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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่ อ ง เกษตรกรรม ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 63 ทุ ก ย่ อ หน้ า มี
ความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ด
สําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณทางการบัญชีและข้อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี การนําเสนอ
งบการเงิ น การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ กิจ กรรมทางการเกษตร ซึ่ ง เป็ นประเด็น ที่ไ ม่
ครอบคลุ มในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น กิจกรรมทางการเกษตร หมายถึง
การบริหารการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพของสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต (สินทรัพย์ชีวภาพ) ของกิจการ
เพื่อขาย หรือเพื่อเปลี่ยนเป็ นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพื่อเพิ่มจํานวนสินทรัพย์ชีวภาพ
บทนํา 2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์
ชีวภาพระหว่ างช่ วงเวลาการเจริญเติบโต การเสื่อมถอย การให้ ผลิตผล และการขยายพันธุ์
กําหนดวิ ธีการวั ด มู ลค่ า เริ่ มแรกของผลิ ตผลทางการเกษตร ณ จุ ด เก็บ เกี่ยวและเรื่ องอื่น ๆ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้กาํ หนดให้ ใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมหั กต้ นทุนในการขายในการวัดมูลค่ า
ตั้งแต่ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ชีวภาพจนถึง ณ จุ ดเก็บเกี่ยว เว้ นแต่ มูลค่ า
ยุ ติ ธ รรมไม่ ส ามารถวั ด ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ ณ การรั บ รู้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก อย่ า งไรก็ต าม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่ อ ง เกษตรกรรม ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการแปรรู ป
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร เช่ น กระบวนการแปรรูปองุ่นให้ เป็ นเหล้ าองุ่น
และการแปรรูปขนแกะให้ เป็ นเส้ นใย
บทนํา 3 การวั ด มู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพอยู่ บ นข้ อ สั น นิ ษ ฐานที่ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสามารถวั ด ได้
อย่ างน่ าเชื่อถือ อย่ างไรก็ตาม ข้ อสันนิษฐานดังกล่ าวจะมีข้อโต้ แย้ งเฉพาะในกรณีการรั บ รู้
สินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรกซึ่งไม่มีราคาเสนอซื้อขายรองรับและการวัดมูลค่ ายุติธรรมด้ วย
ทางเลือกอื่นไม่ น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน ในกรณีดังกล่ าว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง
เกษตรกรรม กําหนดให้ กิจการต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม ในทันทีท่มี ูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
นั้ น สามารถวั ด ได้ อย่ า งน่ า เชื่ อ ถือ กิจ การต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ชีว ภาพนั้ น ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุ ติธ รรมหั กต้ นทุ นในการขาย ในทุกกรณี กิจการต้ องวัด มู ลค่ าของผลิตผลทางการเกษตร
ณ จุดเก็บเกี่ยว ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
บทนํา 4 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่ อ ง เกษตรกรรม กํา หนดให้ บั น ทึก การเปลี่ ย นแปลงใน
มูลค่ ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
ในกิจกรรมทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพของสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต
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บทนํา 5

