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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน ามาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 เรื่อง 
เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้จริงก่อนมีการบังคับใช้และศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้จัดท าบัญชีเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความเหมาะสมจากการน ามาตรฐาน
การบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไปถึงบริษัทมหาชนอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชทางการเกษตร 
จ านวน 15 บริษัท โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการเปิดเผยในงบการเงินและรายงานประจ าปี  
2557 อีกทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือสอบถามความคิดเห็นกับผู้จัดการฝ่ายบัญชี จ านวนทั้งสิ้น 
3 บริษัท 
 ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชทางการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีราคา
ทุนในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร มีเพียง1 บริษัทที่
มีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติก่อนมีการบังคับใช้จริง โดย
บริษัทดังกล่าวใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 
 นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ในการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้ พบว่าไม่มีความเหมาะสม
เท่าที่ควร โดยยังพบปัญหาหลักที่เกิดขึ้น ดังนี้ ข้อที่หนึ่ง การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์
ชีวภาพมีความยุ่งยากในการหามูลค่ายุติธรรมที่น่าเชื่อถือ ข้อที่สอง การเปิดเผยข้อมูลมีรายละเอียด
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มากเกินไป ข้อที่สาม การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเข้าสู่งบก าไรขาดทุนทันทีทั้งจ านวน 
ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ส่งผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของกิจการ 
และข้อที่สี่ ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม 

 
ค าส าคัญ : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41, สินทรัพย์ชีวภาพ, มูลค่ายุติธรรม, พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 
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ABSTRACT 

 
 The objective of this survey research is to study the early adoption of Thai 
Accounting Standard No.41 “Agriculture” and the opinions of accounting managers 
on the impact including the advantage and the suitability from using Thai Accounting 
Standard No.41 “Agriculture”. The populations of this study are the companies listed 
in the stock exchange in Thailand and the other public companies that operate 
business about agricultural plants, totally 15 companies. This study focus on 
collecting data from Financial Statement and Annual Report 2014 including depth 
interview with accounting managers in total 3 companies. 
 The study found that the most agricultural plants business were recognized 
and measured the biological assets and agricultural produces in term of their cost. 
There is only one company that early adoption for Thai Accounting Standard No.41 
“Agriculture” which used discounted cash flow valuation method to measure the 
Fair value of biological assets. 
 Furthermore, the opinions of accounting managers from depth interview from 
using Thai Accounting Standard No.41 “Agriculture” in the study found that, there is 
not suitable. First, the obstacle of recognition and measurement of biological assets 
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by Fair value model are unreliable Fair value for biological assets. Second, the details 
for disclosure are complicated and difficult. Third, profit or losses are recognized to 
Income Statement immediately which actually is unearned revenue. Finally, there is 
misunderstanding about the practice of Thai Accounting Standard No.41 “Agriculture” 
 
