต ามกฎหมาย
การตี ต ราหรื อ การทํา เครื่ อ งหมายโคที่ ไ ด้ ม าหรื อ ที่ ก ํา เนิ ด มาหรื อ ที่ เ พิ่ ง หย่ า นม ตามปกติ จ ะ
ประเมินผลประโยชน์ในอนาคตโดยการวัดมูลค่าจากคุณลักษณะทางกายภาพที่มีนัยสําคัญ

10

12 สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยมู ลค่ ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เมือ่ รับรู ร้ ายการเริ่มแรก และ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เว้นแต่ กรณี ที่ร ะบุ ในย่ อ หน้าที่ 30 ซึ่ งไม่ ส ามารถวัดมู ล ค่ า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
13 ผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดด้วยมู ลค่ายุติธรรมหัก
ต้น ทุ นในการขาย ณ จุ ด เก็ บ เกี่ ย ว มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ไ ด้นี้ ถื อ เป็ นต้นทุ น ของสิ นค้า คงเหลื อ
ณ วันนั้น เมือ่ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
(เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
14 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
15 การวั ดมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของสิน ทรั พ ย์ ชีว ภาพหรื อ ผลิ ต ผลทางการเกษตร อาจทํา ได้ โ ดยการแบ่ ง
สินทรัพย์ชีวภาพหรื อผลิตผลทางการเกษตรเป็ นกลุ่ มตามคุณลักษณะที่มีนัยสําคัญ เช่ น แบ่งตาม
อายุหรือตามคุณภาพ ทั้งนี้ ให้ กจิ การเลือกใช้ คุณลักษณะซึ่งสอดคล้ องกับคุณลักษณะที่ตลาดใช้ เพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคา
16 กิจการมักทําสัญญาขายล่ วงหน้ าสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งราคาตามสัญญานี้อาจ
ไม่ เกี่ ยวข้ องเสมอไปกับการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรม เนื่ องจากมู ลค่ ายุ ติธรรมนั้ นสะท้ อนสภาพของตลาด
ในปั จจุ บัน ที่มีท้งั ผู้ซ้ ือและผู้ขายที่ร่วมตลาดซึ่งเข้ าทํารายการ ด้ วยเหตุน้ ี จึงไม่ต้องปรับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรั พย์ ชี วภาพหรื อผลิ ตผลทางการเกษตรอันเนื่ องมาจากการที่มีสั ญญาเกิดขึ้ น ในบางกรณี
สัญญาขายสินทรั พย์ชีวภาพหรื อผลิตผลทางการเกษตรอาจเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุ ง 2559)
เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ถือปฏิบัติกบั สัญญาที่สร้ างภาระ
17 – 21 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
22 กิจการต้ องไม่รวมกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดหาเงินทุนสําหรับสินทรัพย์ สําหรับการชําระภาษี
หรื อสําหรับการทําให้ เกิดสินทรั พย์ชีวภาพทดแทนขึ้นใหม่ภายหลังการเก็บเกี่ยว (เช่ น ต้ นทุนของ
การปลูกต้ นไม้ ข้ นึ ใหม่ในป่ าปลูกหลังจากมีการตัดไม้ แล้ ว)
23 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
24 ในบางกรณี ราคาทุนอาจใกล้ เคียงมูลค่ายุติธรรมได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ี
24.1 การเปลี่ ยนรูปเชิ งชี วภาพเกิดขึ้นเพี ยงเล็กน้ อยนับตั้งแต่ เกิดต้ นทุนเมื่อเริ่ มแรก (เช่ น กรณีท่ี
การลงต้ นกล้ าก่อนวั นสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพี ยงเล็กน้ อยหรื อปศุสัตว์ท่ีเพิ่ งได้ มาใหม่ )
หรือ
24.2 การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพนั้นคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อราคาอย่ างเป็ นสาระสําคัญ (เช่ น
การเจริญเติบโตในช่วงแรกของการปลูกป่ าสนที่มีวงจรการเก็บเกี่ยวนาน 30 ปี )
25 สินทรัพย์ชีวภาพมักมีลักษณะทางกายภาพอยู่ติดกับที่ดิน (เช่น ต้ นไม้ ในป่ าปลูก) ซึ่งอาจไม่มีตลาด
แยกต่างหากสําหรับสินทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ติดกับที่ดินแต่อาจมีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์
ชีวภาพเมื่อรวมกับที่ดิน นั่นคือสินทรัพย์ชีวภาพ ที่ดินเปล่า และส่วนปรับปรุงที่ดิน ถือเป็ นสินทรัพย์
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ที่รวมกัน กิจการอาจใช้ ข้อมู ลของสินทรั พย์ท่ีรวมกันนั้ นเพื่ อกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์
ชีวภาพ ตัวอย่างเช่ น มู ลค่ ายุ ติธรรมของที่ดินเปล่ าและส่วนปรั บปรุงที่ดิน อาจนํามาหักออกจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี วมกันนั้นเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
ผลกําไรและขาดทุน
26 ผลกํ าไรหรื อ ขาดทุ นที่เ กิ ดจากการรับรู ส้ ิ นทรัพย์ชี ว ภาพเมื่อ เริ่มแรกด้ว ยมู ล ค่ ายุติธ รรมหัก
ต้นทุนในการขาย และจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
