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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรือ่ ง เกษตรกรรม
บทนา
เนื่องจากการปฏิบัติทางบัญชีสาหรับภาคเกษตรกรรมนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board หรือ IASB) จึงมี
การออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม เป็ นมาตรฐานการบัญชีฉบับแรกที่เกี่ยวข้ อง
กับ การบั ญ ชี เ กษตรกรรม เพื่ อ รองรั บ ลั ก ษณะเฉพาะของธุร กิจ ดั งกล่ า ว ซึ่ งจะกาหนดวิ ธีการรั บ รู้ แ ละ
การวัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่ายุติธรรมมาเกี่ยวข้ องมากขึ้น เพื่ อให้ ประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี
ไม่ แ ตกต่ า งจากสากลสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ )สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ ) จึ ง มี ก ารก าหนด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 ขึ้นและมีผลบังคับใช้ เป็ นครั้งแรกสาหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2559
สรุปเนื้ อหาทีส่ าคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม กาหนดวิธีการรับรู้และการวัดมูลค่า สินทรัพย์
ชีวภาพ พืชเพื่อการให้ ผลิตผล และผลผลิตทางการเกษตร
โดยกาหนดให้ กจิ การต้ องวัดมูลค่าดังนี้
- สินทรัพย์ชีวภาพ ที่ไม่ใช่พืชเพื่อการให้ ผลิตผล วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
- พืชเพื่อการให้ ผลิตผลทั้งที่ยังไม่พร้ อมให้ ผลิตผลและที่พร้ อมให้ ผลิตผล วัดมูลค่าด้ วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม หรือ ด้ วยวิธีการตีราคาใหม่ ซึ่งการวัดมูลค่า
ดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
- วัดมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
สาหรั บ กิจ การที่มีข้อ ปฏิบั ติแ ตกต่ า งจากข้ อกาหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ นี้ กิจการต้ อง
เปลี่ยนนโยบายการบัญชีโดยการปรับย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับ กิจกรรมทางการเกษตร
โดยเฉพาะ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินมีความเข้ าใจในข้ อมูลธุรกิจเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
กิจกรรมทางการเกษตร (Agricultural activity) หมายถึง การบริหารการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพ
และการเก็บเกี่ยวของสินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการขาย หรือเพื่อเปลี่ยนเป็ นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพื่อ
เพิ่มจานวนสินทรัพย์ชีวภาพ
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สินทรัพย์ชีวภาพ (Biological assets) หมายถึง สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต
ผลิตผลทางการเกษตร (Agriculture produce) หมายถึง ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้ จากสินทรั พย์
ชีวภาพของกิจการ
การเก็บเกี่ยว (Harvest) หมายถึง การแยกผลิตผลออกจากสินทรัพย์ชีวภาพ หรือการยุติ
กระบวนการดารงชีวิตของสินทรัพย์ชีวภาพ
พืชเพือ่ การให้ผลิตผล (Bearer plant) หมายถึง พืชที่มีชีวิตซึ่ง
1 ใช้ ในกระบวนการผลิตหรือเพื่อจัดหาซึ่งผลิตผลทางการเกษตร
2 คาดว่าจะให้ ผลิตผลมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา และ
3 มีความเป็ นไปได้ ท่ยี ากยิ่งที่จะขายเป็ นผลิตผลทางการเกษตร เว้ นแต่การขายเศษซากที่เป็ น
ผลพลอยได้
ตัวอย่างพืชเพื่อการให้ ผลิตผล เช่น พุ่มชา ต้ นองุ่น ปาล์มนา้ มัน และต้ นยางพาราที่ปลูกเพื่อกรีด
นา้ ยางและตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ใช่พืชเพื่อการให้ ผลิตผล
1 พืชที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเป็ นผลิตผลทางการเกษตร (ตัวอย่างเช่น ต้ นไม้ ท่ปี ลูกเพื่อทาไม้ แปรรูป)
2 พืชที่ปลูกเพื่อผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่อย่างน้ อยมีความเป็ นไปได้ มากกว่าความเป็ นไป
ได้ ท่ยี ากยิ่งว่ากิจการจะเก็บเกี่ยวและขายพืชนั้นเป็ นผลิตผลทางการเกษตร มากกว่าจะขาย
เศษซากที่เป็ นผลพลอยได้ (ตัวอย่างเช่น ต้ นไม้ ท่ปี ลูกเพื่อเก็บเกี่ยวทั้งผลไม้ และทาไม้ แปรรูป)
3 พืชล้ มลุก (ตัวอย่างเช่น ข้ าวโพด และข้ าวสาลี)
พื ช เพื่ อ การให้ ผลิ ตผลที่ไม่ สามารถให้ ผ ลิ ตผลได้ อีก ต่ อ ไปอาจถู ก โค่ น ลงและขายเป็ นเศษซาก
ตัวอย่างเช่น เพื่อใช้ เป็ นฟื น การขายเศษซากที่เป็ นผลพลอยได้ ดังกล่าวไม่ได้ ห้ามการที่พืชนั้นจะ
เป็ นไปตามคานิยามของพืชเพื่อการให้ ผลิตผล
ขอบเขต
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาหนดให้ กิจการต้ องถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสาหรับรายการที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตร โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้
อยู่ภายใต้ขอบเขต
ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
1. สินทรัพย์ชีวภาพ
1. ที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการ
2. ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุ ดเก็บเกี่ยว
เกษตร
)หลังจากนั้นให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องกับ
บัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ หรือ
กิจกรรมทางการเกษตร
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่
3. กระบวนการแปรรูปภายหลังการเก็บเกี่ยว
เกี่ยวข้ อง)
ผลิตผลทางการเกษตร
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อยู่ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
3. ผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้
ผลิตผล )ถือเป็ นสินทรัพย์ชีวภาพ)
4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์ชีวภาพที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย

ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
4. พืชเพื่อการให้ ผลิตผล (Bearer plant) ให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5. เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับพื ช
เพื่อการให้ ผลิตผลให้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาหรับ
เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
6. หากเงิ น อุ ด หนุ นรั ฐบาลเกี่ ยวข้ องกั บ
สินทรั พย์ ชี วภาพที่วั ดด้ วยราคาทุ นหั กค่ า
เสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุ นสะสมจาก
การด้ อยค่าสะสมต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาหรับ
เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

สินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นผลจากกระบวนการแปรรูปหลังเก็บ
เกี่ยว สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
จุดเก็บเกี่ยว
สินทรัพย์ชีวภาพ
)ไม่รวมพืชเพื่อการให้ ผลิตผล)

ภายใต้ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41

ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ
แปรรูปหลังเก็บเกี่ยว

ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ า
คงเหลือ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง

หมายเหตุ: ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยวอยู่ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม หลังจากนั้นอยู่
ภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
ตัวอย่างของสินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นผลจากกระบวนการแปร
รูปหลังเก็บเกี่ยว
สินทรัพย์ชีวภาพ
ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี
ปฏิบตั ิตาม
ฉบับที่ 16 (พืชเพือ่ มาตรฐานการบัญชี
การให้ผลิตผล)
ฉบับที่ 41
แกะ
โคนม
สุกร
ต้ นไม้ ป่าปลูกเพื่อไม้
แปรรูป
เถาองุ่น
ผลองุ่นที่เถาองุ่น
ไม้ ผล
ผลไม้ ท่ตี ้ นไม้

ผลิตผลทาง
การเกษตร
ขนแกะ
นา้ นม
สุกรชาแหละ
ต้ นไม้ ท่ถี ูกตัด

ผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการแปรรูป
หลังเก็บเกีย่ ว
เส้ นใย พรม
เนยแข็ง
ไส้ กรอก แฮม
ท่อนซุง ไม้ แปรรูป

