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การรายงานทางการเงินสําหรับเกษตรกรรม
ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เริ่มต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2559 กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับเกษตรกรรมจะตองพิจารณา

การปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม (TAS 41) และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและรับรูรายการของพืช เพื่อการใหผลิตผล ซึ่งกําหนดใหในการรายงาน

ทางการเงินกิจการตอง 1) วัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพทุกประเภทยกเวนพืช เพื่อการใหผลิตผลเม่ือรับรูรายการเร่ิมแรก

และทุกสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน และวัดมูลคาผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว ดวยวิธีมูลคายุติธรรม และ 

2) รับรู และวัดมูลคาพืช เพื่อการใหผลิตผลตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ ในขณะท่ีรับรูและวัดมูลคาผลิตผลท่ีเจริญเติบโตจากพืชดังกลาวน้ันเปนสินทรัพยชีวภาพประเภทหน่ึงตาม 

TAS 41

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออภิปรายสาระสําคัญของ TAS 41 และแนวปฏิบัติฯ พืชเพื่อการใหผลิตผล (มาตรฐานฯ) 

วิเคราะหประเด็นที่นาสนใจและปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ รวมถึงใหตัวอยาง เพ่ือเสริมความเขาใจ 

บทความนี้จะชวยใหผูมีหนาที่จัดทํารายงานทางการเงินมีความเขาใจ และสามารถจัดทํารายงานทางการเงินไดถูกตอง

ตามขอกําหนดของมาตรฐานฯ อีกทั้งผูใชรายงานทางการเงินจะไดมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานฯและนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินที่จัดทําขึ้นไปใชประโยชนในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล

คําสําคัญ: การบัญชีสําหรับเกษตรกรรม สินทรัพยชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร พืชเพื่อการใหผลิตผล
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Financial Reporting for Agriculture
Dr.Sansakrit Vichitlekarn
Lecturer of Department of Accountancy,

Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University

Beginning from January 1, 2016 publicly accountable entities of which operations related to agriculture 

shall consider their compliance with the requirements prescribed by Thai Accounting Standard No. 41, 

Agriculture (TAS 41) and by the Federation of Accounting Professions pronouncement, accounting guideline 

for measurement and recognition of bearer plant. Such requirements stipulate that in financial reporting an 

entity shall 1) measure all types of biological assets except bearer plant when initially recognized and at the 

end of each reporting period as well as measure agricultural produce at the point of harvest, using the fair 

value model and 2) recognize and measure the bearer plant in accordance with Thai Accounting Standard 

No. 16, Property Plant and Equipment while recognize and measure produce growing on such a plant as a 

biological asset according to TAS 41.

This article aims at discussing important features of TAS 41 and the guideline for bearer plant (“the 

standards”), analyzing interesting issues and potential problems arising from complying with the standards 

and providing examples for enhancing comprehension. This article would enable financial report preparers 

to gain understanding and be able to prepare financial reports in accordance with the standards. Moreover, 

users of financial reports would possess knowledge of the standards and utilize information gathered from 

financial reports prepared to aid decision-making effectively.

Keywords: Accounting for Agriculture, Biological Asset, Agricultural Produce, Bearer Plant
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การรายงานทางการเงินสําหรับเกษตรกรรม

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ไดประกาศ

บงัคบัใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบัเกษตรกรรม
ไว 2 ฉบับ ไดแก ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 72/2558 
เรื่องมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม (TAS 41) 
และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 73/2558 เรื่อง แนว
ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและรับรูรายการของพืช
เพื่อการใหผลิตผล (แนวปฏิบัติฯ พืชเพ่ือการใหผลิตผล) 
มาตรฐานฯ สําหรับเกษตรกรรมขางตนบังคับใชสําหรับ
กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะโดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
ประจําปสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป

การประกาศใช TAS 41 ซึ่งมีเนื้อหาเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 
41 เรื่อง เกษตรกรรม ซึ่งเปนฉบับปรับปรุงที่สิ้นสุดในวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (IAS 41: Agriculture (Bound 
volume 2015 Consol idated without early 
application)) – IAS 41(2015) มีผลใหกิจการที่อยู 
ในขอบเขตการบังคับใชตองมีการรับรูรายการสินทรัพยใหม 
2 ประเภทบนงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก สินทรัพยชีวภาพ 
(B io log ica l  Asset )  และผลิตผลทางการ เกษตร 
(Agricultural Produce) โดยรับรูสินทรัพยดังกลาวเม่ือ
เริ่มแรก (Initial Recognition) และ ณ จุดเก็บเกี่ยว (Point 
of Harvest) ตามลําดับดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขาย (Fair Value Less Costs to Sell: FVLCTS) 
นอกจากน้ันภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรก TAS 41 กําหนด
ใหวัดมูลค าสินทรัพย ชีวภาพทุกสิ้นรอบระยะเวลาการ
รายงานดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

อยางไรก็ตาม สินทรัพยชีวภาพท่ีเปนรายการพืชเพ่ือ
การใหผลิตผล (Bearer Plant) เปนสินทรัพยชีวภาพที่มี
ลกัษณะแตกตางจากสนิทรพัยชวีภาพอืน่ ๆ  ซึง่คณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว างประเทศ ( International 
Accounting Standard Board: IASB) ไดตระหนักถึง
ประเด็นดังกลาวจึงได มีการปรับปรุงข อกําหนดในการ

รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับพืชเพื่อการใหผลิตผล
เพื่อเปนการบรรเทาภาระ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการวัดมูลคายุติธรรม แตการปรับปรุงดังกลาว
ไดรวมอยูในมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 41 
เรื่อง เกษตรกรรม ซึ่งเปนฉบับปรับปรุงที่สิ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (IAS 41: Agriculture (Bound 
volume 2016 Consol idated without early 
application)) – IAS 41(2016) และปจจุบันสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ กําลังนํา IAS 41 ดังกลาวมาเปนเกณฑในการ
ปรับปรุง TAS 41 โดยยกรางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 
(ปรับปรุง 2559) เพื่อใชถือปฏิบัติกับงบการเงินประจําป
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2560 เปนตนไป

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดคํานึงถึงความจําเปนของการ
ปรับปรุงขอกําหนดขางตนและตระหนักวา TAS 41 ยังไม
สะทอนถึงการปรับปรุงขอกําหนดดังกลาว จึงไดกําหนด
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการพืชเพื่อการใหผลิตผล
เปนการเฉพาะไวในแนวปฏิบัติฯ พืชเพ่ือการใหผลิตผล ทั้งนี้
เพื่อลดปญหาในการรายงานทางการเงินสําหรับป พ.ศ. 2559 
โดยแนวปฏิบัติดังกล าวกําหนดใหกิจการตองรับรู และ
วัดมูลคาพืชเพื่อการใหผลิตผลตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ (TAS 16) อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกลาว
ไดระบุอยางชัดเจนวารายการผลิตผลที่เจริญเติบโตบนพืช
เพื่อการใหผลิตผล (Produce Growing on Bearer Plant) 
ใหถือเปนรายการสินทรัพยชีวภาพประเภทหน่ึง และให
ถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ TAS 41 ดังนั้น โดยเนื้อหา
แลว TAS 41 จึงครอบคลุมการรายงานทางการเงินสําหรับ
สินทรัพยชีวภาพทุกประเภท ยกเวนสินทรัพยชีวภาพที่เปน
รายการพืชเพื่อการใหผลิตผล (Bearer Plant)

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออภิปรายสาระสําคัญของ 
TAS 41 และแนวปฏิบัติฯ พืชเพื่อการใหผลิตผล วิเคราะห
ประเด็นท่ีนาสนใจและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว รวมถึงใหตัวอยางDownloa
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บทความวิชาการ

เพื่อเสริมความเขาใจ โดยบทความนี้มีเน้ือหาแบงออกเปน 
7 สวน ไดแก นิยามศัพทและขอบเขตของมาตรฐานฯ
การรับรูรายการและการวัดมูลคา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
การเปดเผยขอมูล วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในชวง
เปล่ียนแปลง ทิศทางในอนาคต และบทสรุป

นิยามศัพท�และขอบเขตของมาตรฐานฯ
การที่กิจการจะสามารถนํา TAS 41 และแนวปฏิบัติฯ 

พืชเพ่ือการใหผลิตผลท่ีเปนมาตรฐานฯ ที่มีลักษณะเฉพาะ
ของอุตสาหกรรมเกษตรกรรมมาปฏิบัติใชอยางมีประสิทธิผล 
กิจการตองทําความเขาใจคําศัพทพื้นฐานท่ีสําคัญใหเขาใจ 
ซึ่งไดแก สินทรัพยชีวภาพ (Biological Asset) การเปล่ียน
รูปเชิงชีวภาพ (Biological Transformation) ผลิตผล
ทางการเกษตร (Agricultural Produce) การเก็บเกี่ยว 
(Harvest) และกิจกรรมทางการเกษตร (Agricultural 
Activity)

TAS 41 ไดกําหนดใหสินทรัพยชีวภาพ หมายถึง สัตว
ที่มีชีวิตหรือพืชที่มีชีวิต โดยแบงสินทรัพยชีวภาพออกเปน
2 ประเภท ไดแก 1) สินทรัพยชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
(Consumable Biological Asset: CBA) และ 2) สินทรัพย
ชีวภาพเพื่อการใหผลิตผล (Bearer Biological Asset: 
BBA) สําหรับสินทรัพยชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค (CBA) 
นั้นประกอบดวย ก) สินทรัพยชีวภาพท่ีจะถูกเก็บเกี่ยว
เปนผลิตผลทางการเกษตร เชน โคเนื้อเพื่อการชําแหละ
สุกรเพ่ือการชําแหละ ตนขาวโพด ตนขาวสาลี ตนไมที่
ปลูกเพื่อทําเปนไมแปรรูป ข) สินทรัพยชีวภาพเพื่อขายใน
สภาพท่ีเปนสินทรัพยชีวภาพ เชน พอพันธุแมพันธุโคเนื้อ
หรือโคนมเพ่ือขาย ลูกสุกรเพื่อขาย กลายาง พันธุกลวยไม 
และ ค) ผลิตผลท่ีเจริญเติบโตบนพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

(Produce Growing on Bearer Plant) เชน ใบชาบน
พุมชา ผลองุนสดบนเถาองุน ผลปาลมสดบนตนปาลมนํ้ามัน