บทนํา 6

บทนํา 7

บทนํา 8

จะเพิ่ มหรื อลดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจโดยตรงต่ อกิจการ ภายใต้ แบบจําลองทางบัญ ชีท่ีใ ช้
ราคาทุนเดิมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของรายการค้ า กิจการที่ปลูกป่ าอาจรายงานว่ าไม่ มีรายได้
จนกระทั่ง การเก็บ เกี่ย วครั้ ง แรกและขาย ซึ่ ง บางครั้ ง อาจใช้ เ วลาถึ ง 30 ปี หลั ง จากปลู ก
ในทางตรงกันข้ าม วิธีการทางบัญชีท่มี ีการรับรู้และวัดมูลค่าการเจริญเติบโตทางชีวภาพโดยใช้
มูลค่ายุติธรรมปั จจุ บันจะรายงานการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมตลอดระยะเวลาระหว่าง
การปลูกและการเก็บเกี่ยว
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม ไม่ ได้ ก ําหนดหลั กการใหม่ ส ําหรั บที่ดิ น
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมทางการเกษตร กล่ า วคื อให้ กิ จ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ขึ้นอยู่กบั มาตรฐานการบัญชีฉบับใด
เหมาะสมกับสถานการณ์น้ั น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ 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 2558) เรื่ อ ง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น กํา หนดให้ วั ด มู ล ค่ า ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ
การลงทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม สินทรัพย์ชีวภาพ
ซึ่งทางกายภาพตั้งอยู่ บนที่ดิน (เช่ น ต้ นไม้ ในป่ าปลูก) ต้ องวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมหั ก
ต้ นทุนในการขายแยกต่างหากจากที่ดิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม กําหนดให้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแบบไม่มี
เงื่ อ นไขซึ่ ง เกี่ย วข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพที่มี ก ารวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ใน
การขาย ต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได้ รับเงินอุดหนุนนั้น หากเงินอุดหนุ น
จากรั ฐ บาลแบบมี เ งื่ อ นไข ซึ่ ง เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วรวมถึ ง การห้ ามมิ ใ ห้ กิ จ การทํา กิ จ กรรม
ทางการเกษตรบางอย่าง กิจการควรรับรู้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกําไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อ
กิจการได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาํ หนดนั้นแล้ ว หากเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
สิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพที่มี ก ารวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จาก
การด้ อยค่ าสะสม กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม ให้ ถือปฏิบัติ กับงบการเงิ นสําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มิได้ กาํ หนดวิธีปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะ การเริ่ ม ใช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม ต้ องปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเลือกรับรู้ผล
กําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ

4

จากการเริ่มใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ดังกล่าว โดยปรับกับกําไรสะสม
ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 (กรณีท่กี ิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้
เป็ นครั้งแรกในปี 2559)
บทนํา 9 (บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

5

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรือ่ ง เกษตรกรรม
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมทางการเกษตร

ขอบเขต
1

2

3

4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิ บตั ิ ก บั การบันทึ กบัญชี ของรายการต่ อไปนี้ เมื่อรายการ
ดังกล่าวเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร
1.1 สินทรัพย์ชีวภาพ
1.2 ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกีย่ ว และ
1.3 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล ตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 34 และ 35
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถอื ปฏิบัติกบั
2.1 ที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ทีด่ ิ น อาคารและอุปกรณ์ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน) และ
2.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ ถื อปฏิบั ติ กับผลิ ตผลทางการเกษตรซึ่ งเป็ นผลิ ตผลที่เก็บเกี่ยวจาก
สินทรั พย์ ชีวภาพของกิจการ ณ จุ ดเก็บเกี่ยวเท่านั้ น หลั งจากเวลานั้ นให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่นที่เกี่ยวข้ อง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไม่ถือปฏิบัติกบั กระบวนการแปรรูปภายหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลทางการเกษตร เช่น กระบวนการแปรรูปองุ่นให้ เป็ นเหล้ าองุ่นโดยผู้ผลิตเหล้ าองุ่นที่เป็ นผู้ปลูก
องุ่นด้ วย แม้ ว่ากระบวนการแปรรูปดังกล่ าวอาจจะเป็ นกระบวนการต่อเนื่องที่สมเหตุสมผลและตาม
ธรรมชาติของกิจกรรมทางการเกษตรและอาจมีความคล้ ายคลึงกับการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพก็ตาม
กระบวนการแปรรูปดังกล่ าวไม่ อยู่ ภายใต้ คาํ นิยามของคําว่ ากิจกรรมทางการเกษตรตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
ตารางต่ อไปนี้เป็ นตัวอย่างของสินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นผลจาก
กระบวนการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
สินทรัพย์ชีวภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ
แปรรูปหลังเก็บเกีย่ ว

แกะ

ขนแกะ

เส้ นใย พรม

ต้ นไม้ ในป่ าปลูก

ต้ นไม้ ท่ถี ูกตัด

ท่อนซุง ไม้ แปรรูป
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สินทรัพย์ชีวภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ
แปรรูปหลังเก็บเกีย่ ว