ชีวภาพ ต้องบันทึกในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเมือ่ เกิดขึ้ น
27 ผลขาดทุ น อาจเกิด ขึ้ นได้ จ ากการรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพเมื่ อ เริ่ ม แรก เนื่ อ งจากได้ นํา ต้ น ทุ น ใน
การขายมาหักเพื่อคํานวณหามูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ ผลกําไรอาจ
เกิดขึ้นได้ จากการรับรู้สนิ ทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรก เช่น เมื่อลูกวัวเกิดใหม่
28 ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรูผ้ ลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรกด้วยมู ลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย ต้องบันทึกเป็ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเมือ่ เกิดขึ้ น
29 ผลกําไรหรื อขาดทุนอาจเกิดขึ้นจากการรั บรู้ ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่ มแรกจากการเก็บเกี่ยว
ผลิตผล
การไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
30 การวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพอยู่ บ นข้อ สัน นิ ษ ฐานที่ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสามารถวัด ได้
อย่ า งน่าเชื่อ ถือ อย่ า งไรก็ ตาม ข้อ สันนิษฐานดังกล่ า วจะมีข อ้ โต้แย้งเฉพาะในกรณีการรับรู ้
สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพเมื่อ เริ่ ม แรกซึ่ ง ไม่ มี ร าคาเสนอซื้ อขายรองรับ และการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ด้วยทางเลือกอื่นไม่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน ในกรณีดงั กล่าว สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมู ลค่าของสินทรัพย์
ชี ว ภาพนั้น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ในการขาย เมื่อ ทัน ที ที่ สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพประเภท
ไม่ ห มุ น เวี ย นเข้า เงื่ อ นไขการจั ด ประเภทเป็ นถื อ ไว้เ พื่ อ ขาย (หรื อ อยู่ ใ นกลุ่ ม สิ น ทรัพ ย์
ที่ จ ะจํ า หน่ า ยซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ นถื อ ไว้เ พื่ อ ขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ย กเลิ ก (เมื่อมี การประกาศใช้) จะถือ ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพนั้น สามารถ
วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
31 ข้ อสันนิษฐานที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 30 จะมีข้อโต้ แย้ งเฉพาะในกรณีของการรั บรู้เมื่อเริ่ มแรกเท่านั้น
สํา หรั บ กิ จ การที่ ไ ด้ วั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขายมาก่ อ น
ให้ วัดมูลค่ า ของสินทรั พย์ชีวภาพดังกล่ าวด้ วยมู ลค่ายุ ติธรรมหัก ต้ นทุน ในการขายดังกล่ าวต่อไป
จนกว่าจะจําหน่ายสินทรัพย์น้ัน
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32 ในทุกกรณี กิจการต้ องวัดมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้ น ทุ น ในการขาย มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ เป็ นผลสะท้ อ นของมุ มมองที่ว่ า มู ลค่ า ยุ ติธรรมของ
ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยวสามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือเสมอ
33 ในการกําหนดราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม กิจการต้ องพิจารณา
ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
34 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วดั ด้วยมู ลค่ ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย ต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิได้รบั เงินอุดหนุ นนั้น
35 หากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลซึ่งเกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพทีว่ ดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายเป็ นแบบมีเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงการห้ามมิให้กิจการทํากิจกรรมทางการเกษตรบางอย่าง
กิจการต้องรับรู เ้ งินอุ ดหนุ นจากรัฐบาลนั้นในกําไรหรื อขาดทุ นก็ต่อเมื่อกิจการได้ปฏิ บตั ิ ตาม
เงือ่ นไขทีก่ ําหนดในเงินอุดหนุ นนั้นแล้ว
36 ข้ อกําหนดและเงื่อนไขของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนจาก
รั ฐบาลอาจกํา หนดให้ กิจ การทํา ฟาร์ มเฉพาะในพื้ นที่ใดพื้ นที่หนึ่ งเป็ นเวลา 5 ปี และกํา หนดให้
กิจการต้ องส่งคืนเงินอุดหนุ นทั้งจํานวนหากกิจการทําฟาร์มน้ อยกว่า 5 ปี ในกรณีน้ ี จะไม่มีการรับรู
เงินอุดหนุนดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนจนกว่า 5 ปี ผ่านไป อย่างไรก็ตาม หากเงื่อนไขของเงินอุดหนุ น
อนุญาตให้ กจิ การมีสทิ ธิได้ รับบางส่วนของเงินอุดหนุนตามระยะเวลาที่ผ่านไป ให้ กิจการรับรู้เงินอุดหนุน
ส่วนดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนตามระยะเวลา
37 หากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม (ดูย่อหน้ าที่ 30) กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสาํ หรั บเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้ )
38 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดวิธีปฏิบัติท่แี ตกต่างกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรั ฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หากเงิน อุด หนุ น จากรั ฐบาลเกี่ยวข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ชีว ภาพที่
วั ด ด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขายหรื อ เงิ น อุด หนุ น จากรั ฐบาลกํา หนดให้ กิจ การไม่ ท าํ
กิจกรรมทางการเกษตรบางอย่าง ในขณะที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง
การบัญชีสาํ หรั บเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ถือปฏิบัติเฉพาะกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่
วัดด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม
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การเปิ ดเผยข้อมูล
39 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
ภาพรวม
40 กิจการต้องเปิ ดเผยยอดรวมของผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นระหว่างงวดปั จจุบนั จากการรับรู ้
เมื่อ เริ่มแรกของสิ นทรัพย์ชี ว ภาพและผลิ ตผลทางการเกษตร และจากการเปลี่ย นแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
41 กิจการต้องเปิ ดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม
42 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 41 อาจอยู่ในรูปของการบรรยายหรือรายละเอียดในเชิงปริมาณก็ได้
43 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยรายละเอียดในเชิงปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ
แต่ละกลุ่ม โดยให้ แยกแสดงระหว่ างสินทรั พย์ชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินทรัพย์ชีวภาพ
เพื่ อการให้ ผลิตผล หรื อระหว่ างสินทรัพย์ชีวภาพที่พร้ อมให้ ผลิตผลและที่ยังไม่ พร้ อมให้ ผลิตผล
ตามความเหมาะสม ตัวอย่ า งเช่ น กิจ การอาจเปิ ดเผยมู ลค่ า ตามบั ญ ชีของสิน ทรั พ ย์ชีวภาพเพื่ อ
การอุปโภคบริ โภคและสินทรั พย์ชีวภาพเพื่อการให้ ผลิตผล และกิจการยังอาจแบ่งย่อยต่อไปเป็ น
สิน ทรั พ ย์ ท่ีพ ร้ อมให้ ผลิ ต ผลและที่ยังไม่ พร้ อ มให้ ผลิต ผล การแยกเสดงเหล่ า นี้ ให้ ข้อมู ลที่อ าจมี
ประโยชน์ต่อการประเมินจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์ท่ใี ช้
ในการกําหนดการแยกแสดงเหล่านั้นด้ วย
44 สินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคคือสินทรัพย์ชีวภาพที่จะถูกเก็บเกี่ยวเป็ นผลิตผลทางการเกษตร
หรื อเพื่ อขายในสภาพที่เป็ นสินทรัพย์ชีวภาพ ตัวอย่างของสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค
ได้ แก่ ปศุสัตว์เพื่อผลิตเนื้อ ปศุสัตว์เพื่อขายสัตว์ ปลาในบ่อเลี้ยง พืชผล เช่ น ข้ าวโพดและข้ าวสาลี
ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้ ผลิตผล และต้ นไม้ ท่ปี ลูกเพื่อขายเป็ นไม้ แปรรูป สินทรัพย์
ชีวภาพเพื่อการให้ ผลิตผลคือสินทรัพย์ชีวภาพที่ไม่ใช่เพื่อการอุปโภคบริโภค ตัวอย่างเช่น ปศุสัตว์
เพื่อผลิตนํา้ นม และไม้ ผลเพื่อเก็บเกี่ยวผลไม้ สินทรัพย์ชีวภาพเพื่ อการให้ ผลิตผลมิใช่เป็ นผลิตผล
ทางการเกษตร แต่มีไว้ เพื่อให้ ผลิตผล
45 สินทรัพย์ชีวภาพอาจจัดเป็ นสินทรัพย์ชีวภาพที่พร้ อมให้ ผลิตผลหรือสินทรัพย์ชีวภาพที่ยังไม่พร้ อม
ให้ ผลิตผล สินทรัพย์ชีวภาพที่พร้ อมให้ ผลิตผล หมายถึง สินทรัพย์ท่มี ีคุณสมบัติครบข้ อกําหนดที่จะ
สามารถเก็บเกี่ยวได้ (กรณีของสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค) หรือที่สามารถคงสภาพอยู่
เพื่อการเก็บเกี่ยวตามปกติต่อไป (กรณีของสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการให้ ผลิตผล)
46 กิจการต้องเปิ ดเผยเรื่องดังต่ อไปนี้ ถ้ายังไม่ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในข้อมู ลที่เผยแพร่ พร้อมกับ
งบการเงิน
46.1 ลักษณะกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม และ