Keywords: IAS 41, Biological assets, Fair value, Bearer plants 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยจากความกรุณาและความอนุเคราะห์จากบุคคล
หลายฝ่ายด้วยกัน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่กรุณาให้ค าแนะน าอันมีค่ายิ่งในการเสนอแนะการท าวิจัยให้มีความเหมาะสมมากยิ่ งขึ้น ตลอดจน
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี และขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เตโชโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กุลยา จันทะเดช ในฐานะคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระที่กรุณาให้ค าแนะน าตรวจแก้ไข
งานวิจัยฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทางการ
ศึกษาและวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยจนกระทั่งงานวิจัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณวิไลวรรณ กาญจน์กมล ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) คุณบุษราภรณ์ อมรวิกัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และคุณนฤมล มาศจังหรีด ผู้จัดการบัญชีฝ่ายงบ
การเงิน บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ที่ได้เสียสละเวลาให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการ
ติดต่อเพ่ือขอสัมภาษณ์ให้กับผู้วิจัยจนสามารถติดต่อเพ่ือขอสัมภาษณ์ได้ครบถ้วน 
 ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และพ่ีสาว ที่ได้คอยให้ก าลังใจและให้การ
สนับสนุนเสมอมา ตลอดจนเพ่ือน BusEd เกษตรศาสตร์ และ MAP ธรรมศาสตร์ ทุกคนที่คอยเป็น
แรงผลักดันพร้อมทั้งให้ค าแนะน าและก าลังใจที่ดีที่สุดแก่ผู้วิจัยเสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 
 เกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักที่คอยหล่อเลี้ยงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยถือ
ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังมีลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
เหมาะสมเอ้ือแก่การเพาะปลูกพืชหรือการท าปศุสัตว์ได้หลากหลายประเภท โดยการเพาะปลูกพืชที่
ส าคัญ อาทิเช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน และผลไม้ต่างๆ ส่วนการท าปศุสัตว์ อาทิเช่น 
สุกรขุน ฟาร์มไก่เนื้อ-ไก่ไข่ หรือการท าประมงน้ าจืด เป็นต้น โดยในอดีตจะมีการท าเกษตรกรรมเพ่ือ
ใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก หากมีผลิตผลทางการเกษตรเหลือจึงจะน ามาแลกเปลี่ยนหรือออกจ าหน่าย 
แตกต่างจากภาคการเกษตรในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ยิ่งไปกว่านั้นสินค้าเกษตรยังเพ่ิมบทบาทไม่ใช่แค่เป็นสินค้าเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังพัฒนากลายเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญเพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมผลิตยาง
รถยนต์ หรือแม้กระทั่งกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิง ก็ใช้วัตถุดิบที่มาจากการเกษตรทั้งสิ้น  
 
 ภาคธุรกิจการเกษตรเริ่มเติบโตขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ เกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การบริหารจัดการน้ าที่ช่วยสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในภาคการเกษตรขยายตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 
1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556  สาขาเกษตรที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สาขาป่าไม้ สาขาปศุสัตว์ และ
สาขาพืช ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ส าหรับภาวะเกษตรที่มีการเพ่ิมขึ้นในปี 
2557 นั้น สินค้าเกษตรในสาขาป่าไม้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 โดยเฉพาะไม้ยางพารามีอัตรา
สูงขึ้นกว่าร้อยละ 17.7 จากการที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสงเคราะห์และส่งเสริมการตัดโค่นพ้ืนที่
สวนยางพาราเก่าและปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน เช่น ปาล์มน้ ามัน ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับสาขาพืชมีการขยายตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี 
2556 ในด้านการส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 4.24 
โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 1,308,905 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากท่ีสุด  
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ได้แก่ ยางธรรมชาติ ข้าว ปลา มันส าปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดของประเทศไทย คือ ยางแท่ง ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกกว่า 94,302 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) 
 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ให้ความใส่ใจ
เกี่ยวกับการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต และ 
การค้าสินค้าเกษตรของประชากรอาเซียน จะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นในปี 2557 ส าหรับการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว รวมไป 
ถึงการค้าระหว่างประเทศอ่ืนๆ ประเทศไทยจึงควรพัฒนามาตรฐานการบัญชีเพ่ือความเป็นสากล 
สามารถน าข้อมูลงบการเงินมาเปรียบเทียบกันได้ สะดวกแก่นักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น 
สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี จัดท า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ขึ้นเพ่ือการพัฒนามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม
ให้มีความเหมาะสม และเชื่อถือได้ โดยแนวทางปฏิบัติทางบัญชีก าหนดให้การรับรู้รายการและการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพรวมถึงผลิตผลทางการเกษตร ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (Fair 
Value Less Cost To Sell) และส าหรับผลิตผลทางการเกษตรจะบันทึกเข้าสู่บัญชีสินค้าคงเหลือ
ในทันทีที่มีการเก็บเกี่ยว การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพเมื่อ
เริ่มแรก การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
การรับรู้รายการผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมเข้าสู่งบก าไรขาดทุน
ในทันทีเม่ือเกิดรายการ โดยยกเว้นรายการพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่ให้ใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่า แต่
ส าหรับผลิตผลที่ได้จากพืชเพ่ือการให้ผลิตผลจะบันทึกด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน
การบัญชีเกษตรกรรม 
 
 จากการศึกษาในอดีตถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 
เรื่อง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติพบว่ายังมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ความยากในการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม สุรีย์ ภิญโญวรคุณ (2546) ได้ให้เหตุผลว่าสินทรัพย์ชีวภาพมี
การเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดความยากล าบากต่อการพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม อีกทั้งความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการรับรู้ รายการก าไรหรือขาดทุนที่
เกิดข้ึนทันทีจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ชีวภาพ Elad and Herbohn (2011) ให้เหตุผลว่าการ
วัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมส่งผลให้ได้รับผลก าไรที่มากเกินความเป็นจริงและการรับรู้ทั้งจ านวนอาจ
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ส่งผลให้งบการเงินไม่คงที่ได้ และอีกเหตุผลหนึ่งนั่นคือกิจการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม เนื่องจากยังไม่มีตัวอย่างในการบันทึกบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพ อาจ
ท าให้ผู้ใช้ตีความเนื้อหาไปได้หลายรูปแบบส่งผลให้การบันทึกบัญชีแต่ละกิจการที่มีสินทรัพย์ชีวภาพที่
คล้ายคลึงกันแต่ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ (พิษณุ กาญจนคลอด , 2555) จากผลกระทบที่
เกิดข้ึนดังกล่าว กิจการที่มีความเกี่ยวข้องทางการเกษตรส่วนใหญ่จึงยังไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด
ในมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมากนัก แต่ในปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้มีการน า
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาบังคับใช้กับบริษัทที่ด าเนินธุรกิจทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งถึงแม้จะมี
จ านวนบริษัทที่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรไม่มากนัก แต่ถ้าหาก
กิจการเหล่านี้มีบริษัทย่อยที่มีการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร เมื่อมีการจัดท างบการเงินรวม ข้อมูล
ในงบการเงินของบริษัทย่อยก็ต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมนี้เช่นกัน 
จึงจ าเป็นต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ด้วย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทที่เป็น SME ต้องถือปฏิบัติ
เช่นกัน ซึ่งตาม TFRS for SMEs (ปรับปรุง 2558) ได้มีการก าหนดให้กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมต้องปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตาม TFRS for SMEs จะก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลไม่มากนักเหมือนกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ฉบับที่ 41 แต่ส าหรับวิธีการวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ชีวภาพมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมด้วยเช่นกัน 
 การศึกษาในครั้งนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ของบริษัทกลุ่มพืชทางการเกษตร ทั้งนี้เพ่ือทราบ
ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขในการที่จะน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้จริง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
 1) เพ่ือศึกษาการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้จริงก่อน
การบังคับใช้ และวิธีการวัดมูลค่าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่ม
ธุรกิจพืชทางการเกษตร 
 2) เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้จัดท าบัญชีเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเหมาะสมจากการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง 
เกษตรกรรม มาใช้กับกลุ่มธุรกิจพืชทางการเกษตร 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการก าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้
จัดท าขึ้น โดยท าการศึกษาว่ามีบริษัทใดที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้
ก่อนมีการบังคับใช้จริงแล้วหรือไม่ อีกทั้งยังศึกษาถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
การเกษตรที่ใช้ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินและรายงานประจ าปี 2557 
ของกลุ่มธุรกิจการเกษตรโดยเลือกเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ไปถึงบริษัทมหาชนอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชทางการเกษตร  เนื่องจากตามแนวทางปฏิบัติของ
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมฉบับนี้ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าส าหรับพืชทางการเกษตรมี
ความซับซ้อนมากกว่าในประเด็นเกี่ยวกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants) ที่ต้องรับรู้รายการ
และวัดมูลค่าแตกต่างออกไปโดยต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวพืชเพ่ือการให้ผลิตผลกับผลิตผลที่ได้มา 
ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มสัตว์ที่สามารถรับรู้รายการและวัดมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรได้
เหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาเจาะจงในสินทรัพย์ชีวภาพกลุ่มพืชเพ่ือการเกษตร 
โดยศึกษาว่ามีการน ามาตรฐานมาปฏิบัติจริงก่อนมีการบังคับใช้หรือไม่ และถ้าหากมีการปฏิบัติก่อน
บังคับใช้นั้นมีการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีใด  และศึกษาความ
คิดเห็นของผู้จัดท าบัญชีของธุรกิจพืชทางการเกษตร เกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและความ
เหมาะสมจากการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ในธุรกิจ เนื่องจากเมื่อมีการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมบริษัทเหล่านี้จะได้รับผลกระทบและต้องปฏิบัติตาม 
 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 
 เพ่ือเป็นแนวทางให้สภาวิชาชีพบัญชีได้ทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงความเหมาะสม 
ในการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติ และให้เกิดการเตรียมพร้อม
ในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยการออกแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางการเกษตร และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับมาตรฐานการบัญชีที่ควรมีการแก้ไขกลับไปยัง
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB)  
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1.5 นิยามศัพท์ 
 