ต้ นพืช

ฝ้ าย

ด้ าย ผ้ า

อ้ อยที่เก็บเกี่ยว

นํา้ ตาล

โคนม

นํา้ นม

เนยแข็ง

สุกร

สุกรชําแหละ

ไส้ กรอก แฮม

ไม้ ใบ

ใบไม้

ใบชา ใบยาสูบบ่มแห้ ง

เถาองุ่น

ผลองุ่น

เหล้ าองุ่น

ไม้ ผล

ผลไม้ ท่เี ก็บเกี่ยว

ผลไม้ แปรรูป

คํานิยาม
คํานิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับเกษตรกรรม
5

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
กิจกรรมทางการเกษตร

หมายถึง

การบริ ห ารการเปลี่ ย นรู ป เชิ ง ชี ว ภาพและ
การเก็บเกี่ยวของสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการขาย
หรือเพือ่ เปลีย่ นเป็ นผลิตผลทางการเกษตร หรือ
เพือ่ เพิม่ จํ านวนสินทรัพย์ชีวภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร

หมายถึง

ผลิ ต ผลที่ เ ก็ บ เกี่ย วได้จ ากสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพ
ของกิจการ

สินทรัพย์ชวี ภาพ

หมายถึง

สัตว์หรือพืชทีม่ ีชีวิต

การเปลีย่ นรูปเชิงชีวภาพ

หมายถึง

กระบวนการซึ่งก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
เชิงคุณภาพหรือปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ
ประกอบด้วยการเจริญเติบโต การเสื่อมถอย
การให้ผลิตผล และการขยายพันธุ ์

ต้นทุนในการขาย

หมายถึง

ต้ น ทุ น ส่ วนเพิ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
การจํ าหน่ ายสิ นทรัพย์ โดยไม่ รวมถึงต้นทุ น
ทางการเงินและภาษีเงินได้
7

กลุ่มของสินทรัพย์ชวี ภาพ

หมายถึง

การรวมกลุ่ ม ของสั ต ว์ ห รื อ พื ช ที่ มี ชี วิ ต ที่
คล้ายคลึงกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน

การเก็บเกีย่ ว

หมายถึง

การแยกผลิ ต ผลออกจากสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพ
หรื อ การยุ ติ ก ระบวนการดํ า รงชี วิ ต ของ
สินทรัพย์ชีวภาพ

5ก - 5ค (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
6 กิจกรรมทางการเกษตรครอบคลุ มถึ งกิจกรรมหลายลั กษณะ เช่ น การทําปศุ สัตว์ การทําป่ าไม้
การเพาะปลูกที่ให้ ผลิตผลได้ ตามฤดูกาลหรือหลายฤดูกาล การทําสวน การทําไร่ การเพาะพันธุไ์ ม้ ดอก
และการเพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ นํ้ า (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 สัตว์หรือพืชที่มีชีวิตมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปเชิง
ชีวภาพได้
6.2 การบริหารการเปลีย่ นแปลง การบริหารเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพขึ้นโดยการขยาย
ขีดความสามารถหรืออย่างน้ อยโดยการทําให้ สภาพที่จาํ เป็ นเพื่อให้ กระบวนการนั้นเกิดขึ้นได้
(เช่น ระดับสารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ความสมบูรณ์ และแสงสว่าง) การบริหารดังกล่าว
ทํา ให้ กิจ กรรมทางการเกษตรแตกต่ า งจากกิจกรรมอื่น ๆ เช่ น การเก็บ เกี่ย วผลิ ต ผลจาก
แหล่ งที่มิได้ มีการบริหาร (เช่ น การจับปลาจากมหาสมุทร หรือการตัดไม้ ในป่ า) ไม่ถือเป็ น
กิจกรรมทางการเกษตร และ
6.3 การวัด การเปลี ่ย นแปลง การเปลี่ ย นแปลงในคุ ณ ภาพ (เช่ น คุ ณ สมบั ติ ท างพั น ธุ ก รรม
ความหนาแน่ น ความสุกงอม ชั้นไขมัน สัดส่วนโปรตีน และความเหนียวของเส้ นใย) หรือ
การเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ (เช่น จํานวนดอกผลที่ได้ นํา้ หนัก ปริมาตร ความยาวเส้ นใย
หรือเส้ นผ่าศูนย์กลางของเส้ นใย และจํานวนของหน่อหรือตาอ่อน) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูป
เชิงชีวภาพหรือการเก็บเกี่ยวจะถูกวัดและติดตามผลโดยถือเป็ นหน้ าที่ของการบริหารเป็ น
ประจําอย่างหนึ่ง
7 การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพให้ ผลในลักษณะต่างๆ ดังนี้
7.1 การเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ โดย 1) การเจริ ญเติบโต (การเพิ่ มปริ มาณหรื อการปรั บปรุง
คุณภาพของสัตว์หรือพืช) 2) การเสื่อมถอย (การลดปริมาณหรือการเสื่อมคุณภาพของสัตว์
และพืช) หรือ 3) การขยายพันธุ์ (การเพิ่มจํานวนของสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต) หรือ
7.2 การผลิตผลิตผลทางการเกษตร เช่น นํา้ ยางพารา ใบชา ขนสัตว์ และนํา้ นม