ในสวนของสินทรัพยชีวภาพเพ่ือการใหผลิตผล (BBA) 
หมายถึง สินทรัพยชีวภาพท่ีไมใชเพื่อการอุปโภคบริโภค
เชน โคนม ไมผล ตนยางพารา พุมชา เถาองุน ปาลมนํ้ามัน 
โดยมีขอสังเกตวา สินทรัพยชีวภาพเพ่ือการใหผลิตผล มิใช
เปนผลิตผลทางการเกษตร แตจะเปนสินทรัพยที่มีไวเพื่อ
ใหผลิตผลทางการเกษตร จากการกําหนดนิยามของ BBA 
ในลักษณะขางตน1 สะทอนใหเห็นวา TAS 41 มุงเนนใน
การกําหนดนิยามของ CBA ใหมีรายละเอียดแตละประเภท
ของรายการ CBA ชัดเจนมากกวา BBA ซึ่งจะทําใหผูใช
งบการเงินสามารถเข าใจลักษณะการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในลักษณะตาง ๆ  ของรายการ CBA ไดชัดเจนขึ้น 
จากนิยามของท้ัง BBA และ CBA แสดงใหเห็นวาเม่ือกิจการ
เก็บเกี่ยวผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจจาก CBA แลวจะทําให
เกิดการตัดรายการ (Derecognition) CBA ออกจาก
งบแสดงฐานะการเงิน ในขณะท่ีไมมีการตัดรายการ BBA 
เมื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจเสร็จสิ้น

TAS 41 ยังไดระบุวาสินทรัพยชีวภาพเพ่ือการอุปโภค
บริโภค (CBA) และ สินทรัพยชีวภาพเพื่อการใหผลิตผล 
(BBA) ยังสามารถแบงไดเปนกลุมยอย คือ กลุมของสัตว 
(Animal) และ กลุ มของพืช (Plant) การจัดประเภท
สินทรัพยชีวภาพเปนกลุมตาง ๆ  เปนสิ่งสําคัญตอการกําหนด
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีใหเหมาะสม (Kurniawan et al., 
2014) การแบงประเภทของสินทรัพยชีวภาพสามารถ
สรุปได ดังภาพที่ 1

อยางไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดกําหนดใหวิธีการ
ปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ สินทรัพยชีวภาพเฉพาะท่ีเปนพืช
เพื่อการใหผลิตผล (Bearer Plant) ไวแตกตางจากสินทรัพย

1 ในการกําหนดนิยามของ BBA ในลักษณะดังกลาวมีลักษณะเดียวกันกับการกําหนดนิยามของ สินทรัพยไมหมุนเวียน (สินทรัพยที่ไมเขา

ตามนิยามของสินทรัพยหมุนเวียน) กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (กิจการท่ีไมเปนไปตามนิยามของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ) 

สัญญาเชาดําเนินงาน (สัญญาเชาท่ีมิใชสัญญาเชาการเงิน) และโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว (โครงการผลประโยชนหลังออกจาก

งานที่มิใชโครงการสมทบเงิน) เปนตนDownloa
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ชีวภาพประเภทอื่นในแนวปฏิบัติฯพืชเพื่อการใหผลิตผล
และไดใหนิยาม พืชเพื่อการใหผลิตผล โดยหมายถึง พืชที่มี
ชีวิตที่ใช ในกระบวนการผลิตหรือ เพื่อจัดหาซ่ึงผลิตผล
ทางการเกษตร โดยคาดวาจะใหผลิตผลมากกวาหนึ่งรอบ
ระยะเวลา และมีความเปนไปไดน อยมาก (Remote 
Likelihood) ที่จะขายเปนผลิตผลทางการเกษตร เวนแต
การขายเศษซากท่ีเปนผลพลอยได เช น การขายซาก
ตนยางพาราท่ีปลูก เพ่ือกรีดนํ้ายางไปทําฟน จากนิยาม
ดังกลาวจะเห็นไดว ากิจการสามารถไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจจากการขายพืชเพ่ือการใหผลิตผลในทํานอง
เดียวกันกับการขาย CBA แตประโยชนเชิงเศรษฐกิจจาก
การขายพืชเพื่อการใหผลิตผลนั้น มิใชเปนประโยชนเชิง
เศรษฐกิจหลักตามวัตถุประสงคของการไดมาซ่ึงพืชดังกลาว
ที่มีไวเพื่อใหผลิตผลทางการเกษตร

สินทรัพยชีวภาพเปนสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะตัว
แตกตางจากสินทรัพยรายการอ่ืน ๆ  ในงบแสดงฐานะการเงิน 
เพราะสามารถเปลี่ ยนรูป เชิ งชี วภาพ  (B io log ica l 

Transformation) ได การแปรรูปดังกลาว หมายถึง
กระบวนการซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพ 
หรือ ปริมาณของสินทรัพยชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย การ
เจริญเติบโต การเสื่อมถอย การให ผลผลิต และการ
ขยายพันธุ

นอกจากสินทรัพยชีวภาพแลว ผลิตผลทางการเกษตร 
เปนสินทรัพยอีกประเภทหนึ่งที่ตองรับรูในงบแสดงฐานะ
การเงินเม่ือเก็บเกี่ยวไดภายใต TAS 41 โดยผลิตผลทาง
การเกษตร หมายถึง ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวไดจากสินทรัพย
ชีวภาพของกิจการ เชน นํ้านม เนื้อโคชําแหละ นํ้ายางสด 
ผลปาลมสด ขาวโพด ทั้งนี้ TAS 41 ไดนิยามการเก็บเกี่ยว
ให หมายถึงการแยกผลิตผลออกจากสินทรัพยชีวภาพ หรือ
การยุติกระบวนการดํารงชีวิตของสินทรัพยชีวภาพ

อนึ่ง ประเด็นสําคัญท่ีใชในการพิจารณาการบังคับใช 
TAS 41 และแนวปฏิบัติฯ พืชเพื่อการใหผลิตผล กับกิจการ
ที่มีสินทรัพยชีวภาพหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวากิจการนั้นมีการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรหรือไม TAS 41 ไดนิยาม

ภาพที่ 1 ประเภทของสินทรัพยชีวภาพตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
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บทความวิชาการ

กิจกรรมทางการเกษตรใหหมายถึง การบริหารจัดการการ
เปล่ียนรูปเชิงชีวภาพและการเก็บเกี่ยวของสินทรัพยชีวภาพ
เพื่อการขาย หรือเพ่ือเปล่ียนเปนผลิตผลทางการเกษตร
หรือเพ่ือเพ่ิมจํานวนสินทรัพยชีวภาพ กลาวคือ กิจการ
ตองนําเอา TAS 41 และแนวปฏิบัติฯพืชเพื่อการใหผลิตผล 
มาปฏิบัติใชหากกิจการมีสินทรัพยชีวภาพเพ่ือเก็บเก่ียว
ผลิตผลทางการเกษตรหรือเพื่อขายในสภาพที่เปนสินทรัพย
ชีวภาพ และมีการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร

ดังนั้น กรณีของกิจการสวนสัตวที่เลี้ยงสัตวที่มีชีวิตไว
แสดงเพื่อหารายไดจากการเก็บคาเขาชมนั้น ไมอยู ใน
ขอบเขตของมาตรฐานฯ สําหรับเกษตรกรรมเพราะกิจกรรม
ในการดําเนินธุรกิจไมเขานิยามของกิจกรรมทางการเกษตร
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตรจาก
สินทรัพยชีวภาพ หรือเพื่อขายในสภาพที่เปนสินทรัพย

ชีวภาพ กิจการสวนสัตวตองรับรูรายการสัตวมีชีวิตดังกลาว
เปนรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตาม TAS 16 ใน
ทํานองเดียวกัน กิจการที่ทําประมงในนานน้ําเปด ซึ่งไมได
มีการจัดการการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพ ไมอยูในขอบเขตของ
มาตรฐานฯ สําหรับเกษตรกรรม เพราะกิจกรรมหลักของ
กิจการไมเขานิยามกิจกรรมทางการเกษตร และกิจการไมมี
สินทรัพยชีวภาพเพ่ือเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร

ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาหากกิจการมีการดําเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรตามนิยามแลว กิจการตองนํา TAS 
41 มาปฏิบัติใชกับรายการสินทรัพยชีวภาพและผลิตผล
ทางการเกษตร ณ จุดที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพยชีวภาพ
รวมถึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยชีวภาพ
ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ยกเวนใน
สวนของพืชเพ่ือการใหผลิตผล ใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ 

ภาพที่ 2 ขอบเขตของรายการท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรท่ีเกี่ยวของกับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41
เรื่อง เกษตรกรรม และมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆDownloa
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พืชเพื่อการใหผลิตผล ในสวนของการวัดมูลคายุติธรรมท่ี
กําหนดใน TAS 41 นั้นใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การวัดมูลคายุติธรรม (TFRS 13)

นอกจากน้ี ภายหลังกิจการเก็บเก่ียวผลิตผลทาง
การเกษตร กิจการตองถือปฏิบัติกับ 1) ผลิตผลดังกลาว
และ 2) ผลิตภัณฑจากกระบวนการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยว 
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 
2558) เรื่อง สินคาคงเหลือ (TAS 2) สําหรับรายการ
สินทรัพยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตรในสวนของ
รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เชน ที่ดินที่เปนท่ีตั้งของ
ฟารม โรงเลี้ยงโคนม อุปกรณในการรีดนม เปนตน ใหถือ
ปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (TAS 
16) สวนรายการสินทรัพย ไม มีตัวตน เช น สิทธิบัตร 
สัมปทาน เปนตน ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย
ไมมีตัวตน (TAS 38) และรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน เชน โรงเรือนใหเชา ฟารมใหเชา เปนตน
ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
(TAS 40)

สําหรับรายการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยชีวภาพที่วัดมูลคาดวยราคาทุน หักคาเสื่อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และเงินอุดหนุนฯ 
ที่เกี่ยวของกับพืชเพื่อการใหผลิตผลนั้น ใหกิจการถือปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 
2558) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัความชวยเหลอืจากรฐับาล (TAS 20)

การรับรู�รายการและการวัดมูลค�า
TAS 41 กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการสินทรัพย

ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร เมื่อเขาเงื่อนไขท้ัง 3 ขอ
ดังนี้ 1) กิจการสามารถควบคุมสินทรัพยนั้น ซึ่งเปนผลจาก

เหตุการณในอดีต 2) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการ
จะไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย
นั้น และ 3) มูลคายุติธรรมหรือตนทุนของสินทรัพยสามารถ
วัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ

นอกจากนั้น TAS 41 ใชวิธีมูลคายุติธรรม (Fair Value 
Model) ในการวัดมูลคารายการสินทรัพย กลาวคือกําหนด
ใหกิจการวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพทั้งที่พรอมใหผลิตผล 
(Mature) และยังไมพรอมใหผลิตผล (Immature) ดวย
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย (Fair Value Less 
Costs to Sell: FVLCTS) เมื่อรับรูรายการเร่ิมแรก และ
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เวนแตกรณีที่ไมสามารถ
วัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ ในสวนของผลิตผล
ทางการเกษตรที่เก็บเก่ียวจากสินทรัพยชีวภาพของกิจการ
นั้น กิจการตองวัดดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
ณ จุดเก็บเก่ียว หลังจากเก็บเก่ียวแลวผลิตผลดังกลาวจะถูก
รับรูรายการเปนรายการสินคาคงเหลือ ตาม TAS 2