 ค าศัพท์ที่พบในมาตรฐานนี้ซึ่งผู้อ่านควรท าความเข้าใจเพ่ือการตีความที่ตรงกันในการศึกษา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 เรื่อง เกษตรกรรม ได้แก่ 
 

กิจกรรมทางการเกษตร  หมายถึง การบริหารจัดการการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพและ
  การเก็บเก่ียวของสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการขายหรือเพ่ือ   
           เปลี่ยนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพ่ือเพ่ิมจ านวน  

                                                 สินทรัพย์ชีวภาพ 
 การเก็บเกี่ยว   หมายถึง การแยกผลิตผลออกจากสินทรัพย์ชีวภาพหรือ
      การยุติกระบวนการด ารงชีวิตของสินทรัพย์ชีวภาพ 
 สินทรัพย์ชีวภาพ                 หมายถึง สัตว์ที่มีชีวิตหรือพืชที่มีชีวิต 

สินทรัพย์ชีวภาพเพื่อ        หมายถึง สินทรัพย์ชีวภาพที่จะถูกเก็บเก่ียวเป็นผลิตผล 
การอุปโภคบริโภค               ทางการเกษตร หรือเพ่ือขายในสภาพที่เป็นสินทรัพย์ 

                    ชีวภาพ และผลิตผลที่เจริญเติบโตบนพืชเพื่อการ 
    ให้ผลิตผล 
สินทรัพย์ชีวภาพเพื่อ           หมายถึง สินทรัพย์ชีวภาพที่ไม่ใช่เพื่อการอุปโภคบริโภค 
การให้ผลิตผล                    แต่จะเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือให้ผลิตผลทางการเกษตร 

 พืชเพื่อการให้ผลิตผล         หมายถึง พืชที่มีชีวิตใช้ในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือจัดหา
     ซึ่งผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งคาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่า
     หนึ่งรอบระยะเวลารายงานและเป็นไปได้น้อยมากที่จะ
     ขายเป็นผลิตผลทางการเกษตร เว้นแต่การขายเศษซากที่
     เป็นผลพลอยได้ 
 ผลิตผลทางการเกษตร         หมายถึง ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากสินทรัพย์ชีวภาพ 
                                         ของกิจการ 
 การเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพ        หมายถึง กระบวนการซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
                    คุณภาพหรือปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วย 
     การเจริญเติบโต การเสื่อมถอย การให้ผลผลิต และการ
     ขยายพันธุ์ 
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 กลุ่มของสินทรัพย์ชีวภาพ      หมายถึง การรวมกลุ่มของสัตว์ที่มีชีวิตหรือพืชที่มีชีวิตที่
     คล้ายคลึงกันเป็นกลุ่มเดียวกัน 