8

คํานิยามทัว่ ไป
8

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
มูลค่าตามบัญชี

หมายถึง

จํ านวนเงินของสินทรัพย์ที่รบั 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 ด ขึ้ นในสภาพปกติ ร ะหว่ า งผู ร้ ่ ว มตลาด
ณ วันที่วดั มู ลค่า (ดู มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อ ง การวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้))

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

9

ให้ เ ป็ นไปตามที่ นิ ย ามไว้ ใ นมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 20 (ปรับ ปรุ ง 2558)
เรื่ อ ง การบั ญ ชี ส ํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จาก
รั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

(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 กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย
การตี ต ราหรื อ การทํา เครื่ อ งหมายโคที่ไ ด้ ม าหรื อ ที่ก ํา เนิ ด มาหรื อ ที่เ พิ่ ง หย่ า นม ตามปกติ จ ะ
ประเมินผลประโยชน์ในอนาคตโดยการวัดมูลค่าจากคุณลักษณะทางกายภาพที่มีนัยสําคัญ
12 สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เมือ่ รับรูร้ ายการเริ่มแรก และ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เว้นแต่ ก รณี ที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 30 ซึ่ งไม่ สามารถวัดมู ลค่ า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

9

13 ผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดด้วยมู ลค่ายุติธรรมหัก
ต้น ทุ น ในการขาย ณ จุ ด เก็ บ เกี่ ย ว มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ ไ ด้นี้ ถื อ เป็ นต้น ทุ น ของสิ น ค้า คงเหลื อ
ณ วันนั้น เมือ่ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
14 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
15 การวัด มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพหรื อ ผลิ ต ผลทางการเกษตร อาจทํา ได้ โ ดยการแบ่ ง
สินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรเป็ นกลุ่มตามคุณลักษณะที่มีนัยสําคัญ เช่ น แบ่ งตาม
อายุหรือตามคุณภาพ ทั้งนี้ ให้ กจิ การเลือกใช้ คุณลักษณะซึ่งสอดคล้ องกับคุณลักษณะที่ตลาดใช้ เพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคา
16 กิจการมักทําสัญญาขายล่วงหน้ าสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งราคาตามสัญญานี้อาจ
ไม่ เกี่ยวข้ องกับการวัดมูลค่ ายุติธรรม เนื่องจากมูลค่ ายุติธรรมนั้นสะท้ อนสภาพของตลาดในปั จจุ บัน
ที่มีท้งั ผู้ซ้ ือและผู้ขายที่ร่วมตลาดซึ่งเข้ าทํารายการ ด้ วยเหตุน้ ี จึงไม่ต้องปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชี วภาพหรื อผลิ ตผลทางการเกษตรอันเนื่ องมาจากการที่มี สัญญาเกิดขึ้ น ในบางกรณี สัญญาขาย
สินทรัพย์ชีวภาพหรื อผลิตผลทางการเกษตรอาจเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที ่
อาจเกิดขึ้น ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ถือปฏิบัติกบั สัญญาที่สร้ างภาระ
17 – 21 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
22 กิจการไม่ รวมกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดหาเงินทุนสําหรับสินทรัพย์ สําหรับการชําระภาษี
หรือสําหรับการทําให้ เกิดสินทรัพย์ชีวภาพทดแทนขึ้นใหม่ภายหลังการเก็บเกี่ยว (เช่น ต้ นทุนของ
การปลูกต้ นไม้ ข้ นึ ใหม่ในป่ าปลูกหลังจากมีการตัดไม้ แล้ ว)
23 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
24 ในบางกรณี ราคาทุนอาจใช้ ประมาณมูลค่ายุติธรรมได้ โดยเฉพาะในกรณีท่ี
24.1 การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพเกิดขึ้นเพียงเล็กน้ อยนับตั้งแต่เกิดต้ นทุนเมื่อเริ่มแรก (เช่น กรณีท่ี
การลงต้ นกล้ าไม้ ผลก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพียงเล็กน้ อย) หรือ
24.2 การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพนั้นคาดว่ าจะไม่ มีผลกระทบต่อราคาอย่ างเป็ นสาระสําคัญ (เช่ น
การเจริญเติบโตในช่วงแรกของการปลูกป่ าสนที่มีวงจรการเก็บเกี่ยวนาน 30 ปี )
25 สินทรัพย์ชีวภาพมักมีลักษณะทางกายภาพอยู่ติดกับที่ดิน (เช่น ต้ นไม้ ในป่ าปลูก) ซึ่งอาจไม่มีตลาด
แยกต่างหากสําหรับสินทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ติดกับที่ดินแต่อาจมีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์
ชีวภาพเมื่อรวมกับที่ดิน นั่นคือสินทรัพย์ชีวภาพ ที่ดินเปล่า และส่วนปรับปรุงที่ดิน ถือเป็ นสินทรัพย์
ที่รวมกัน กิจการอาจใช้ ข้อมูลของสินทรัพย์ท่ีรวมกันนั้นเพื่อกําหนดมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพ ตัวอย่ างเช่ น มูลค่ ายุ ติธรรมของที่ดินเปล่ าและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาจนํามาหักออกจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี วมกันนั้นเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
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ผลกําไรและขาดทุน
26