สําหรับในสวนพืชเพื่อการใหผลิตผลนั้น แนวปฏิบัติฯ 
พืชเพื่อการใหผลิตผลกําหนดใหกิจการตองรับรูและวัดมูลคา
ของพืชเพื่อการใหผลิตผลท้ังที่พรอมใหผลิตผล และท่ียัง
ไมพรอมใหผลิตผล ตามขอกําหนดของ TAS 16 กลาวคือ
สามารถเลือกวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการเม่ือแรกได
2 วิธี ไดแก 1) วิธีราคาทุน (Cost Model) โดยแสดงดวย
ราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสม และ 2) วิธีการตีราคาใหม (Revaluation 
Model) โดยแสดงดวยมูลค ายุติธรรม ณ วันที่มีการ
ตีราคาใหม หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก
การดอยคาสะสม ทั้งนี้เปนเพราะพืชเพ่ือการใหผลิตผล
เปนพืชที่ปลูกเพื่อหวังไดรับผลิตผลทางการเกษตร และเมื่อ
สิ้นสุดวงจรชีวิตมักจะถูกขายเปนเศษซาก เมื่อพืชดังกลาว
เจริญเติบโตมาถึงจุดท่ีพรอมใหผลิตผล การเปลี่ยนรูปเชิง
ชีวภาพของตนพืชไมเป นปจจัยสําคัญในการกอใหเกิด
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการอีกตอไป สวน
สําคัญของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตกลับมาจาก
ผลิตผลทางการเกษตรที่เจริญเติบโตบนตนพืชนั้น (IASB, Downloa
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2014a) พืชเพื่อการใหผลิตผลปลูกเพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตผล
ทางการเกษตรเพ่ือนําไปจําหนายและมีวิธีการดําเนินการ
จัดการพืชดังกลาวในลักษณะคลายกับการดําเนินการผลิต 
จึงควรที่จะจัดเปนรายการประเภทเดียวกันกับ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ (IASB, 2014a; MASB, 2010)2

การวัดมูลคาของสินทรัพยชีวภาพทั้งหมดสรุปไดดัง
ภาพที่ 3

IASB (2014b) ไดอธิบายเหตุผลในการใชวิธีมูลคา
ยุติธรรมสําหรับวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพวา สินทรัพย

ดังกลาวสามารถเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพได เชน เจริญเติบโต 
สามารถใหผลผลิตขยายพันธุ  และตาย ทําใหสินทรัพย
ชีวภาพมีลักษณะแตกตางจากสินทรัพยดําเนินงานอื่น ๆ  เชน 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
และสินทรัพยไมมีตัวตน การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพท่ีเกิดขึ้น
ในชวงชีวิตของสินทรัพยนั้นมีสวนสําคัญในการกอใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตกับกิจการ3 การเปล่ียนแปลง
ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวสามารถสะทอน
ผลลัพธของการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพไดดี และยังมีความ

2 IASB (2014a) รายงานวาไดรับจดหมายแสดงความคิดเห็นจํานวนหนึ่งวาควรถือปฏิบัติกับสัตวเพ่ือการใหผลิตผล (Bearer Animal)

เชนเดียวกับพืชเพ่ือการใหผลิตผลเพราะมีลักษณะเหมือนกันกลาวคือมีไวใหไดมาซ่ึงผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือนําไปจําหนาย อยางไรก็ตาม 

IASB ชี้แจงวาการแกไข เน้ือหา IAS 41 เฉพาะในสวนของพืชเพื่อการใหผลิตผลเปนการแกไขเนื้อหาในลักษณะวงจํากัดไมไดมีวัตถุประสงค

ที่จะแกไขโดยคลอบคลุมเน้ือหาของ IAS 41 ทั้งหมด อีกทั้ง IASB ไดรับขอมูลเก่ียวกับประเด็นขางตนของสินทรัพยชีวภาพท่ีนอกเหนือ

จากพืชดังกลาวในจํานวนท่ีจํากัด นอกจากนั้น IASB ตั้งขอสังเกตวาพืชดังกลาวแตกตางจากสินทรัพยชีวภาพอื่นโดยสวนใหญเพราะจะ

ไมมีการขายนอกจากเปนเศษซากและการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมของพืชดังกลาวไมไดมีอิทธิพลโดยตรงกับกระแสเงินสดในอนาคต

ของกิจการ
3 สอดคลองกับ Accretion Concept กลาวคือ รายไดจะถูกรับรูตามการเติบโตของสินทรัพย (Aryanto, 2011)

ภาพที่ 3 วิธีที่ใชในการวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพ
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การรายงานทางการเงินสําหรับเกษตรกรรม

สัมพันธโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของ
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกิจการ

วิธีมูลค ายุติธรรมใหข อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ
ไดแก ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได การ
เปรียบเทียบกันไดและความเขาใจได ที่สะทอนประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพยชีวภาพไดดีกวาวิธี
ราคาทุนเดิม (IASB, 2014b) กลาวคือ สินทรัพยชีวภาพ
จํานวนมากมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคลอง ซึ่งมีราคา
ตลาดที่สังเกตได  การมีตลาดซื้อขายคล องเพิ่มความ
นาเชื่อถือของมูลคาตลาดที่เปนตัวชี้วัดมูลคายุติธรรม อีกทั้ง
ในบางกรณีราคาทุนของสินทรัพยชีวภาพมีความนาเชื่อถือ
นอยกวามูลคายุติธรรม เน่ืองจากการจัดสรรที่ซับซอนและ
คลุมเครือของตนทุนรวม (Joint Costs) ใหกับสินทรัพย
ชีวภาพที่เปนผลิตภัณฑรวม (Joint Products) ที่มีผลลัพธ
ของการเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ัน
หากใช ราคาทุนในการวัดสินทรัพย ชีวภาพท่ีมีลักษณะ
เหมือนกันแตไดมาดวยวิธีตางกัน เชน ไดมาจากการซ้ือกับ
ไดมาจากการเลี้ยงดูโดยกิจการเอง สินทรัพยเหลานั้นจะมี
มูลค าต างกันทั้ง  ๆ  ที่ เป นสินทรัพยชีวภาพท่ีมีลักษณะ
เหมือนกันที่ถูกคาดหวังประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกัน 
การใชมูลคายุติธรรมจะชวยแกไขปญหาดังกลาวโดยการ
ทําใหสินทรัพยสะทอนราคาที่สามารถเปรียบเทียบกันได
และเขาใจได

อยางไรก็ตาม มูลคายุติธรรมที่ใชวัดสินทรัพยชีวภาพ
จะมีความนาเชื่อถือนอยลงหากสินทรัพยนั้นไมมีตลาด
ซื้อขายคลอง ทําใหกิจการตองใชดุลยพินิจในการสราง
ขอสมมติในการประมาณการรายได หรือกระแสเงินสด และ
อัตราคิดลดเพื่อใชคํานวณหามูลคาปจจุบัน ซึ่งมูลคาดังกลาว
อาจไมเป นตัวแทนอันเที่ยงธรรมสําหรับมูลคายุติธรรม 
(Penman, 2007; Vazakidis et al., 2010; IASB, 2014b; 
Scott et al., 2016) ในกรณีที่ไมมีตลาดซื้อขายคลอง
รองรับ การวัดมูลคายุติธรรมกอใหเกิดตนทุนที่สูงมากกับ
กิจการโดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนา (Elad, 2004; 
Feleagã et al., 2012) นอกจากน้ันความนาเช่ือถือของ

มูลคายุติธรรมจะลดลงหากราคาตลาดของตลาดซื้อขายคลอง
มีความผันผวนสูงและเปนไปตามวัฏจักร (IASB, 2014b)

สันสกฤต วิจิตรเลขการ (2558) เสนอขอพิจารณา
เกี่ยวกับความมีประโยชนในการตัดสินใจของขอมูลที่ได
จากมูลคายุติธรรมวานอกจากจะข้ึนอยูกับความนาเช่ือถือได
ของมูลคายุติธรรมแลวยังขึ้นอยูกับประเด็นตอไปนี้ ไดแก
1) ประเภทของสินทรัพยชีวภาพ เชน ประโยชนในการ
ตัดสินใจของขอมูลฯ ที่ไดจากสินทรัพยที่พรอมใหผลิตผล
ยอมมากกวาสินทรัพยที่ไมพรอมใหผลิตผล และประโยชน
ในการตัดสินใจของขอมูลฯ ที่ไดจากสินทรัพยชีวภาพเพื่อ
การอุปโภคบริโภคยอมมากกวาสินทรัพยเพื่อการใหผลิตผล 
เพราะประโยชนเชิงเศรษฐกิจหลักของสินทรัพยเพื่อการให
ผลิตผลอยู ที่ผลิตผลจากสินทรัพยมากกวาตัวสินทรัพย
2) ระยะเวลาของการเลี้ยงดู กลาวคือ ประโยชนในการ
ตัดสินใจของขอมูลฯ ของสินทรัพยที่มีระยะเวลาเลี้ยงดูสั้น
จะนอยกวา เพราะประโยชนไมคุ มตนทุนในการรายงาน
การเปล่ียนรูปเชิงชีวภาพในชวงเวลาส้ัน ๆ  และ 3) รูปแบบ
หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชนของสินทรัพยชีวภาพนั้น
ในการดําเนินธุรกิจ เชน ประโยชนในการตัดสินใจของ
ขอมูลฯ ของสินทรัพยชีวภาพท่ีเก็บเกี่ยว และนําไปแปรรูป
ตอเปนวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปใน
ขั้นตอไปของกิจการจะนอยกวาที่เก็บเกี่ยวและนําไปเพื่อขาย
ในสภาพนั้นทันที

TAS 41 อธิบายว าในบางกรณี ราคาทุนอาจใช 
ประมาณมูลคายุติธรรมไดโดยเฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนรูป
เชิงชีวภาพเกิดข้ึนเพียงเล็กนอยนับตั้งแตรับรู รายการเมื่อ
เริ่มแรก เชน กรณีการลงตนกลายางท่ีปลูกเพ่ือขายกอน
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพียงเล็กนอย หรือ ในกรณีการ
เปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพนั้นคาดวาจะไมมีผลกระทบตอราคา
อยางเปนสาระสําคัญ เชน ปาสนที่ตองใชเวลาเพาะปลูกนาน
นับสิบป นอกจากนั้น TAS 41 ไดกําหนดวาการวัดมูลคา
ของสินทรัพยชีวภาพอยูบนขอสันนิษฐานท่ีวามูลคายุติธรรม
สามารถวัดไดอยางนาเช่ือถือ อยางไรก็ตาม เฉพาะในกรณี
ที่กิจการรับรูสินทรัพยชีวภาพเมื่อเริ่มแรก ซึ่งในขณะนั้นไมมีDownloa
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ราคาเสนอซื้อขายรองรับและกิจการไมสามารถวัดมูลคา
ยุติธรรมดวยทางเลือกอื่นไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตอง
วัดสินทรัพยชีวภาพดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และในทันทีที่สามารถ
วัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้นไดอยางนาเชื่อถือ กิจการ
ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย จาก
ขอกําหนดดังกลาวสามารถสังเกตไดวา การใชวิธีมูลคา
ยุติธรรมในการวัดมูลคาสินทรัพยใน TAS 41 นั้นต้ังอยูบน
ขอสันนิษฐานที่สําคัญคือความสามารถในการที่จะวัดมูลคา
ยุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ และจะสามารถโตแยงเพื่อใชวิธี
ราคาทุน เฉพาะกรณีรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกเพียงกรณีเดียว
เทานั้น รวมถึงกิจการตองพิสูจนใหไดวาไมสามารถวัดมูลคา
ยุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ

ภายใตวิธีมูลคายุติธรรม TAS 41 กําหนดใหวัดมูลคา
รายการสินทรัพยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุด
เก็บเกี่ยวดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย (Fair 
Value Less Costs to Sell: FVLCTS) โดยอาจวัดเปน
กลุมตามคุณลักษณะที่มีนัยสําคัญของสินทรัพยขางตน เชน 
แบงตามอายุหรือตามคุณภาพ ทั้งนี้คุณลักษณะท่ีใชตอง
สอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตลาดใชเปนเกณฑในการกําหนด
ราคา สินทรัพยชีวภาพโดยท่ัวไปมักมีลักษณะทางกายภาพ
อยูติดกับที่ดิน กิจการอาจไมสามารถหามูลคายุติธรรมเฉพาะ

สินทรัพยชีวภาพนั้นได ดังนั้น กิจการอาจใชวิธี Residual 
Method ในการหามูลคายุติธรรม กลาวคือ กิจการใชขอมูล
ของสินทรัพยที่รวมกัน (Bundle of Assets) นั้นเพื่อกําหนด
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพ เชน นํามูลคายุติธรรม
ของที่ดินเปลาและสวนปรับปรุงที่ดินมาหักออกจากมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่รวมกันนั้นเพ่ือหามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยชีวภาพ

อยางไรก็ตาม TAS 41 ไมไดใหขอปฏิบัติในการวัด
มูลคายุติธรรมในสถานการณตาง ๆ  อยางชัดเจนและไมได
กลาวถึงวิธีการหรือเทคนิคในการประเมินมูลคายุติธรรม
ประเภทตาง ๆ  รวมถึงขอมูลท่ีใชวัดมูลคายุติธรรมแตอยาง
ใดเพียงแต TAS 41ใหนิยามของมูลคายุติธรรมตามที่กําหนด
ไวใน TFRS 13 วาเปนราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพย
หรือจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหวางผูรวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคา4 ดังนั้น เม่ือปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของ TAS 41ในสวนของการวัดมูลคายุติธรรม 
กิจการตองศึกษา TFRS 13 เพิ่มเติมและปฏิบัติตามให
ถูกตอง

ดังที่ไดกลาวมาแลววา TAS 41 จะวัดมูลคารายการ
สินทรัพยโดยใช “มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย” 
แทนที่จะใชเพียง “มูลคายุติธรรม” เพราะตองการใหกิจการ
รับรูตนทุนในการขายเร็วขึ้น ทําใหกิจการไมสามารถท่ีจะ

4 TFRS 13 เปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใหขอปฏิบัติเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมขององคประกอบงบการเงินตามที่

กําหนดใหวัดดวยมูลคาดังกลาวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับตาง ๆ  เชน TAS 16 TAS 38 TAS 40 และ TAS 41 เปนตน

TFRS 13 กําหนดวาในการวัดมูลคายุติธรรมใหคํานึงถึง เทคนิคการประเมินมูลคา (Valuation Techniques) และขอมูลที่นํามาใชใน

เทคนิคการประเมินมูลคา (Input to Valuation Techniques) โดยมีหลักการวากิจการตองใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสม

ในสถานการณนั้นและมีขอมูลที่เพียงพอ โดยมุงใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับการวัดมูลคายุติธรรมใหมากที่สุดและใชขอมูล

ที่ไมสามารถสังเกตไดใหนอยที่สุด เทคนิคการประเมินมูลคาที่ระบุไว มี 3 เทคนิค ไดแก วิธีราคาตลาด (Market Approach) วิธีรายได 

(Income Approach) และวิธีราคาทุน (Cost Approach) สวนขอมูลที่นํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคา มี 3 ระดับไดแก ขอมูล

ระดับ 1 ขอมูลระดับ 2 และ ขอมูลระดับ 3 โดยกิจการตองใหความสําคัญกับการใชขอมูลระดับที่ 1 ใหมากที่สุดเพราะเปนราคาเสนอ

ซื้อขายที่สามารถใชไดทันทีโดยไมตองปรับปรุงใด ๆ  และใชขอมูลระดับที่ 3 ใหนอยที่สุดเพราะเปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได ดังนั้น

หากสินทรัพยชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรไมมีราคาตลาดซ้ือขายคลองรองรับ กิจการจึงไมสามารถสรุปไดทันทีวาไมสามารถ

วัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ กิจการยังคงตองพิจารณาใชเทคนิคการประเมินมูลคาอื่นที่เหมาะสมตอไป เชน วิธีรายได และวิธี

ราคาทุน พรอมใชขอมูลในการประเมินใหเหมาะสมในระดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับในการหามูลคายุติธรรมตามท่ีระบุไวใน TFRS 13Downloa
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เลื่อนการรับรู ค าใช จ ายไปในอนาคต (IASB, 2014b)
TAS 41 ให นิยามของ ตนทุนในการขายใหหมายถึง
ตนทุนสวนเพ่ิมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจําหนายสินทรัพย 
โดยไม รวมถึงต นทุนทางการเงินและภาษีเงินได  เช น
คาธรรมเนียมตลาด คานายหนาในการขาย คาภาษีของ
ตลาดซื้อขาย เปนตน ขอสังเกตท่ีสําคัญ คือ ตนทุนในการ
ขายเปนตนทุนที่ไมรวมถึงคาขนสง และเปนตนทุนสวนเพิ่ม
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจําหนายสินทรัพยนั้นไมใชพิจารณาจาก
ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการขายสินทรัพย

สําหรับรายจายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรท่ี
เกิดขึ้นภายหลัง (Subsequent Agricultural Activity 
Related Expenditure) เชน คาอาหารสัตว คาเวชภัณฑ 
คาธรรมเนียมสัตวแพทย คาปุย คาใชจายในการเก็บเก่ียว 
คาเชื้อเพลิง คาแรงงาน คาใชจายในการเพาะกลา คาใชจาย
ในการปราบศัตรูพืช เปนตน TAS 41 ไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีสําหรับรายจายดังกลาววาจะใหบันทึกเปน
“คาใชจาย” หรือ “สินทรัพย” บางกิจการนิยมที่จะบันทึก
รายจายท่ีเกี่ยวของกับการดูแลสินทรัพยชีวภาพที่ยังไมพรอม
ใหผลผลิตเปนสินทรัพย ในขณะที่บางกิจการจะบันทึก
รายจายดังกลาวเปนตนทุนการผลิต ผูบริหารของกิจการ
ควรใชดุลยพินิจในการกําหนดวารายการใดควรบันทึกเปน 
“คาใชจาย” และรายการใดควรบันทึกเปน “สินทรัพย” 

รวมถึงกิจการควรเปดเผยนโยบายบัญชีเก่ียวกับรายจาย
ดังกลาว อยางไรก็ตาม IASB (2014b) กลาววาการกําหนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรายจายขางตนใหชัดเจนไมใชประเด็น
ปญหาสําหรับการใชวิธีมูลคายุติธรรม ตัวอยางท่ี 1 แสดง
ใหเห็นวาไมวากิจการจะใชนโยบายใดในการบันทึกรายจาย
ดังกลาว ผลกระทบตอกําไรสุทธิของกิจการจะเทากันดังนี้

ตัวอย�างท่ี 1
สมมติใหกิจการแหงหนึ่งมีสินทรัพยชีวภาพยกมา

ตนงวดเทากับ 10,000 บาท ระหวางงวดมีคาใชจายในการ
ดูแล บริหารจัดการสินทรัพยดังกลาวเทากับ 2,000 บาท 
และกิจการวัดมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายสําหรับ
สินทรัพยชีวภาพดังกลาว ณ ปลายงวดไดเทากับ 15,000 
บาท รายการบันทึกบัญชีสําหรับงวดและผลกระทบตอ
กําไรสุทธิของแตละนโยบายการบัญชีแสดงในตารางท่ี 1

เมื่อกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดใน TAS 41 ผลกําไร
และขาดทุนสําหรับงวดท่ีสําคัญท่ีรับรู และนําเสนอในสวน
ของกําไรขาดทุนสําหรับปสามารถวิเคราะหไดเปนแตละ
ประเภทดังนี้ 1) ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการรับรู สินทรัพย
ชีวภาพเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
(FVLCTS) เน่ืองจากไดนําต นทุนในการขายมาหักเพื่อ
คํานวณหามูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย

ตารางท่ี 1 รายการบันทึกบัญชีสําหรับงวดและผลกระทบตอกําไรสุทธิของแตละนโยบายการบัญชี

บันทึกรายจ�ายเป�นสินทรัพย� (Capitalized) บันทึกรายจ�ายเป�นค�าใช�จ�าย (Expensed)

Dr. สินทรัพยชีวภาพ 2,000

  Cr. เงินสด  2,000

Dr. สินทรัพยชีวภาพ 3,000

  Cr. กําไรจากการเปล่ียนแปลง

   มูลคายุติธรรมฯ  3,000

Dr. ตนทุนการผลิต 2,000

  Cr. เงินสด  2,000

Dr. สินทรัพยชีวภาพ 5,000

  Cr. กําไรจากการเปล่ียนแปลง

   มูลคายุติธรรมฯ  5,000

กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมฯ 3,000

ตนทุนการผลิต (0)

ผลกระทบตอกําไรสุทธิ 3,000

กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมฯ 5,000

ตนทุนการผลิต (2,000)

ผลกระทบตอกําไรสุทธิ 3,000Downloa
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ชีวภาพ 2) ผลกําไรที่เกิดจากการรับรู สินทรัพยชีวภาพ
เมื่อเริ่มแรกดวย FVLCTS เชน เมื่อลูกสุกรเกิดใหม เมื่อ
ตนปาลมออกผลปาลมสด เปนตน 3) ผลกําไรหรือขาดทุน
จากการเปล่ียนแปลงใน FVLCTS เนื่องจากราคาและ/หรือ
กายภาพของสินทรัพยชีวภาพ 4) ผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนายพืชหรือสัตวเพื่อการอุปโภคบริโภค 5) ผลกําไร
หรือขาดทุนขั้นตนที่เกิดจากการรับรูผลิตผลทางการเกษตร
เม่ือเร่ิมแรก ณ จุดเก็บเก่ียวดวย FVLCTS ในกรณีเก็บเก่ียว
จากสินทรัพยชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งผลกําไรหรือ
ขาดทุนขั้นตนนั้นเกิดขึ้นจากความแตกตางระหวาง มูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ณ เวลาที่เก็บเกี่ยวกับ FVLCTS 

ของผลิตผลทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได เชน ผลกําไรหรือ
ขาดทุนข้ันตนจากการชําแหละเน้ือโคเกิดจากความแตกตาง
ของมูลคาตามบัญชีของโคเน้ือที่ถูกชําแหละกับ FVLCTS 
ของเนื้อโคท่ีชําแหละได และ 6) ผลกําไรที่เกิดจากการรับรู
ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรก ณ จุดเก็บเกี่ยวดวย 
FVLCTS ในกรณีเก็บเก่ียวจากสัตว เพื่อการใหผลิตผล
โดยคํานวณจาก FVLCTS ของผลิตผลทางการเกษตรที่
เก็บเก่ียวได เชน นํ้านมท่ีรีดได ประเภทของรายการผลกําไร
หรือขาดทุนที่สําคัญดังกลาวขางตนสําหรับงวดที่เกิดจาก
รายการสินทรัพยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุด
เก็บเกี่ยวตาม TAS 41 สรุปไดดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ประเภทของรายการผลกําไรหรือขาดทุนท่ีสําคัญสําหรับงวดท่ีเกิดจากรายการสินทรัพยชีวภาพ
และผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรมDownloa
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ประเด็นที่นาสนใจ คือ แมวาผลกําไรหรือขาดทุนทั้ง
6 ประเภทโดยสวนใหญเกิดจากกิจกรรมหลักในการดําเนิน
ธุรกิจของกิจการการเกษตร แตมีเพียงผลกําไรหรือขาดทุน
ประเภทท่ี 1) และ 4) ที่เปนรายการท่ีมีความเปนเงินสดสูง
กลาวคือ มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสด
ของกิจการโดยตรง นอกจากน้ัน ยังมีประเด็นโตแยงสําหรับ
การรับรูกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gains 
and Losses) จากสินทรัพย ชีวภาพและผลิตผลทาง
การเกษตรในงบกําไรขาดทุน ไดแก ประเด็นของ Elad 
(2004), Aryanto (2011), Feleagã et al. (2012)
และ Herbohn and Herbohn (2006) ซึ่งอธิบายวาการ
รับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมเปนผลกําไรขาดทุน
สําหรับงวดจะเพ่ิมความผันผวนของกําไรท่ีรายงาน กําไรท่ีมี
ความผันผวนสูงจะมีคุณภาพต่ํา (ณัฐชานนท โกมุทพุฒิพงศ, 
2557) นอกจากน้ัน Lefter and Roman (2007) เห็นวา
กําไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมเปน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงและกิจการอาจใชเปนเครื่องมือ

ในการประกาศจายเงินปนผล และกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ที่รับรู ในงบการเงินนั้นสะทอนใหเห็นวากิจการไมใชหลัก
ระมัดระวังรอบครอบในการรายงานทางการเงิน (Elad, 
2004)

ทั้งนี้เพื่อใหกิจการสามารถเขาใจวิธีปฏิบัติทางบัญชี
ตาม TAS 41 มากขึ้น ตัวอยางที่ 2 แสดงการบันทึกบัญชี
สินทรัพยชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว
และผลกําไรและขาดทุนท่ีเกี่ยวของของกิจการแหงหนึ่ง 
พรอมคําอธิบายและการคํานวณประกอบ

ตัวอย�างท่ี 2
1 ต.ค. 25+1 บริษัทกรกฤต จํากัด (มหาชน) ซื้อ

โคเนื้อ 100 ตัว จากตลาดซ้ือขายหลักเปนเงิน 2,000,000 
บาท โดยมีตนทุนในการขนสงมายังฟารมของกิจการเทากับ 
20,000 บาท หากกิจการตองการจะขายโคเนื้อ กิจการ
ตองจายคาขนสงในจํานวนเดียวกันไปยังตลาดซ้ือขายหลัก
และตองจายคานายหนา 3% ของราคาขาย

 จากขอมูลขางตน มูลคายุติธรรม (FV)5 = ราคาขายในตลาดหลัก – ตนทุนในการขนสงที่จะเกิดข้ึน
  = 2,000,000 – 20,000
  = 1,980,000 บาท
 ตนทุนในการขาย (CTS) = 3% × 2,000,000
  = 60,000 บาท
 มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย (FVLCTS) = FV – CTS
  = 1,980,000 – 60,000
  = 1,920,000 บาท

5 ในการใชราคาตลาดเปนเกณฑในการกําหนดมูลคายุติธรรมน้ัน TFRS 13 ไดกําหนดวากิจการตองไมปรับปรุงราคาตลาดท่ีใชในการวัด

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยดวยตนทุนการทํารายการ (Transaction Cost) เนื่องจากตนทุนดังกลาวไมใชลักษณะของสินทรัพยแตเปน

ลักษณะเกี่ยวของโดยตรงกับการทํารายการแตละรายการ ซึ่งจะแตกตางกันขึ้นอยูกับวากิจการทํารายการสินทรัพยนั้นอยางไร ดังนั้น

ตนทุนการทํารายการตองมีการบันทึกบัญชีตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ตนทุน

การทํารายการไมรวมถึงตนทุนในการขนสง (Transportation Cost) กิจการตองมีการปรับปรุงราคาตลาดดวยตนทุนในการขนสงที่จะ

เกิดข้ึนในการขนสงสินทรัพยจากสถานท่ีอยูปจจุบันของสินทรัพยไปยังตลาดนั้นหากสถานท่ีถือเปนลักษณะหน่ึงของสินทรัพยDownloa
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การบันทึกบัญชีสําหรับ 1 ต.ค. 25+1
เดบิต โคเน้ือ   1,920,000
 ขาดทุนจากการรับรูรายการโคเน้ือเมื่อเริ่มแรก 100,000
  เครดิต เงินสด  2,020,000

จึงทําใหเกิดการรับรู “ขาดทุนจากการรับรูรายการโคเนื้อ
เมื่อเริ่มแรก” จํานวน 100,000 บาท สงผลใหกําไรจาก
การดําเนินงานของกิจการลดลงทันทีภายหลังการรับรู 
รายการเม่ือเริ่มแรก (Day-One Loss Recognition)

ตอมา ณ 31 ธ.ค. 25+1 ราคาขายของโคเนื้อท่ีตลาดหลัก
ของกิจการเปน 2,300,000 บาท

ในวันดังกลาวโคเนื้อมี FV เทากับ 2,280,000 บาท 
(2,300,000 – 20,000) CTS เทากับ 69,000 บาท (3%
× 2,300,000) และ FVLCTS เทากับ 2,211,000 บาท 
(2,280,000 – 69,000) ในขณะท่ีมูลคาตามบัญชีลาสุด
ของโคเน้ือเทากับ 1,920,000 บาท ดังนั้นกําไรจากการ
ดําเนินงานของกิจการเพ่ิมขึ้น 291,000 บาท (2,211,000 
– 1,920,000)

จะเห็นไดวามูลคาของโคเนื้อท่ีไดมาท่ีบันทึกบัญชีตาม 
TAS 41 ซึ่งกําหนดใหวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพเม่ือเริ่มแรก
ดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย สะทอนแนวคิด
การใช Exit Price (1,920,000 บาท) ในการวัดมูลคา
ยุติธรรมตามท่ีกําหนดใน TFRS 13 ไมใช Entry Price 
(2,020,000 บาท) ที่ใชในการบันทึกบัญชีการไดมาของ
สินทรัพยโดยทั่วไป เชน รายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
TAS 16 ไดสะทอนแนวคิดการใช Entry Price ในการ
บันทึกมูลคารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ได มา
กลาวคือ รายการสินทรัพยที่ไดมาใหบันทึกบัญชีดวยมูลคา
ของรายจายหรือตนทุนทั้งหมดท่ีทําใหสินทรัพยนั้นอยู ใน
สถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของ
ผูบริหาร ดังนั้นความแตกตางระหวางมูลคาของ Exit Price 
และ Entry Price ที่เกิดขึ้นจากการบันทึกบัญชีขางตน

การบันทึกบัญชีสําหรับ 31 ธ.ค. 25+16

เดบิต โคเน้ือ   291,000
  เครดิต กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมฯ  291,000

6 ตัวอยางขางตนไมไดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงธุรกรรมอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยชีวภาพใหครบถวน เชน รายจายเก่ียวกับกิจกรรมทาง

การเกษตรท่ีเกิดข้ึนภายหลัง (เชน คาอาหารสัตว คาเวชภัณฑ คาธรรมเนียมสัตวแพทย) ทั้งนี้เพื่อใหตัวอยางมุงเนนการใหเห็นผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมจากการวัดมูลคาอยางชัดเจนและไมซับซอนเกินไป

1 ก.พ. 25+2 กจิการขายโคเนือ้ 20 ตวั เปนเงนิ 480,000 
บาท และจายคาใชจายในการขายท้ังสิ้น 14,500 บาท

มูลคาตามบัญชีของโคเนื้อ 1 ตัว เทากับ 22,110 บาท 
(2,211,000 / 100) ดังนั้น ตนทุนขายของโคเนื้อ 20 ตัว 

เทากับ 442,200 บาท (22,110 × 20) และจากการขาย
โคเน้ือขางตนสงผลใหกําไรจากการดําเนินงานของกิจการ
เพิ่มขึ้น 23,300 บาท (480,000 – 442,200 – 14,500)
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การบันทึกบัญชีสําหรับ 1 มี.ค. 25+2
เดบิต เนื้อโคชําแหละ (สินคาคงเหลือ) 1,165,000
  เครดิต โคเนื้อ  884,400
   กําไรขั้นตนจากการชําแหละโคเน้ือ  280,600
เดบิต คาใชจายในการชําแหละโคเน้ือ 80,000

  เครดิต เงินสด  80,000

การบันทึกบัญชีสําหรับ 1 ก.พ. 25+2
เดบิต เงินสด   465,500
 คาใชจายในการขาย 14,500
  เครดิต รายไดจากการขาย  480,000
เดบิต ตนทุนขาย  442,200
  เครดิต โคเนื้อ  442,200

22,110 บาท (2,211,000 / 100) ดังนั้น ตนทุนของโคเน้ือที่
ถูกชําแหละ 40 ตัว เทากับ 884,400 บาท (22,110 × 40) 
การชําแหละโคเน้ือข างต น (การเก็บเกี่ยวผลิตผลทาง
การเกษตร) สงผลใหกําไรจากการดําเนินงานของกิจการ
เพ่ิมข้ึนทั้งสิ้น 200,600 บาท (1,165,000 – 884,400
– 80,000) ทั้งนี้ กิจการสามารถคํานวณกําไรขั้นตนจากการ
ชําแหละโคเน้ือจากผลตางระหวาง “กําไรจากการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเก่ียว (ชําแหละโคเน้ือ)” 
กับ “ตนทุนของโคเน้ือท่ีถูกชําแหละ” ซึ่งเทากับ 280,600 
บาท (1,165,000 – 884,400)