องุ่นที่เก็บเกี่ยว
ผลไม้ ท่เี ก็บเกี่ยว

เหล้ าองุ่น
ผลไม้ แปรรูป

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การรับรูร้ ายการ
สาหรับพืชเพื่ อการให้ ผลิตผลทั้งที่ยังไม่พร้ อมให้ ผลิตผลและที่พร้ อมให้ ผลิตผล กิจการต้ องรับรู้
ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สาหรับสินทรัพย์ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร กิจการต้ องรับรู้เมื่อมีคุณสมบัติทุกข้ อดังนี้
1. กิจการควบคุมสินทรัพย์น้ันซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
2. มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ างแน่ ท่ีกิจ การจะได้ รั บ ผลประโยชน์ เ ชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคตจาก
สินทรัพย์น้ัน และ
3. มูลค่ายุติธรรมหรือต้ นทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่ าเชื่อถือ )ดูมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม)
ตัวอย่างที่ 1 จุดการรับรู้รายการ
โคนมที่กาลังตั้งครรภ์ถือเป็ นสินทรัพย์ชีวภาพที่ต้องรับรู้ภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สาหรั บ ลู ก โคนมก็เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ชี วภาพเช่ น กัน แต่ กิจ การยั งไม่ ส ามารถรั บ รู้ ไ ด้ จนกว่ า จะครบ
คุ ณ สมบั ติ ทุก ข้ อ กรณี น้ ี กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ลูก โคนมทัน ทีท่ีลูก โคนมได้ คลอด ซึ่ งเป็ นการคลอดที่
ประสบความสาเร็จและลูกโคนมคลอดออกมาอย่างปลอดภัย
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
การวัดมูลค่า
พืชเพื่อการให้ ผลิตผลทั้งที่ยังไม่พร้ อมให้ ผลิตผลและที่พร้ อมให้ ผลิตผล
กิจการต้ องวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม หรือ ด้ วยวิธีการ
ตีราคาใหม่ ซึ่งการวัดมูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ
สินทรัพย์ชีวภาพยกเว้ นพืชเพื่อการให้ ผลิตผลต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
เมื่อรับรู้รายการเริ่มแรก และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นพิจารณาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ผลกาไรและขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ เป็ นกาไรหรือขาดทุนสาหรับ
งวดที่เกิดขึ้น เนื่องจากในกิจกรรมการเกษตร การเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภาพของสัตว์หรือพืชที่มี
ชีวิตทาให้ เกิดการเพิ่มหรือลดลงในประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกิจการโดยตรง
ถ้ าไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่ าเชื่อถือ กิจการต้ องวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ า
คงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ อง
เปลี่ยนมาวัดมูลค่าที่มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายในทันที
นอกจากนี้ ถ้ าสินทรัพย์ชีวภาพประเภทไม่หมุนเวียนเข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่
ยกเลิก จะถือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือในทันที
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
สรุปการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
การวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ชีวภาพ

น่าเชื่อถือ

การรับรู้เริ่มแรก

การรับรู้ในภายหลัง

ความน่าเชื่อถือของ
มูลค่ายุตธิ รรม

ไม่น่าเชื่อถือ

วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมหัก
ต้ นทุนในการขาย

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
สะสม

วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมหัก
ต้ นทุนในการขาย และรับรู้ผล
กาไรหรือขาดทุนเป็ นกาไรหรือ
ขาดทุนสาหรับงวด

ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
สะสม

ตัวอย่างที่ 2 การวัดมูลค่าของกิจการโคเนื้อ )โดยสมมติว่ามีราคาจากตลาดหลัก ซึ่ง เป็ นตลาดที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม)
วันที่ 1 ตุลาคม 25X1 บริษัท ฟาร์มโคเนื้อ จากัด ซื้อโคเนื้อเป็ นจานวน 100 ตัวจากตลาดหลัก
ราคาตัวละ 20,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีต้นทุนค่าขนส่งมาที่ฟาร์ ม
ของบริษัทราคาตัวละ 200 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 20,000 บาท เนื่องด้ วยตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41 กาหนดให้ วัดมูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
บริษัทจึงต้ องพิจารณามูลค่ายุติธรรมดังกล่าวโดยสมมติว่า หากบริ ษัทต้ องการขายโคเนื้อ ณ วัน
ดังกล่ า ว จะมี มูลค่ า ยุ ติธรรมหั กต้ น ทุ นในการขายเท่าไร ในที่น้ ีสมมติว่า หากบริ ษัทขายโคเนื้ อ
บริษัทจะได้ รับเงินค่าขายตัวละ 20,000 บาท รวมเป็ นจานวน 2,000,000 บาท แต่บริษัทต้ องจ่าย
ค่า ขนส่งไปยังตลาดหลั ก เป็ นจานวนเงิน เดียวกัน กับ ที่ต้อ งจ่ า ยไปในการซื้ อ และยังต้ องจ่ า ยค่ า
นายหน้ าเพิ่มเติมอีกร้ อยละ 3 ของราคาขาย
จากที่กล่าวข้ างต้ น บริษัทต้ องรับรู้และวัดมูลค่าโคเนื้อ ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรกที่มูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการขาย โดยสามารถคานวณได้ ดังต่อไปนี้
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย = ราคาตลาด – ค่าขนส่ง – ค่านายหน้ า
(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25X1)
= (20,000X100)–(200X100)–(2,000,000 X 3%)
= 1,920,000 บาท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
ดังนั้น บริษัทต้ องบันทึกบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25X1 ดังต่อไปนี้
เดบิต โคเนื้อ
1,920,000
เดบิต ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายโคเนื้อ
80,000
เครดิต เงินสด
2,000,000
ในระหว่างปี มีการให้ อาหารและฉีดยา เป็ นเงิน 500 บาทต่อตัว1
เดบิต โคเนื้อ )500X100)
เครดิต เงินสด

50,000
50,000

ต่อมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 หากบริษัทต้ องการที่จะขายโคเนื้อ ราคาตลาด ณ ตลาดหลัก
ราคาตัวละ 23,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 2,300,000 บาท ในขณะที่ค่า ขนส่ งและค่ า
นายหน้ ายังคงเท่ากับวันที่ 1 ตุลาคม 25X1 ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 25X1 สามารถคานวณได้ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย = ราคาตลาด – ค่าขนส่ง – ค่านายหน้ า
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1) = (23,000X100)–(200X100)–(2,300,000 X 3%)
= 2,211,000 บาท
ดังนั้น บริษัทต้ องบันทึกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดังต่อไปนี้
เดบิต โคเนื้อ
241,000
เครดิต กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายโคเนื้อ
)2,211,000–(1,920,000+50,000))
241,000
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจากสินทรั พย์ชีวภาพของกิจการต้ องวั ดด้ วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้ นทุนในการขาย ณ จุ ดเก็บเกี่ยว มูลค่ายุติธรรมที่ได้ น้ ีถือเป็ นต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือ ณ วันนั้น เมื่อถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง

1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มิได้ ระบุวิธกี ารในการรับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรที่
เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้และวัดมูลค่า )Subsequent Agriculture Activity Related Expenditure) และไม่ถือเป็ นประเด็น
ปัญหาในการใช้ วิธมี ูลค่ายุตธิ รรม ดังนั้นกิจการอาจต้ องใช้ ดุลยพินิจในการรับรู้รายจ่า ยดังกล่าวให้ เป็ นไปตามคานิยามของ
สินทรัพย์หรือค่าใช้ จ่ายตามกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หรืออาจประยุกต์ข้อกาหนดสาหรับการรับรู้และ
วัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้ วยราคาทุนในกรณีท่ไี ม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่ างน่ าเชื่อถือ ตามย่ อหน้ าที่ 33 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยให้ พิจารณาตามหลักการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง
สินค้ าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การ
ด้ อยค่าของสินทรัพย์ ทั้งนี้ กิจการควรเปิ ดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายจ่ายดังกล่าว
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
ตัวอย่างที่ 3 การวัดมูลค่าของกิจการที่ปลูกพืชเพื่อการให้ ผลิตผล
บริษัท ก จากัด ประกอบกิจการปลูกไร่องุ่น ซึ่งมีสนิ ทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร ได้ แก่
เถาองุ่น ผลองุ่ น ที่ติ ดอยู่ บ นเถาองุ่ น และผลองุ่น ณ จุ ด เก็บ เกี่ย ว บริ ษัทดั งกล่ า วควรวั ด มู ลค่ า
สินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
สินทรัพย์
เถาองุ่น
ผลองุ่นที่ติดอยู่บนเถาองุ่น
ผลองุ่น ณ จุดเก็บเกี่ยว