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรู ส้ ินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรกด้วยมู ลค่ ายุติธรรมหัก
ต้น ทุ น ในการขาย และจากการเปลี่ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ในการขายของ
สินทรัพย์ชีวภาพ ต้องบันทึกเป็ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเมือ่ เกิดขึ้ น
27 ผลขาดทุ น อาจเกิด ขึ้ น ได้ จ ากการรั บ รู้สิน ทรั พย์ ชีว ภาพเมื่ อ เริ่ มแรก เนื่ อ งจากได้ นํา ต้ น ทุ น ใน
การขายมาหักเพื่อคํานวณหามูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ ผลกําไรอาจ
เกิดขึ้นได้ จากการรับรู้สนิ ทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรก เช่น เมื่อลูกวัวเกิดใหม่
28 ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรู ผ้ ลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรกด้วยมู ลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย ต้องบันทึกเป็ นกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเมือ่ เกิดขึ้ น
29 ผลกําไรหรือขาดทุนอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรกจากการเก็บเกี่ยว
ผลิตผล

กรณีทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
30 การวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพอยู่ บ นข้อ สัน นิ ษ ฐานที่ ว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสามารถวัด ได้
อย่างน่ าเชื่อถือ อย่ างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานดังกล่ าวจะมีข อ้ โต้แย้งเฉพาะในกรณีการรับรู ้
สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพเมื่ อ เริ่ ม แรกซึ่ ง ไม่ มี ร าคาเสนอซื้ อขายรองรับ และการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ด้วยทางเลือกอื่นไม่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน ในกรณีดงั กล่าว สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดมู ลค่าด้วย
ราคาทุ น หัก ค่ า เสื่อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าสะสม และในทันที ที่มู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดมู ลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้องวัดมู ลค่าของ
สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพนั้น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ในการขาย เมื่อ ทัน ที ที่ สิ น ทรัพ ย์ชี ว ภาพ
ประเภทไม่หมุนเวียนเข้าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นถือไว้เพื่อขาย (หรืออยู่ในกลุ่มสินทรัพย์
รอการจํ า หน่ า ยซึ่ ง จัด ประเภทเป็ นถือ ไว้เ พื่อ ขาย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงาน
ทีย่ กเลิก จะถือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
31 ข้ อสันนิษฐานที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 30 จะมีข้อโต้ แย้ งเฉพาะในกรณีของการรับรู้เมื่อเริ่มแรกเท่านั้น
สํา หรั บ กิ จ การที่ไ ด้ วั ด มู ล ค่ า สิน 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 าของสินทรั พย์ชีวภาพดังกล่ าวด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมหักต้ นทุนในการขายดังกล่ าวต่ อไป
จนกว่าจะจําหน่ายสินทรัพย์น้ัน
32 ในทุกกรณี กิจการต้ องวัดมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้ น ทุนในการขาย มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ นี้ เป็ นผลสะท้ อนของมุ มมองที่ว่ามู ลค่ ายุ ติธรรมของ
ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว สามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือเสมอ
33 ในการกําหนดราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม กิจการต้ องพิจารณา
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง สิน ค้ าคงเหลื อ มาตรฐานการบั ญ ชี
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ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
34 เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วดั ด้วยมู ลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย ต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนเมือ่ กิจการมีสิทธิได้รบั เงินอุดหนุนนั้น
35 หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งเกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายเป็ นแบบมีเงื่อนไข ซึ่ งรวมถึงการห้ามมิให้กิจการทํากิจกรรมทางการเกษตรบางอย่าง
กิจการต้องรับรู เ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาลนั้นในกําไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อกิจการได้ปฏิ บตั ิ ตาม
เงือ่ นไขทีก่ ําหนดในเงินอุดหนุนนั้นแล้ว
36 เงื่อนไขและสถานการณ์ของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลอาจกําหนดให้ กิจการทําฟาร์ มเฉพาะในพื้ นที่ใดพื้ นที่หนึ่งเป็ นเวลา 5 ปี และกําหนดให้
กิจการต้ องส่งคืนเงินอุดหนุนทั้งจํานวนหากกิจการทําฟาร์มน้ อยกว่า 5 ปี ในกรณีน้ ี จะไม่มีการรับรู้
เงินอุดหนุ นดังกล่ าวในกําไรหรือขาดทุนจนกว่ า 5 ปี ผ่ านไป อย่ างไรก็ตาม หากเงื่อนไขของเงิน
อุดหนุ นอนุ ญาตให้ กิจการมีสิทธิได้ รับบางส่วนของเงินอุดหนุ นตามระยะเวลาที่ผ่านไป ให้ กิจการ
รับรู้เงินอุดหนุนส่วนดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุนตามระยะเวลา
37 หากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม (ดูย่อหน้ าที่ 30) กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
38 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดวิธีปฏิบัติท่แี ตกต่างกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล หากเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้ วยมูลค่ ายุติธรรมหั ก
ต้ น ทุ น ในการขายหรื อ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลกํา หนดให้ กิจ การไม่ ท าํ กิจ กรรมทางการเกษตร
บางอย่าง ในขณะที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงิน
อุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่ วยเหลือจากรัฐบาล ถือปฏิบัติเฉพาะกับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม

การเปิ ดเผยข้อมูล
39 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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ภาพรวม
40 กิจการต้องเปิ ดเผยยอดรวมของผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นระหว่างงวดปั จจุ บนั จากการรับรู ้
เมื่อเริ่มแรกของสิ นทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร และจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
41 กิจการต้องเปิ ดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม
42 การเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 41 อาจอยู่ในรูปของการบรรยายหรือรายละเอียดในเชิงปริมาณก็ได้
43 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยรายละเอียดในเชิงปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพ
แต่ละกลุ่ม โดยให้ แยกแสดงระหว่างสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินทรัพย์ชีวภาพ
เพื่อการให้ ผลิตผล หรือระหว่ างสินทรัพย์ชีวภาพที่พร้ อมให้ ผลิตผลและที่ยังไม่ พร้ อมให้ ผลิตผล
ตามความเหมาะสม ตัวอย่ างเช่ น กิจการอาจเปิ ดเผยมู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรั พย์ชีวภาพเพื่ อ
การอุปโภคบริโภคและสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการให้ ผลิตผล และกิจการยังอาจแบ่งย่อยต่อไปเป็ น
สินทรั พย์ท่ีพร้ อมให้ ผลิตผลและที่ยังไม่ พร้ อมให้ ผลิตผล การแยกเสดงเหล่ านี้ให้ ข้อมูลที่อาจมี
ประโยชน์ต่อการประเมินจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต โดยกิจการต้ องเปิ ดเผยเกณฑ์ท่ใี ช้
ในการกําหนดการแยกแสดงเหล่านั้นด้ วย
44 สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคคื อ สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพที่ จ ะถู ก เก็บ เกี่ ย วเป็ นผลิ ต ผล
ทางการเกษตร หรื อ เพื่ อ ขายในสภาพที่เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพ ตั ว อย่ า งของสิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพ
เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้ แก่ ปศุสัตว์เพื่อผลิตเนื้อ ปศุสัตว์เพื่อขายสัตว์ ปลาในบ่ อเลี้ยง พืชผล
เช่ น ข้ าวโพดและข้ าวสาลี ต้ นไม้ ท่ปี ลูกเพื่อขายเป็ นไม้ แปรรูป สินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการให้ ผลิตผล
คือสินทรัพย์ชีวภาพที่ไม่ ใช่ เพื่อการอุปโภคบริโภค ตัวอย่ างเช่ น ปศุสัตว์เพื่อผลิตนํา้ นม เถาองุ่น
ไม้ ผล และต้ นไม้ ท่ปี ลูกเพื่อเอาฟื นโดยที่ยังไม่โค่นต้ นไม้ น้ัน สินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการให้ ผลิตผลมิใช่
เป็ นผลิตผลทางการเกษตร แต่จะเป็ นสินทรัพย์ท่ผี ลิตผลิตผลทางการเกษตรขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง
45 สินทรัพย์ชีวภาพอาจจัดเป็ นสินทรัพย์ชีวภาพที่พร้ อมให้ ผลิตผลหรือสินทรัพย์ชีวภาพที่ยังไม่พร้ อม
ให้ ผลิตผล สินทรัพย์ชีวภาพที่พร้ อมให้ ผลิตผล หมายถึง สินทรัพย์ท่มี คี ุณสมบัติครบข้ 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
46.2.2 ปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรระหว่างงวด
47-48 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่ใช้ )
49 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
49.1 ความมีอยู่จริงและมู ลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพซึ่ งกรรมสิทธิ์มีขอ้ จํ ากัด และ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพทีน่ าํ ไปเป็ นหลักประกันหนี้ สิน
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51