1 มี.ค. 25+2 ราคาขายของโคเนื้อ 80 ตัวที่ตลาดหลัก
เทากับ 1,960,000 บาท กิจการชําแหละโคเน้ือ 40 ตัว 
โดยมีคาใชจายในการชําแหละท้ังสิ้น 80,000 บาท ราคา
ขายของเน้ือโคท่ีชําแหละท้ังหมดท่ีตลาดหลักของกิจการ
เทากับ 1,200,000 บาท โดยหากกิจการนําเนื้อโคไปขาย
จะมีคาขนสงทั้งสิ้น 15,000 บาทและคาธรรมเนียมของ
ตลาดเทากับ 20,000 บาท

เนื้อโคชําแหละมี FV เท ากับ 1,185,000 บาท 
(1,200,000 – 15,000) และ FVLCTS ของเนื้อโคชําแหละ 
เทากับ 1,165,000 บาท (1,185,000 – 20,000) ในขณะท่ี
มูลคาตามบัญชีของโคเน้ือที่ถูกชําแหละ 1 ตัว เทากับ 

หลังจากรายการเน้ือโคชําแหละซึ่งเป น “ผลิตผล
ทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว” รับรูในงบการเงินดวยมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายแลว รายการดังกลาวจะถูก

จัดประเภทใหมทันทีเปนรายการ “สินคาคงเหลือ” และให
ถือปฏิบัติตาม TAS 2
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31 มี.ค. 25+2 ซึ่งเปนวันสิ้นรอบไตรมาสท่ี 1 ราคาขาย
ของโคเน้ือทีเ่หลอือกี 40 ตวัทีต่ลาดหลักเทากับ 1,040,000 
บาท โดยประมาณตนทุนในการขนสงมายังตลาดหลัก
เทากับ 8,000 บาท และคานายหนา 3% ของราคาขาย

ในวันดังกลาวโคเนื้อที่ เหลือทั้งหมดมี FV เทากับ 
1,032,000 บาท (1,040,000 – 8,000) CTS เทากับ 

31,200 บาท (3% × 1,040,000) และ FVLCTS เทากับ 
1,000,800 บาท (1,032,000 – 31,200) ในขณะที่มูลคา
ตามบัญชีลาสุดของโคเน้ือเทากับ 884,400 บาท (22,110 
× 40) ดังนั้น จึงสงผลใหกําไรจากการดําเนินงานของกิจการ
เพิ่มขึ้น 116,400 บาท (1,000,800 – 884,400)

การบันทึกบัญชีสําหรับ 31 มี.ค. 25+2
เดบิต โคเน้ือ   116,400
  เครดิต กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมฯ  116,400

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาพที่ 5 สรุปวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยชีวภาพ หากกิจการไดรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวกับสินทรัพยชีวภาพที่วัดดวย
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย และเงินอุดหนุนดังกลาว
เปนแบบไมมีเงื่อนไข TAS 41 กําหนดใหรับรูเงินอุดหนุน

ดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการมีสิทธิได รับเงิน
อุดหนุนนั้น ในทางตรงกันขาม หากเงินอุดหนุนดังกลาว
เปนแบบมีเง่ือนไข ซึ่งรัฐบาลมีขอกําหนดในการใหทําหรือ
หามมิใหทํากิจกรรมทางการเกษตรบางอยาง TAS 41 
กําหนดใหรับรูเงินอุดหนุนดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนเม่ือ
กิจการไดปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในเงินอุดหนุนนั้นแลว

ภาพที่ 5 วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับรายการสินทรัพยชีวภาพDownloa
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สําหรับในสวนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของ
กับสินทรัพยชีวภาพที่ไมไดระบุวิธีปฏิบัติทางการบัญชีไวใน 
TAS 41 ซึ่งไดแก 1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยชีวภาพที่วัดดวยราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และ 2) เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับพืชเพ่ือการใหผลิตผล ใหกิจการ
ถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ TAS 20 ซึ่งมีความยืดหยุน
กวาขอกําหนดตาม TAS 41 ที่ใชแนวคิดการวัดมูลคา
ยุติธรรม กลาวคือ TAS 20 อนุญาตใหกิจการสามารถเลือก
แสดงรายการเงินอุดหนุนฯท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย ได 2 วิธี 
ไดแก 1) รับรูเงินอุดหนุนดังกลาวเปนรายไดรอการรับรู 
และทยอยรับรู ในกําไรหรือขาดทุนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
(ถามี) หรือตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผล ตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพย และ 2) นําเงินอุดหนุนดังกลาว
เปนสวนหักจากมูลคาของสินทรัพย เพื่อใหไดมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย จากนั้นกิจการจะรับรูเงินอุดหนุนในกําไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยในรูปของคาเสื่อม
ราคาที่ลดลง

การเป�ดเผยข�อมูล
TAS 41 กําหนดแนวทางในการเปดเผยขอมูลไว 

3 สวน ไดแก การเปดเผยขอมูลในภาพรวม การเปดเผย
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับสินทรัพยชีวภาพ ซึ่งไมสามารถวัด
มูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประเด็นที่นาสนใจในการ
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีดังนี้

1) TAS 41 เปนมาตรฐานท่ีเนนการวัดมูลคารายการ
สินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ไมวาจะเปนการรับรูรายการ
เมื่อเริ่มแรกหรือภายหลัง ดังนั้น กิจการตองเปดเผยยอดรวม
ของผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นระหวางรอบระยะเวลา
รายงานงวดปจจุบันไมวาจะเกิดจากการรับรูเมื่อเร่ิมแรกของ
สินทรัพยชีวภาพ การรับรูเมื่อเริ่มแรกผลิตผลทางการเกษตร
รวมถึงการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของสินทรัพยชีวภาพ

2) TAS 41 เห็นความสําคัญของการใหขอมูลที่มี
ประโยชนตอการประเมินจังหวะเวลาของกระแสเงินสดใน
อนาคต ซึ่งขอมูลดังกลาวแฝงอยูในลักษณะของสินทรัพย
ชีวภาพที่มีรูปแบบการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีแตกตาง
กัน ดังนั้น จึงสนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอมูลในเชิงปริมาณ
ของสินทรัพยชีวภาพท่ีมีลักษณะแตกตางกัน เชน การแยก
แสดงสินทรัพยชีวภาพเปนประเภทเพื่อการอุปโภคบริโภค 
(Consumable BA) และเพื่อการใหผลิตผล (Bearer BA) 
หรือเปนประเภทท่ีพรอมใหผลผลิต (Mature BA) และท่ียัง
ไมพรอมใหผลผลิต (Immature BA) ตามความเหมาะสม

3) TAS 41 ยังเนนการใหขอมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินกิจกรรมการเกษตร เชน ความเสี่ยงทาง
การเงิน ความเส่ียงของราคาสินคาโภคภัณฑ ภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ เปนตน และใหเปดเผยขอมูลกลยุทธการบริหาร
ความเส่ียงดังกลาว

4) TAS 41 กําหนดใหกิจการแสดงรายการกระทบยอด
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยชีวภาพ
ระหวางตนงวดกับปลายงวดของงวดปจจุบัน เพื่อหาสาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงในผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย รายการกระทบยอดตองรวมถึง ผลกําไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย ยอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซ้ือ ยอดเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการตั้งตนทุนการกูยืมเปนสินทรัพย ยอดเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากการรวมธุรกิจ ยอดลดลงเน่ืองจากการขายและ
จากสินทรัพยชีวภาพที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย (หรือ
อยู ในกลุ มสินทรัพยรอการจําหนาย ซึ่งจัดประเภทเปน
ถือไวเพื่อขาย) ยอดลดลงเน่ืองจากการเก็บเกี่ยว ยอดลดลง
จากการตาย ผลตางอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ ซึ่งเกิดจาก
การแปลงคางบการเงินใหเปนสกุลเงินท่ีใชในการนําเสนอ
งบการเงินท่ีตางไป และการแปลงคาการดําเนินงานใน
ตางประเทศใหเปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน
ของกิจการท่ีเสนอรายงาน และรายการเปล่ียนแปลงอื่น ๆ

ในสวนของการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของDownloa
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สินทรัพยชีวภาพสามารถเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก “การ
เปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ (Physical Changes)” และ/
หรือ “การเปล่ียนแปลงทางดานราคา (Prices Changes)” 
TAS 41 สนับสนุนการเปดเผยขอมูลการเปล่ียนแปลงทาง
ดานกายภาพและดานราคาแยกจากกัน โดยแยกตามกลุม
สินทรัพยชีวภาพหรือแยกตามเง่ือนไขอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิง
สําหรับวงจรการผลิตท่ีใชระยะเวลานานกวาหน่ึงป เพราะ
ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนกับการประเมินผลการ
ดําเนินงานของงวดปจจุบันและการคาดการณกระแสเงินสด
ในอนาคต ตัวอยางที่ 3 แสดงการคํานวณและเปดเผย

ขอมูลการเปล่ียนแปลงของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขายของสินทรัพยชีวภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
กายภาพและดานราคา

ตัวอย�างท่ี 3
ณ วันท่ี 1 ม.ค. 25+1 กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

แหงหน่ึงมีโคเน้ืออายุ 1 ป จํานวน 10 ตัว ตอมาในวันท่ี
1 ก.ค. 25+1 กิจการซ้ือโคเน้ืออายุ 1.5 ป 1 ตัว และได
ลูกโคเนื้อเกิดใหม 1 ตัว มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของโค 1 ตัวแตละชวงอายุในแตละจุดเวลา สรุปไดดังนี้

 1 ม.ค. 25+1 โคเนื้ออายุ 1 ป 20,000 บาท 1 ก.ค. 25+1 โคเนื้อเกิดใหม 13,000 บาท
 1 ก.ค. 25+1 โคเนื้ออายุ 1.5 ป 25,000 บาท 31 ธ.ค. 25+1 โคเนื้อเกิดใหม 16,000 บาท
 31 ธ.ค. 25+1 โคเนื้ออายุ 0.5 ป 18,000 บาท 31 ธ.ค. 25+1 โคเนื้ออายุ 1 ป 23,000 บาท
 31 ธ.ค. 25+1 โคเนื้ออายุ 1.5 ป 27,000 บาท 31 ธ.ค. 25+1 โคเนื้ออายุ 2 ป 30,000 บาท

สมมติใหในระหวางวดไมมีการขายหรือจําหนายโคเนื้อ 
การวิเคราะหผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย โดยแบงประเภท

เปนการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ (Physical Changes) 
และการเปล่ียนแปลงทางดานราคา (Prices Changes) 
แสดงไดดังนี้

หนวย: บาท
ณ 1 ม.ค. 25+1 มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย โคเนื้อ 10 ตัว (10 × 20,000) 200,000