มูลค่ายุติธรรม          หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ 
   จะจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ

  ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 
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บทที2่ 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจทางการเกษตร 

 
 เกษตรกรรม ถือเป็นอาชีพที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อัน
เนื่องมาจากความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศหรือ
สภาพภูมิอากาศที่เอ้ือต่อการเพาะปลูก ถือได้ว่าเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ าหล่อเลี้ยงชีวิตคนในประเทศได้
เป็นอย่างดี เกษตรกรรมจึงถือเป็นอาชีพหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้คนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ได้นิยามศัพท์ สินค้า
เกษตร หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือ
การป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจากความหมายของสินค้าเกษตร
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สินค้าเกษตรนั้นสามารถแบ่งประเภทได้ทั้งสินค้าที่มาจากกลุ่มพืชผลทาง
การเกษตรและสินค้าประเภทสัตว์ จากการศึกษาพบว่า ไพฑูรย์ รอดวินิจ (2547) ได้มีการจัดประเภท
สินค้าเกษตรออกเป็น 5 กลุ่มย่อยตามการผลิตและสินค้า ดังนี้  
 1. กลุ่มพืชนา ได้แก่ ข้าวชนิดต่างๆ ซึ่งถือเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส าคัญในทางเศรษฐกิจ 
และมีการผลิตข้าวอยู่ทั่วไปในทุกท้องที่ของประเทศ 
 2. กลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง ปอ อ้อย ถั่วต่างๆ ฝ้าย ละหุ่ง และอ่ืนๆ โดยพืชไร่
ส่วนใหญ่จะท าการผลิตขึ้นมาเพ่ือเป็นสินค้าส่งออก อาทิเช่น ข้าวโพด และมันส าปะหลัง เป็นต้น 
 3. กลุ่มพืชสวน ได้แก่ ผลไม้และผักประเภทต่างๆ โดยลักษณะส าคัญของพืชกลุ่มนี้คือ เน่า
เสียง่าย ท าให้มักมีแหล่งผลิตอยู่ใกล้กับแหล่งบริโภค 
 4. ปศุสัตว์และสัตว์ปีก ได้แก่ วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ และอ่ืนๆ โดยสินค้ากลุ่มนี้จะผลิตอยู่ใกล้
กับกลุ่มผลิตพืชสวน เพ่ือใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์ 
 5. สัตว์น้ า ได้แก่ ปลา กุ้ง ปู หอย และอ่ืนๆ ซึ่งสินค้าเกษตรกลุ่มนี้ยังมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
เป็นส าคัญ ท าให้แหล่งผลิตส่วนใหญ่จึงอยู่ในท้องถิ่นท่ีมีแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วไป 
 แต่ถ้าหากจัดประเภทสินค้าเกษตรกรรมโดยวัดจากการเติบโตและการเลี้ยงดูของสินทรัพย์
ชีวภาพ สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ (แพร กีระสุนทรพงษ์, 2545) ดังนี้ 
 1. ขายทันทีที่ได้จากพ่อพันธุ์ เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ลูกสุกร ไข่ไก ่
 2. ขายเมื่อมีการเลี้ยงดูสักระยะหนึ่ง เช่น การมีอยู่หรือการซื้อเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูก
จนกระท่ังสามารถขายเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเป็นผักผลไม้ได้  
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 3. เลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ หลังจากท่ีมีการเลี้ยงดูโดยที่กิจการไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะขาย
ในเชิงพาณิชย์แต่เลี้ยงเพ่ือผลผลิต 
 
2.2 การส่งออกสินค้าเกษตรปี 2557  
 
 ภาคธุรกิจการเกษตรเริ่มเติบโตขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ เกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร การบริหารจัดการน้ าที่ช่วยสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2557 เศรษฐกิจในภาคการเกษตรขยายตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 
1.2 เมื่อเทียบกับปี 2556  สาขาเกษตรที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สาขาป่าไม้ สาขาปศุสัตว์ และ
สาขาพืช ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 
  