52

53

49.2 จํ านวนเงินของภาระผูกพันเพือ่ การพัฒนาหรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพ และ
49.3 กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งทางการเงินทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมทางการเกษตร
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 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพือ่ ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
50.4 ยอดลดลงเนือ่ งจากการเก็บเกีย่ ว
50.5 ยอดเพิม่ ขึ้ นเนือ่ งจากการรวมธุรกิจ
50.6 ผลต่ างอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิซึ่งเกิดจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การนําเสนองบการเงินที่ต่างไป และการแปลงค่าการดําเนินงานต่ างประเทศให้เป็ น
สกุลเงินทีใ่ ช้ในการนําเสนองบการเงินของกิจการทีเ่ สนอรายงาน และ
50.7 รายการเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ นทุ น ในการขายของสิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพสามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ทั้ ง จาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพและทางด้ านราคาในตลาด การเปิ ดเผยข้ อมูลการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านกายภาพและด้ านราคาแยกกันจะเป็ นประโยชน์กับการประเมินผลการดําเนินงานของงวด
ปั จจุ บันและกาลในอนาคต โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสําหรับวงจรการผลิตที่ใช้ ระยะเวลานานกว่าหนึ่งปี
ในกรณีดังกล่าวนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้ กจิ การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ที่รวมอยู่ ในกําไรหรือขาดทุน ทั้งที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพและทางด้ านราคา โดยแยกตามกลุ่มสินทรัพย์ชีวภาพหรือแยก
ตามเงื่อนไขอื่น อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลดังกล่าวมีประโยชน์น้อยลงหากวงจรการผลิตใช้ ระยะเวลาน้ อย
กว่าหนึ่งปี (เช่น การเลี้ยงไก่ หรือการปลูกธัญพืช)
การเปลี่ ย นรู ป เชิ ง ชี ว ภาพเป็ นผลให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพหลายประเภท เช่ น
การเจริญเติบโต การเสื่อมถอย การผลิต และการขยายพั นธุ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ ละประเภท
สามารถสังเกตและวัดมูลค่ าได้ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพแต่ ละประเภทดังกล่ าวสัมพันธ์
โดยตรงกับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติธรรมของสินทรั พย์
ชีวภาพเนื่องจากการเก็บเกี่ยวถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพอย่างหนึ่ง
กิจ กรรมทางการเกษตรมั ก เผชิ ญ กับ ความเสี่ย งทางภูมิ อ ากาศ โรคภั ย และภั ย ธรรมชาติ อ่ ืน ๆ
ถ้ ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ วทําให้ เกิดรายการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่มีสาระสําคัญ ให้ กิจการเปิ ดเผย
ข้ อมู ลจํา นวนเงิน และลั ก ษณะของรายการนั้ น ตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 1
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตัวอย่ างของเหตุการณ์ดังกล่ าวเช่ น การเกิดโรค
ระบาดจากเชื้อไวรัส อุทกภัย ภัยแล้ งอย่างรุนแรงหรือนํา้ ค้ างแข็ง และการแพร่ระบาดของแมลง
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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 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ
สินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าว ดังต่อไปนี้