ซื้อโคเน้ือ 1 ตัว ณ 1 ก.ค. 25+1 (1 × 25,000) 25,000
ลูกโคเน้ือเกิดใหม 1 ตัว ณ 1 ก.ค. 25+1 (1 × 13,000) 13,000
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางดานราคา
 10 × (23,000 – 20,000) 30,000
 1 × (27,000 – 25,000) 2,000
 1 × (16,000 – 13,000) 3,000 35,000

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพ
 10 × (30,000 – 23,000) 70,000
 1 × (30,000 – 27,000) 3,000
 1 × (18,000 – 16,000) 2,000 75,000Downloa
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การรายงานทางการเงินสําหรับเกษตรกรรม

ณ 31 ธ.ค. 25+1 มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย โคเนื้อ 12 ตัว
 11 × 30,000 330,000
 1 × 18,000 18,000 348,000

5) หากกิจการวัดมูลคาของสินทรัพยชีวภาพดวย 
“ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสม” ณ วันสิ้นงวด เนื่องจากในบางสถานการณ
กิจการอาจไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ 
TAS 41 กําหนดใหเปดเผยลักษณะ (Description) ของ
สินทรัพยชีวภาพ คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ วิธีการคิดคาเสื่อมราคา
ที่ใช  อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช  และ
ราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสม (ซึ่งไดรวมผลขาดทุนจาก
การดอยคาสะสมไวแลว) ณ วันตนงวดและสิ้นงวด และ
ที่สําคัญคือ หากเปนไปได ใหกิจการเปดเผยชวงของมูลคา
โดยประมาณ ซึ่งมูลคายุติธรรมมีความเปนไปไดสูงที่จะอยู
ในชวงน้ัน จึงเห็นไดวา TAS 41 ใหความสําคัญกับคําอธิบาย
ของผูบริหารกิจการถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือและการใชดุลยพินิจของผูบริหาร
ในการประมาณการชวงของขอมูลมูลคายุติธรรม ซึ่งเปน
ประโยชนในการตัดสินใจแมวาอาจมีประเด็นเรื่องความ
ไมแนนอนในการประมาณการ ผูบริหารจึงไมควรหลีกเลี่ยง
หรือละเลยการเปดเผยขอมูลดังกลาว หากแตควรมีเหตุผล
ที่เหมาะสมและควรใชดุลยพินิจในการประมาณการขอมูล 
เพื่อเปดเผยอยางมีจิตสํานึกและระมัดระวังรอบคอบ7

หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพ (ซึ่งเคยวัด
ดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสม) สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือในระหวางงวด

ปจจุบัน กิจการตองเปดเผยลักษณะของสินทรัพยชีวภาพน้ัน 
คําอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหมูลคายุติธรรมสามารถวัดไดอยาง
นาเช่ือถือ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกลาว

วันถือปฏิบัติ และการปฏิบัติในช�วงเปลี่ยนแปลง
กิจการตองนํา TAS 41 และแนวปฏิบัติฯ พืชเพื่อการ

ใหผลิตผลมาปฏิบัติใชกับงบการเงินประจําปสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
เป นตนไป ทั้งนี้สนับสนุนใหนําไปใชก อนวันถือปฏิบัติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สําหรับ
งวดกอน กิจการตองเป ดเผยขอเท็จจริงดังกล าวด วย 
นอกจากนั้น  TAS 41 มิ ได กํ าหนดวิธีปฏิบัติ ในช วง
เปลี่ยนแปลงแตใหปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
(TAS 8) เมื่อกิจการเริ่มใช มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กลาวคือ ใหนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลัง
กับงบการเงินของกิจการในงวดกอน (Retrospective 
Application) TAS 8 กําหนดให “กิจการตองปรับยอด
ยกมาตนงวดขององคประกอบในสวนของเจาของที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับ
งบการเงินงวดแรกสุดและแตละงวดท่ีไดแสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบโดยถือเสมือนวาไดมีการนํานโยบายการบัญชี
ใหมมาถือปฏิบัติโดยตลอด”8

7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ไดใหหลักการใชดุลยพินิจในการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมถึงแหลงขอมูลสําคัญเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการ
8 TAS 8 ยอหนา 22Downloa
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อยางไรก็ตาม เพื่อชวยใหกิจการสามารถนํา TAS 41 
มาถือปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลและบรรเทาปญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้น เ น่ืองจากการวัดมูลค ายุติธรรมของรายการท่ี
เกี่ยวของ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดใหทางเลือกเม่ือกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2559 
กลาวคือ กิจการอาจเลือกรับรูผลกําไรและขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพหักตนทุน
ในการขายจากการเร่ิมใช TAS 41 โดยปรับกับกําไรสะสม 
ณ วนัตนงวดของรอบระยะเวลาบัญชปี พ.ศ. 2559 (Modified 
Retrospective Application)9

ทิศทางในอนาคต
ในส วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ี

เกี่ยวข องกับเกษตรกรรมสําหรับกิจการท่ีมีส วนได เสีย
สาธารณะ (กิจการ PAEs) สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีการปรับปรุง 
TAS 41 โดยจัดทําเปนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เรื่อง เกษตรกรรม (TAS 41R)
และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินประจําปสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
เปนตนไป TAS 41R มีเนื้อหาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 41 เร่ือง 
เกษตรกรรมซ่ึงเปนฉบบัปรับปรุงทีส่ิน้สดุในวันที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 (IAS 41: Agriculture (Bound volume 2016 

Consolidated without early application)) – IAS 41 
(2016) ที่ไดมีการปรับปรุงขอกําหนดในการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวของกับพืชเพ่ือการใหผลิตผลแลว กลาวคือ
มีการเพิ่มนิยามของ พืชเพื่อการใหผลิตผล โดยใหถือเปน
รายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี16 (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ แตผลิตผลท่ีเจริญเติบโตจากพืชเพื่อการใหผลิตผล
ใหถือเปนสินทรัพยชีวภาพตาม TAS 41R และเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลท่ีเกี่ยวข องกับพืชดังกลาวใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปด
เผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

ขอกําหนดท่ีเพิ่มข้ึนใน TAS 41R มีเน้ือหาสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติฯ พืชเพ่ือการใหผลิตผลท่ีใชในปจจุบัน ดังนั้น
การประกาศใช TAS 41R จึงสงผลใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ตองยกเลิกแนวปฏิบัติฯ ดังกลาวในป พ.ศ. 2560 TAS 41R 
จึงไม ส งผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอวิธีการปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับเกษตรกรรมในป พ.ศ. 2560

สําหรับกิจการไมมีส วนไดเสียสาธารณะ (กิจการ 
NPAEs) สภาวิชาชีพบัญชีฯมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม 
(TFRS for SMEs) มาใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS for 

9 ผูเขียนไดสํารวจการนํา TAS 41 และแนวปฏิบัติฯ พืชเพ่ือการใหผลิตผล (มาตรฐานฯ) มาปฏิบัติใชของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 58 บริษัทในป พ.ศ. 2559 โดยเก็บขอมูลจากงบการเงินรวมของไตรมาสท่ี 1

ป พ.ศ. 2559 และพบวามี 14 บริษัทที่ไดนํามาตรฐานฯ มาปฏิบัติใช โดย 2 บริษัทไดนํา TAS 41 มาปฏิบัติใชกอนป พ.ศ. 2559 สวนอีก

12 บริษัท ไดนํามาตรฐานฯ มาปฏิบัติใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 และพบวา 9 บริษัทที่นํามาปฏิบัติใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 

ทั้งหมดไดเลือกเฉพาะวิธีปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวดป พ.ศ. 2559 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ระบุใหเปนทางเลือกใน TAS 41 โดยพบวา

มีเพียงบริษัทเดียวที่ตองปรับลดกําไรสะสมตนงวดป พ.ศ. 2559 สําหรับ 3 บริษัทที่ไมมีการปรับปรุงผลกระทบจากการนํามาตรฐานฯ

มาใชเปนครั้งแรก ทั้งหมดไดเปดเผยวาการนํามาตรฐานฯ มาปฏิบัติใชไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ

ในสวนของ 44 บริษัทที่ไมไดนํามาตรฐานฯ มาปฏิบัติใชพบวา 3 บริษัทอยูในขายท่ีควรนํามาตรฐานฯ มาปฏิบัติใช โดยมี 1 บริษัทมี

รอบระยะเวลาบัญชีไมไดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สวนอีก 2 บริษัทนั้นพบวา 1 บริษัทระบุขอความเพียง TAS 41 อาจสงผลกระทบ

ที่สําคัญตอกลุมบริษัท สวนอีกบริษัทไมไดเปดเผยขอมูลอยางใดในงบการเงิน เนื่องจากเปนสินทรัพยชีวภาพประเภท “ผลิตผลท่ี

เจริญเติบโตบนพืชเพื่อการใหผลิตผล” ซึ่งพืชดังกลาวของกิจการยังไมพรอมใหผลิตผลDownloa
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การรายงานทางการเงินสําหรับเกษตรกรรม

NPAEs)10 โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินประจําปสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย TFRS for SMEs ไดพัฒนา
และเรียบเรียงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอมฉบับ
ป พ.ศ. 2015 (IFRS for SMEs (2015))

ในสวนที่ เ ก่ียวกับขอกําหนดทางการบัญชีเก่ียวกับ
เกษตรกรรมนั้นไดระบุไวในบทที่ 34 เรื่อง กิจกรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะ ของ TFRS for SMEs โดยมีสาระสําคัญ
เหมือนกันกับ TAS 41 กลาวคือ กําหนดใหวัดมูลคา
สินทรัพยชีวภาพทุกประเภทเมื่อเร่ิมแรกและทุกสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย และ
กําหนดใหรับรู ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว
ดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย แตขอกําหนดฯ
ใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของนอยเมื่อเทียบกับ TAS 41 
อยางไรก็ตาม ขอกําหนดฯ ไมไดกําหนดนิยามและวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีของพืชเพื่อการใหผลิตผลและผลิตผลที่เจริญเติบโต
บนพืชเพื่อการใหผลิตผลไวเปนการเฉพาะ

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบขอกําหนดทางบัญชีที่เกี่ยวกับ
เกษตรกรรม ในป พ.ศ. 2560 ระหวาง TAS 41 ของกิจการ 
PAEs และ TFRS for SMEs ของกิจการ NPAEs จะ
เห็นวากิจการ NPAEs ตองวัดมูลคาพืชเพ่ือการใหผลิตผล
ดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายและไมถือปฏิบัติ
กับรายการดังกลาวเปนสวนหน่ึงของรายการท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ และไมไดกําหนดใหกิจการ NPAEs วัดมูลคา
ผลิตผลที่เจริญเติบโตบนพืชเพื่อการใหผลิตผลแตอยางใด 
ทั้งนี้เปนเพราะมูลคาของผลิตผลท่ีเจริญเติบโตบนพืชเพ่ือการ
ใหผลิตผลไดแฝงอยูในมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของพืชเพื่อการใหผลิตผล