ตารางที่ 2.1 
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร 

 
                                                                         หน่วย : ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาวะเกษตรที่มีการเพ่ิมขึ้นในปี 2557 สินค้าเกษตรในสาขาพืช มีการขยายตัวร้อยละ 
1.5 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี มันส าปะหลัง อ้อย
โรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้ ในด้านราคา สินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุดคือ มันส าปะหลัง อันเนื่องมาจากการที่ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้น 

สาขา 2557 

ภาคเกษตร 1.2 

  พืช 1.5 

  ปศุสัตว ์ 1.9 

  ประมง -1.8 

  บริการทางการเกษตร -0.05 

  ป่าไม ้ 2.8 
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ประกอบกับมันส าปะหลังถือเป็นวัตถุดิบส าคัญในการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นลานมันเส้น  โรงงานแป้งมัน 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ ส าหรับสาขาป่าไม้ ที่มีการขยายตัวกว่าร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2556 จากผลผลิตน้ าผึ้งธรรมชาติ ถ่านไม้ และไม้ยางพารา ที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสงเคราะห์
และส่งเสริมการตัดโค่นพ้ืนที่สวนยางพาราเก่าและปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีหรือพืชเศรษฐกิจ
อ่ืน เช่น ปาล์มน้ ามัน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้ในปี 2557 ไม้ยางพารามี
อัตราเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 ในปี 2557 ด้านการส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนประมาณ 
ร้อยละ 4.24 การที่สินค้าเกษตรมีการส่งออกมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการ
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นท าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
ในเกือบทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็น จีน กลุ่มอาเซียน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา  
 สินค้าเกษตรจัดเป็นสินค้าส่งออกที่มีความส าคัญในประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 มีมูลค่า
ส่งออกกว่า 1,308,905 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากท่ีสุด ได้แก่ ยางธรรมชาติ ข้าว ปลา  
มันส าปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น ซึ่งยางธรรมชาติมีการส่งออกมากท่ีสุดโดยมีมูลค่ากว่า 244,748  
ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกมากท่ีสุด คือ ยางแท่ง ซึ่งมีมูลค่ากว่า 94,302 ล้านบาท 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก เทียบระหว่างปี 2556-2557 
ดังนี้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
 

ตารางที ่2.2 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 10 อันดับ 

 
                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าเกษตร 2556 2557 

มูลค่าสินค้าเกษตรและผลติภัณฑ์ส่งออก 

ทีส่ าคัญ 10 อนัดับแรก 

1,268,217 1,308,905 

  ยางธรรมชาติ 315,159 244,748 

  ข้าวและผลติภัณฑ์ 149,733 191,228 

  ปลาและผลติภัณฑ์ 122,481 120,657 
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ตารางที ่2.2 
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 10 อันดับ (ต่อ) 

 
                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

สินค้าเกษตร 2556 2557 

  มันส าปะหลงัและผลติภัณฑ์ 95,692 113,726 

  ผลไม้และผลติภัณฑ์ 80,962 95,906 

  น า้ตาลและผลติภัณฑ์ 94,262 95,437 

  เนือ้ไก่และผลติภัณฑ์ 66,800 73,963 

  กุ้งและผลติภัณฑ์ 69,349 65,005 

  ผกัและผลติภัณฑ์ 20,919 23,421 

  กากและเศษเหลอืใช้ท าอาหารสัตว์ 16,795 17,905 

  สินค้าเกษตรอืน่ๆ 236,065 266,909 

 
 
2.3 เนื้อหาของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เรื่อง เกษตรกรรม 
 
 คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้มีการจัดท ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง 
เกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร โดยขอบเขตให้ถือปฏิบัติกับการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางการเกษตร ดังนี้ 
 1) สินทรัพย์ชีวภาพ 
 2) ผลิตผลทางการเกษตร 
 3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับที่ดินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางการเกษตร โดยมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มปฏิบัติในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
 