54.1 รายละเอียดเกีย่ วกับสินทรัพย์ชีวภาพ
54.2 คําอธิบายถึงสาเหตุทีไ่ ม่สามารถวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
54.3 หากเป็ นไปได้ ให้เปิ ดเผยช่วงของมู ลค่าโดยประมาณซึ่ งมู ลค่ายุติธรรมมีความเป็ นไป
ได้สูงทีจ่ ะอยู่ในช่วงนั้น
54.4 วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้
54.5 อายุการใช้งานหรืออัตราค่าเสือ่ มราคาทีใ่ ช้ และ
54.6 ราคาทุนและค่ าเสื่อมราคาสะสม (ซึ่ งได้รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสมไว้แล้ว)
ณ วันต้นงวดและสิ้ นงวด
55 ในระหว่างงวดปั จจุบนั หากกิจการวัดมู ลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ดู ย่อหน้าที่ 30) กิจการต้องเปิ ดเผยผลกําไรหรือ
ขาดทุนที่รบั รูเ้ นือ่ งจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพนั้น และรายการกระทบยอดตามที่กําหนด
ในย่อหน้าที่ 50 โดยต้องเปิ ดเผยจํ านวนเงินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพนั้นแยก
ต่างหาก นอกจากนี้ การกระทบยอดดังกล่าวต้องรวมถึงจํ านวนเงินดังต่อไปนี้ ที่รวมอยู่ในกําไร
หรือขาดทุนทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ชีวภาพนั้น
55.1 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
55.2 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า และ
55.3 ค่าเสือ่ มราคา
56 ถ้าในระหว่างงวดปั จจุบนั กิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพได้อย่างน่าเชื่อถือ
สํ าหรับสิ นทรัพย์ชี วภาพซึ่ งเคยวัด ด้วยราคาทุ นหัก ค่ าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่าสะสม กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลของสินทรัพย์ชีวภาพ ดังต่อไปนี้
56.1 รายละเอียดเกีย่ วกับสินทรัพย์ชีวภาพ
56.2 คําอธิบายถึงสาเหตุทีท่ ําให้มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
56.3 ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
57 กิ จ การต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ กิ จ กรรมทางการเกษตรตามที่ ค รอบคลุ ม ในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ดังนี้
57.1 ลักษณะและระดับของเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน
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57.2 เงื่อนไขต่างๆ ที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิ และภาระที่อาจเกิดขึ้ นอื่นๆ ที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาล และ
57.3 การลดลงอย่างมีนยั สําคัญทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้ นกับระดับของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
58 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถอื ปฏิบตั ิกบั งบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อน กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
59 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ กาํ หนดวิธีปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลง การเริ่มใช้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเลือกรับรู้
ผลกําไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
จากการเริ่มใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ดังกล่าว โดยปรับกับกําไรสะสม ณ
วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 (กรณีท่กี ิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ เป็ นครั้ง
แรกในปี 2559)
60-63 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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