อยางไรก็ตาม TFRS for SMEs ตระหนักถึงปญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการวัดมูลคายุติธรรมเก่ียวกับสินทรัพยชีวภาพ 
จึงไดใหขอยกเวนในการใชมูลคายุติธรรมวัดรายการดังกลาว
หากกิจการมีตนทุนท่ีสูงเกินไปหรือใชความพยายามมาก
เกินไปในการวัด (Undue Cost or Effort Exemption)11 
ดังนั้น หากกิจการมีความประสงคจะใชขอยกเวนดังกลาว 
กิจการตองใชวิธีราคาทุนในการวัดมูลคาสินทรัพยชีวภาพ

10 ในป พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ยังคงแบงกิจการเปน 2 ประเภทเหมือนปจจุบันสําหรับการบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไดแก กิจการ PAEs และกิจการ NPAEs โดยใชนิยามของกิจการ PAEs และ NPAEs ในปจจุบันและกําหนดใหกิจการ PAEs ตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สวนกิจการ NPAEs ตองปฏิบัติตาม TFRS for SMEs แทน TFRS for NPAEs 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหการบังคับใช TFRS for SMEs สําหรับกิจการ NPAEs มีประสิทธิผลและไมทําใหกิจการ NPAEs บางกลุมมีตนทุน

หรือใชความพยายามสูงเกินไปในการปฏิบัติตาม TFRS for SMEs สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงไดแบงกิจการ NPAEs เปน 2 ประเภท ไดแก

กิจการ NPAEs ที่มีความซับซอน และกิจการ NPAEs ที่ไมมีความซับซอน โดย NPAE ที่มีความซับซอนตองปฏิบัติตาม TFRS for SMEs

ทุกบทโดยที่บางบทจะไดรับการผอนผันการบังคับใชไปในอนาคตเพ่ือใหกิจการไดเตรียมความพรอม สวนกิจการ NPAEs ที่ไมมีความ

ซับซอนตองปฏิบัติตาม TFRS for SMEs เฉพาะบางบทท่ีเกี่ยวของเทานั้น และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดกําหนดใหกิจการ NPAEs ที่มี

ความซับซอน หมายถึง กิจการ NPAEs ที่เปนสมาชิกของกลุมกิจการ โดยเขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 1) NPAEs ที่เปนบริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือกิจการรวมคาของกิจการ PAEs หรือ 2) NPAEs ที่มีเงินลงทุนในกิจการ PAEs ในฐานะบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการ

รวมคาของกิจการ NPAEs หรือ 3) NPAEs ที่มีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคาเปนกิจการ NPAEs หรือ NPAEs

ที่เปนบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคาของกิจการ NPAEs สวนกิจการ NPAEs ที่ไมมีความซับซอน หมายถึง กิจการ NPAEs ที่ไมใช 

NPAEs ที่มีความซับซอน
11 TFRS for SMEs กําหนดใหกิจการสามารถใช Undue Cost or Effort Exemption กับบางรายการท่ีตองวัดดวยมูลคายุติธรรมเทาน้ัน

เชน สินทรัพยชีวภาพ อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดจากการรวมธุรกิจ ปนผลคางจายดวยสินทรัพยที่ไมใชเงินสด 
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บทความวิชาการ

นั้นแทน กลาวคือ ใหวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคา
สะสมและและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม นอกจากน้ัน
ใหแสดงรายการสินทรัพย ชีวภาพที่วัดด วยวิธีราคาทุน
ในงบแสดงฐานะการเงินแยกเปนรายการอีกหน่ึงบรรทัด
ตางหากจากรายการสินทรัพยชีวภาพที่วัดดวยวิธีมูลคา
ยุติธรรม และกิจการตองเปดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินวาเพราะเหตุใดการวัดรายการสินทรัพยชีวภาพ
ดวยมูลคายุติธรรมจึงทําใหกิจการมีตนทุนที่สูงเกินไปหรือ
ใช ความพยายามมากเกินไปรวมถึงเป ดเผยขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของกับการใชวิธีราคาทุน ขอสังเกตที่นาสนใจประการ
หนึ่งก็คือ TFRS for SMEs ไมอนุญาตใหใชขอยกเวน
ขางตนกับการวัดมูลคารายการผลิตผลทางการเกษตร ณ จุด
เก็บเกี่ยว ดังนั้น กิจการ NPAEs ตองเตรียมความพรอม
สําหรับการวัดมูลค ายุติธรรมของรายการดังกล าวโดย
ไมสามารถหลีกเล่ียงได

เ น่ืองจากในปจจุบัน TFRS for NPAEs ไม ได มี
บทเฉพาะที่กําหนดขอปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเกษตรกรรม 
กิจการ NPAEs สามารถนําขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุ
ไวใน TFRS for NPAEs สําหรับเรื่องที่คลายคลึงและ
เก่ียวของกันมาประยุกตใชเปนลําดับแรก12 ดังนั้น ในทาง
ปฏิบัติกิจการ NPAEs จึงวัดมูลคารายการสินทรัพยชีวภาพ
ดวยวิธีราคาทุนเชนเดียวกับรายการ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ แตไมไดรับรู และวัดมูลคารายการผลิตผลทาง
การเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว แตรับรู ณ จุดที่เปนรายการ
สินคาคงเหลือดวยตนทุนทั้งหมดที่ทําใหได มาซึ่งสินคา
คงเหลือ

 การปรับตัวของกิจการ NPAEs สําหรับการวัดรายการ
สินทรัพยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว
ดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายตาม TFRS for 
SMEs (แมวาจะมีการอนุญาตใหใช Undue Cost or Effort 
Exemption) จึงเป นสิ่งสําคัญและกิจการต องเตรียม
ความพร อมท้ังด านทรัพยากร บุคคลากร และระบบ

สารสนเทศของกิจการ รวมถึงการทําความเขาใจกับผูบริหาร 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดตระหนักในประเด็นเหลานี้จึงมีมติ
ใหผอนผันการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับเกษตรกรรมใน 
TFRS for SMEs ไปอีก 2 ป โดยใหเริ่มปฏิบัติตามขอ
กําหนดนั้นในป พ.ศ. 2562 สําหรับกิจการ NPAEs ที่มีความ
ซับซอนและมีมติใหยกเวนการบังคับใชข อกําหนดเรื่อง
เกษตรกรรมนั้นกับกิจการ NPAEs ที่ไมมีความซับซอน
โดยเหตุผลนาจะเปนเพราะประโยชนของการใชข อมูล
มูลคายุติธรรมในการตัดสินใจของผูใชงบการเงินของกิจการ
ดังกลาวอาจไมมากนัก หากมีการบังคับใชขอกําหนดดังกลาว
จึงเปนการเพิ่มภาระโดยไมจําเปนใหกับกิจการ NPAEs ที่
ไมมีความซับซอนในการจัดทํารายงานทางการเงิน

บทสรุป
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดประกาศบังคับใช TAS 41 

และแนวปฏิบัติฯ พืชเพ่ือการใหผลิตผล (มาตรฐานฯ) 
สําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ และใหถือปฏิบัติกับ
งบการเงินประจําปสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไปนั้น บทความนี้
มีวัตถุประสงคเพื่ออภิปรายสาระสําคัญของ TAS 41 และ
แนวปฏิบัติฯ พืชเพื่อการใหผลิตผล วิเคราะหประเด็นที่
นาสนใจและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 
ดังกลาวรวมถึงใหตัวอยางเพื่อเสริมความเขาใจ

กิจการจึงตองพิจารณาวากิจการอยู ภายใตขอบเขต
การบังคับใชมาตรฐานฯ นี้หรือไม ซึ่งหากกิจการตองปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฯ กิจการจะตองจัดประเภทสินทรัพยที่
เก่ียวของกับเกษตรกรรมใหถูกตองเพื่อจะไดนําวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่เหมาะสมมาใช โดยกิจการตอง 1) วัดมูลคา
สินทรัพยชีวภาพทุกประเภทยกเวนพืชเพื่อการใหผลิตผล
เมื่อรับรู รายการเริ่มแรกและทุกสิ้นรอบระยะเวลาการ
รายงาน และวัดมูลคาผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเก่ียว 
ดวยวิธีมูลคายุติธรรมซ่ึงใชมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ

12 TFRS for NPAEs ยอหนา 52.1Downloa
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ขาย และ 2) รับรูและวัดมูลคาพืชเพื่อการใหผลิตผลตาม
ขอกําหนดของ TAS 16 โดยสามารถเลือกวิธีการวัดมูลคา
เมื่อภายหลังระหวางวิธีราคาทุนและวิธีการตีราคาใหม แต
สําหรับผลิตผลที่เจริญเติบโตจากพืชดังกลาวนั้นใหรับรูและ
วัดมูลคาเปนสินทรัพยชีวภาพประเภทหน่ึงตาม TAS 41

ภายใตวิธีมูลคายุติธรรมตาม TAS 41 กิจการจะตอง
เตรียมความพรอมในการวัดมูลคายุติธรรมโดยปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวใน TFRS 13 โดยเฉพาะเม่ือไมมีราคา
ตลาดซ้ือขายคลอง หรือมีราคาตลาดแตไมนาเช่ือถือทําให
กิจการตองใชดุลยพินิจในการสรางขอสมมติในการประมาณ
การรายได หรือกระแสเงินสด และอัตราคิดลดเพื่อใช
คํานวณหามูลคาปจจุบัน ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมเปนตัวแทน
อันเที่ยงธรรมของมูลคายุติธรรม ทั้งน้ี TAS 41 กําหนดให
กิจการรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากวิธีมูลคายุติธรรม
ไวในกําไรขาดทุนสําหรับป ดังน้ัน ความนาเชื่อถือของมูลคา
ยุติธรรมจึงสงผลกระทบตอคุณภาพของกําไรท่ีรายงาน
อีกทั้งกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยชีวภาพ และ
ที่เกิดขึ้นจากการเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตรเปนกําไร
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ดังน้ัน ผู มีสวนไดเสียของกิจการควร
พิจารณาการใชขอมูลกําไรขาดทุนของกิจการในการตัดสินใจ
ดวยความระมัดระวัง

สําหรับป พ.ศ. 2560 สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีแผนท่ีจะนํา 
TFRS for SMEs มาใชแทน TFRS for NPAEs โดยในสวน
ของขอกําหนดท่ีเก่ียวกับเกษตรกรรม ซึ่งมีเนื้อหาคลายกับ 
TAS 41 แตมีความซับซอนนอยกวาน้ัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
มีมติใหผอนผันการบังคับใชขอกําหนดไปอีก 2 ป และให
เร่ิมปฏิบัติตามขอกําหนดน้ันในป พ.ศ. 2562 สําหรับกิจการ 
NPAEs ที่มีความซับซอน แตยกเวนขอกําหนดดังกลาว
สําหรับหรับกิจการ NPAEs ที่ไมมีความซับซอน ดังนั้น 
เฉพาะกิจการ NPAEs ที่มีความซับซอนควรเตรียมความ
พรอมเพ่ือปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวในอนาคต
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