46.2 ตัววัดทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน หรือการประมาณปริมาณทางกายภาพของ
46.2.1 สินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่มของกิจการ ณ วันสิ้ นงวด และ
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46.2.2 ปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรระหว่างงวด
47 - 48 (ย่อหน้าเหล่านี้ ไม่ใช้)
49 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
49.1 ความมีอยู่จริงและมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ชีวภาพซึ่ งกรรมสิทธิ์ มีขอ้ จํ ากัด และ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพทีน่ าํ ไปเป็ นหลักประกันหนี้ สิน
49.2 จํ านวนเงินของภาระผูกพันเพือ่ การพัฒนาหรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพ และ
49.3 กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมทางการเกษตร
50 กิจการต้องแสดงรายการกระทบยอดการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพ
ระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของงวดปั จจุบนั โดยการกระทบยอดต้องรวมถึงรายการต่อไปนี้
50.1 ผลกําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
50.2 ยอดเพิม่ ขึ้ นเนือ่ งจากการซื้ อ
50.3 ยอดลดลงเนื่องจากการขาย และจากสินทรัพย์ชีวภาพที่จัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย
(หรืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์รอการจํ าหน่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นถือไว้เพือ่ ขาย) ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก (เมือ่ มีการประกาศใช้)
50.4 ยอดลดลงเนือ่ งจากการเก็บเกีย่ ว
50.5 ยอดเพิม่ ขึ้ นเนือ่ งจากการรวมธุรกิจ
50.6 ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิซึ่งเกิดจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การนําเสนองบการเงินทีต่ ่างไป และการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงิน
ทีใ่ ช้ในการนําเสนองบการเงินของกิจการทีเ่ สนอรายงาน และ
50.7 รายการเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
51 มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านกายภาพและทางด้ านราคาในตลาด การเปิ ดเผยข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพ
และด้ านราคาแยกกันจะเป็ นประโยชน์กับการประเมินผลการดําเนินงานของงวดปั จจุ บันและกาล
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับวงจรการผลิตที่ใช้ ระยะเวลานานกว่าหนึ่งปี ในกรณีดังกล่าวนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ ายุ ติธรรมหั กต้ นทุ นในการขาย ที่รวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้ านกายภาพและทางด้ านราคา โดยแยกตามกลุ่มสินทรั พย์ชีวภาพหรื อแยกตามเงื่อนไขอื่น
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลดังกล่าวมีประโยชน์น้อยลงหากวงจรการผลิตใช้ ระยะเวลาน้ อยกว่าหนึ่งปี (เช่น
การเลี้ยงไก่ หรือการปลูกธัญพืช)
52 การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพเป็ นผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลายประเภท เช่น การเจริญเติบโต
การเสื่อมถอย การผลิต และการขยายพันธุ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทสามารถสังเกตได้ และ
วัดมูลค่าได้ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพแต่ละประเภทดังกล่าวสัมพันธ์โดยตรงกับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพเนื่องจากการเก็บ
เกี่ยวถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพอย่างหนึ่ง
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53 กิจ กรรมทางการเกษตรมั ก เผชิ ญ กับ ความเสี่ย งทางภูมิ อ ากาศ โรคภั ย และภั ยธรรมชาติ อ่ ืน ๆ
ถ้ ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ วทําให้ เกิดรายการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่มีสาระสําคัญ ให้ กิจการเปิ ดเผย
ข้ อ มู ลจํา นวนเงิน และลั ก ษณะของรายการนั้ น ตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การนําเสนองบการเงิ น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ตัวอย่า งของเหตุก ารณ์
ดังกล่ าวเช่ น การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรั ส อุทกภัย ภัยแล้ งอย่างรุนแรงหรื อ นํ้าค้ างแข็ง และ
การแพร่ระบาดของแมลง
การเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สํ า หรับ สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพซึ่ ง ไม่ ส ามารถวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมได้