ประเภทของสินทรัพย์
การวัดมูลค่า
สินทรัพย์ชีวภาพที่เป็ นพืช วิธรี าคาทุนหรือวิธกี ารตีราคาใหม่
เพื่อการให้ ผลิตผล
สินทรัพย์ชีวภาพ
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
ผลิตผลทางการเกษตร
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย
ณ จุดเก็บเกี่ยว )เพื่อเป็ นต้ นทุนตั้ง
ต้ นของผลองุ่นและปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง
สินค้ าคงเหลือ)

ตัวอย่างที่ 4 การวัดมูลค่าของเนื้อโคชาแหละ
จากตัวอย่างที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 25X2 บริษัทได้ นาโคเนื้อจานวน 40 ตัวเข้ าโรงฆ่าสัตว์
ณ วั นดังกล่ า วราคาขายของโคเนื้ อ ณ จุ ดเก็บ เกี่ยวที่ตลาดหลั ก ราคาตัวละ 23,500 บาท และ
จะต้ องมีค่าขนส่งไปที่ตลาดหลักเป็ นจานวนเงิน 200 บาทต่อตัว
จากที่กล่าวข้ างต้ น บริษัทต้ องรับรู้และวัดมูลค่าโคเนื้อ ณ วันที่เข้ าโรงฆ่าสัตว์)จุดเก็บเกี่ยว) ที่มูลค่า
ยุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย โดยสามารถคานวณได้ ดังต่อไปนี้
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย = จานวนเงินที่จะได้ รับจากการขาย – ค่าขนส่ง
(ณ วันที่ 15 มกราคม 25X2) = (23,500X40)–(200X40)
= 932,000 บาท
ดังนั้น บริษัทต้ องบันทึกบัญชี ณ วันที่ 15 มกราคม 25X2 ดังต่อไปนี้
เดบิต โคเนื้อรอชาแหละ )สินค้ าคงเหลือ)
932,000
เครดิต โคเนื้อ ((2,211,000/100)X40)
884,400
เครดิต กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายโคเนื้อ
47,600
หมายเหตุ: ต้ นทุนของโคเนื้อรอชาแหละจะเป็ นต้ นทุนตั้งต้ นของเนื้อโคชาแหละและจะต้ องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้ าคงเหลือ ต่อไป
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เนื่องจากกิจกรรมทางการเกษตรนั้น ภาครัฐอาจเข้ ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนโดย
ให้ เงินอุดหนุนแก่กจิ การ ดังนั้นกิจการต้ องวัดมูลค่าเงินอุดหนุนดังกล่าวในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
การวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ชีวภาพ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพ
ที่วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้ นทุนในการขาย
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพ
ที่วัดด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าสะสม

กรณีเงินอุดหนุน
แบบมีเงือ่ นไข
รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้น
ในกาไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อ
กิจการได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดในเงินอุดหนุนนั้นแล้ ว
กิจการต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชี
สาหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล

กรณีเงินอุดหนุน
แบบไม่มีเงือ่ นไข
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อ
กิจการมีสทิ ธิได้ รับเงิน
อุดหนุนนั้น
กิจการต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล

การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจ การต้ อ งแสดงสิน ทรั พ ย์ชีวภาพเป็ นรายการแยกต่ า งหากในงบแสดงฐานะการเงิน และต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
1. ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กิดจากการรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ ชี ว ภาพและผลผลิ ตทางการเกษตรเมื่ อ
เริ่มแรก และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ
2. รายละเอียดของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม โดยสนับสนุ นให้ มีการแยกระหว่างสินทรัพย์
ชีวภาพ ดังนี้
- สินทรัพย์ชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumable) และเพื่อการให้ ผลิตผล (Bearer)
- สินทรัพย์ชีวภาพที่พร้ อมให้ ผลิตผล (Mature) และที่ยังไม่พร้ อมให้ ผลิตผล (Immature)
3. ถ้ ากิจการยังไม่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในข้ อมูลที่เผยแพร่พร้ อมกับงบการเงิน กิจการต้ องเปิ ดเผย
- รายละเอียดของลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม
- ตัววัดที่ไม่เป็ นตัวเงิน หรือการประมาณปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละ
กลุ่มและปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรระหว่างงวด
4. ข้ อ มู ลเกี่ยวกับมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พ ย์ชี ว ภาพและผลผลิ ตทางการเกษตร (ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม)
5. ข้ อจากัดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ และมูลค่าตามบัญชีสินทรั พย์ชีวภาพที่นาไปเป็ นหลักประกัน
หนี้สนิ )ถ้ ามี)
6. ภาระผูกพันเพื่อการพัฒนาหรือการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพ
7. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตร
8. การกระทบยอดสินทรัพย์ชีวภาพระหว่างต้ นงวดกับปลายงวดของงวดปัจจุบัน โดยรวมถึง
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
- กาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย )สนับสนุน
ให้ แยกระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงด้ านราคา)
- ยอดเพิ่มขึ้นจากการซื้อ
- ยอดลดลงจากการขาย และจากการจัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย
- ยอดลดลงจากการเก็บเกี่ยว
- ยอดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
- ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิซ่ึงเกิดจากการแปลงค่างบการเงิน และการแปลงค่าการ
ดาเนินงานต่างประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ในกรณีท่สี นิ ทรัพย์ชีวภาพไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ
2. คาอธิบายถึงสาเหตุท่ไี ม่สามารถวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
3. หากเป็ นไปได้ ให้ เปิ ดเผยช่วงของมูลค่าโดยประมาณซึ่งมูลค่ายุติธรรมมีความเป็ นไปได้ สูงที่
จะอยู่ในช่วงนั้น
4. วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้
5. อายุการให้ ประโยชน์หรืออัตราค่าเสื่อมราคาที่ใช้
6. ราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสม (รวมผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม) ณ วันต้ นงวดและ
สิ้นงวด และ
7. รายการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพระหว่างต้ นงวดกับปลายงวดของ
งวดปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่าย ผลขาดทุน(หรือการกลับรายการ)
จากการด้ อยค่า และค่าเสื่อมราคา
ถ้ าในระหว่างงวดปั จจุ บันกิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพได้ อย่างน่าเชื่อถือ
สินทรัพย์ชีวภาพซึ่งเคยวัดด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลของสินทรัพย์ชีวภาพ ดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ
2. คาอธิบายถึงสาเหตุท่ที าให้ มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ และ
3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล )ถ้ ามี) กิจการต้ องเปิ ดเผยดังต่อไปนี้
1 ลักษณะและระดับของเงินอุดหนุนที่รับรู้
2 เงื่อนไขที่ยังไม่ได้ ปฏิบัติและภาระที่อาจเกิดขึ้น
3 ระดับของเงินอุดหนุนที่คาดว่าจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นมาตรฐานการบัญชีฉบับแรกที่ออกมารองรั บเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
การเกษตร ซึ่งมีการกาหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่มี ีการใช้ มูลค่ายุติธรรมมาเกี่ยวข้ อง ดังนั้นงบการเงิน
จะสะท้อนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกิจการได้ ดีข้ ึน เนื่องจากได้ สะท้ อนถึงลักษณะเฉพาะของกิจกรรมทาง
การเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลาในงบการเงิน
ผู้ ท่ีได้ รั บ ผลกระทบคื อ กิจ การที่เดิมใช้ หลั กเกณฑ์ ร าคาทุ นมาปฏิบั ติในการบั น ทึกบั ญ ชี สาหรั บ
สินทรัพย์ชีวภาพ )ยกเว้ นพืชเพื่อการให้ ผลิตผล) และผลิตผลทางการเกษตร ณ จุ ดเก็บเกี่ยว ดังนั้นกิจการ
ดังกล่าวต้ องเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติมาใช้ มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ซึ่งต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม และรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของการวัดมูลค่ายุติธรรมด้ วย

***************
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางสุรีพร
ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางวราภรณ์
วงศ์พินิจวโรดม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นายณรงค์
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วรรณเลิศ)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ภานุเดชทิพย์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