อย่างน่าเชื่อถือ
54 หากกิจการวัดมู ลค่ าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อ ยค่ า สะสม (ดู ย่ อ หน้า ที่ 30) ณ วัน สิ้ นงวด กิจ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ
สินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าว ดังต่อไปนี้
54.1 รายละเอียดเกีย่ วกับสินทรัพย์ชีวภาพ
54.2 คําอธิบายถึงสาเหตุทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
54.3 หากเป็ นไปได้ ให้เปิ ดเผยช่ วงของมู ลค่ าโดยประมาณซึ่งมู ลค่ายุติธรรมมีความเป็ นไป
ได้สูงทีจ่ ะอยู่ในช่วงนั้น
54.4 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
54.5 อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้ และ
54.6 มู ลค่ าตามบัญชี ก่อนหักค่ าเสื่อ มราคาสะสมและค่ าเสื่อมราคาสะสม (ซึ่ งได้รวมผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมไว้แล้ว) ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด
55 ในระหว่างงวดปั จจุบนั หากกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสม (ดูย่อหน้าที่ 30) กิจการต้องเปิ ดเผยผลกําไรหรือ
ขาดทุนที่รบั รูเ้ นือ่ งจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพนั้น และรายการกระทบยอดตามทีก่ ําหนด
ในย่ อ หน้า ที่ 50 โดยต้อ งเปิ ดเผยจํ า นวนเงิ น ดัง กล่ า วที่ เ กี่ย วข้อ งกับ สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพนั้น
แยกต่างหาก นอกจากนี้ การกระทบยอดดังกล่าวต้องรวมถึงจํ านวนเงินดังต่อไปนี้ ที่รวมอยู่ใน
กําไรหรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ชีวภาพนั้น
55.1 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
55.2 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า และ
55.3 ค่าเสือ่ มราคา
56 ถ้าในระหว่างงวดปั จจุบนั กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพได้อย่างน่าเชื่อถือ
สํ าหรับสิ นทรัพย์ชี ว ภาพซึ่ ง เคยวัดด้ว ยราคาทุ นหักค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่าสะสม กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ชีวภาพดังต่อไปนี้
56.1 รายละเอียดเกีย่ วกับสินทรัพย์ชีวภาพ
56.2 คําอธิบายถึงสาเหตุทีท่ ําให้มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
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56.3 ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
57 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ กิ จ กรรมทางการเกษตรตามที่ค รอบคลุ ม ในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ดังนี้
57.1 ลักษณะและระดับของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน
57.2 เงื่อนไขต่ างๆ ที่ยงั มิได้ปฏิ บตั ิ และภาระที่อาจเกิดขึ้ นอื่นๆ ที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาล และ
57.3 การลดลงอย่างมีนยั สําคัญทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นกับระดับของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
58 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือ
ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ สํา หรั บ งวดก่ อ นวั น ที่มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
59 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ กาํ หนดวิธีปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลง การเริ่ มใช้ มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับนี้ต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบาย
การบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
60 - 61 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
62 เกษตรกรรม: พืชเพื่อการให้ผลิตผล (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อ ง ที่ดิ น อาคารและอุป กรณ์ (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 1 ถึง 5 24 และ 44 และ
เพิ่ มย่ อ หน้ า ที่ 5ก ถึ ง 5ค และ 63 กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุ งดังกล่ า วสํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนําไปใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรั บงวดก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย กิจการต้ องถือปฏิบัติสาํ หรับการปรับปรุง
ดังกล่าวโดยวิธปี รับย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
63 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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