 สินทรัพย์ชีวภาพ (Biological Assets) คือ สัตว์ที่มีชีวิตหรือพืชที่มีชีวิต โดยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumable Biological Assets) จะเป็น
สินทรัพย์ชีวภาพที่จะถูกเก็บเก่ียวเป็นผลิตผลทางการเกษตรหรือเพ่ือขายไปในสภาพที่ยังเป็นสินทรัพย์
ชีวภาพอยู่ โดยเมื่อท าการเก็บเกี่ยวสินทรัพย์ชีวภาพแล้วจะไม่หลงเหลือสภาพเดิมอีกต่อไป อาทิเช่น 
ข้าวโพด และข้าวสาลี ซึ่งผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับจะอยู่ที่ข้าวโพดหรือข้าวสาลี เมื่อมีการเก็บ
เกี่ยวจะเก็บเกี่ยวไปทั้งต้นและไม่เหลือสภาพเดิม และเริ่มท าการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ต่อไป ซึ่ง
สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคนั้นยังรวมไปถึงผลิตผลที่เจริญเติบโตบนพืชเพ่ือการให้ผลิตผล
และต้นไม้ที่ปลูกเพ่ือน าไปเป็นไม้แปรรูปด้วย อาทิเช่น ผลปาล์มสดบนต้นปาล์ม หรือผลองุ่นจากเถา
องุ่น เป็นต้น 
 2) สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Biological Assets) จะเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ไม่ใช่เพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งตัวของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นจะไม่ได้กลายเป็นผลิตผลทางการเกษตร
เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว แต่จะเป็นส่วนที่ให้ผลิตผลทางการเกษตรออกมาและสามารถเก็บเกี่ยวได้หลาย
รอบระยะเวลาบัญชี ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอยู่ที่ผลิตผลที่ได้ไม่ใช่ที่ตัวของสินทรัพย์ชีวภาพ 
ส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผลในกลุ่มสัตว์ เช่น ปศุสัตว์เพ่ือผลิตน้ านม ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม จัดเป็นสินทรัพย์ชีวภาพในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต่อไป แต่ส าหรับ
สินทรัพย์ชีวภาพในกลุ่มพืชนั้นได้มีการประกาศเพ่ิมเติมจากสภาวิชาชีพบัญชีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
6 พฤศจิกายน 2558 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยกล่าวถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการวัด
มูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการให้ผลิตผลว่าส าหรับกลุ่มพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer 
Plants) ไม่ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ฉบับที่ 41 แต่ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และจากการสัมมนาท าความเข้าใจมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม กับทางสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้
กล่าวถึงเหตุผลของความไม่เหมาะสมในการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล  อัน
เนื่องมาจากในประเทศมาเลเซียในอดีตมีการใช้วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล
เช่นกัน แต่พบว่า การวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงออกมาส าหรับพืชที่อยู่
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ในช่วงของการเจริญเติบโต ซึ่งในช่วงนี้จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากนักและยังไม่มีการให้ผล
ผลิต ฉะนั้นการวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมอาจไม่มีความเหมาะสมกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 
 พืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants) คือ พืชที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือจัดหาซึ่งผลิตผล
ทางการเกษตรและคาดว่าจะให้ผลิตผลมากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี อาทิเช่น ต้นยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ที่ตัวต้นมีอายุการให้ผลิตผลมากกว่า 1 ปี จะจัดเป็นพืชเพ่ือการให้ผลิตผล อีกทั้งมีความเป็นไป
ได้น้อยมากที่จะขายต้นพืชนั้นเป็นผลิตผลทางการเกษตร ยกเว้นการขายเศษซากเมื่อสิ้นอายุการให้
ผลิตผล เช่น หากต้นยางพาราได้สิ้นอายุการให้น้ ายางแล้ว ตัวล าต้นที่เหลือจะน าไปขายเศษซาก ยังถือ
ว่าเป็นพืชเพ่ือการให้ผลิตผลอยู่ แต่ถ้าหากกิจการมีการขายทั้งน้ ายางพารา (ผลิตผลทางการเกษตร) 
และขายต้นยางพาราที่ยังไม่สิ้นอายุ จะถือว่าเป็นไปได้มากที่จะขายแล้วกลายเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ
เพ่ือการอุปโภคบริโภคทันที ซึ่งกลุ่มพืชเพ่ือการให้ผลิตผลตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ไม่ถือเป็น
สินทรัพย์ชีวภาพที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม แต่ให้ถือตาม
เกณฑ์ปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แทน นั่นคือให้มีการ
รับรู้รายการและวัดมูลค่าพืชเพ่ือการให้ผลิตผลด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสะสม 

 ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Produce) จะเป็นผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้มา
จากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ ซึ่งเมื่อท าการเก็บเกี่ยวแล้วผลิตผลทางการเกษตรจะโอนไปเป็น
สินค้าคงเหลือในทันที อาทิเช่น ผลปาล์มสด ฝักข้าวโพด น้ ายางพารา หัวมันส าปะหลัง เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.1 

รายการสินทรัพย์ชีวภาพ 
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การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า  
 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ก าหนดให้กิจการวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  ( Fair Value 
Less Cost To Sell ) ดังนี้ 
 สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดมูลค่าเมื่อมีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ หรืออันเนื่องมาจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกในวันใกล้สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานเพียงเล็กน้อย การวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายอาจจะไม่เหมาะสม
เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ในกรณีที่สินทรัพย์ชีวภาพมีลักษณะทางกายภาพอยู่ติด
กับที่ดิน อาทิเช่น ต้นไม้ในป่าปลูก ซึ่งอาจไม่มีราคาตลาดของต้นไม้ในป่าปลูกแยกต่างหากแต่อาจมี
ราคาตลาดส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพที่รวมกับมูลค่าที่ดินด้วย ในกรณีนี้สินทรัพย์ชีวภาพ ที่ดิน และส่วน
ปรับปรุงที่ดินถือเป็นสินทรัพย์เดียวกัน หากกิจการต้องการหามูลค่ายุติธรรมเฉพาะสินทรัพย์ชีวภาพ
นั้น กิจการต้องน าราคาตลาดของสินทรัพย์ที่รวมกันทั้งหมด หักด้วยราคาตลาดของที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดินเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพนั้น กิจการต้องวัดมูลค่า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่วัดได้จากผลิตผลทาง
การเกษตรนั้นจะถือเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือในทันที โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที ่2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ต่อไป 
 พืชเพ่ือการให้ผลิตผลนั้น ( Bearer Plants ) ตามประกาศสภาวิชาชีพที่73/2558 ก าหนดให้
กลุ่มพืชเพ่ือการให้ผลิตผลต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ ์แทน อันเนื่องมาจากการวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายอาจไม่เหมาะสม
นักกับสินทรัพย์ชีวภาพที่มีอายุการให้ประโยชน์ยาวนาน สามารถให้ผลิตผลได้มากกว่า 1 รอบ
ระยะเวลารายงาน และพืชกลุ่มนี้จะไม่มีการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพมากนักเมื่อมีการเจริญเติบโตอย่าง
เต็มที่พร้อมให้ผลิตผลได้อีกหลายรอบระยะเวลารายงานจนกว่าจะสิ้นอายุการให้ประโยชน์ ดังนั้นการ
วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมจึงไม่เหมาะสมกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล  โดยหากใช้มูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายในการรับรู้รายการและวัดมูลค่าของพืชกลุ่มนี้ มูลค่าที่ได้อาจไม่สะท้อนกระแสเงิน
สดที่กิจการคาดว่าจะได้รับอย่างแท้จริง เนื่องจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผลไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือขาย 
ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีจึงก าหนดให้กิจการรับรู้พืชเพื่อการให้ผลิตผลนี้ด้วยวิธีราคาทุน โดยกิจการต้อง
ถือปฏิบัติเกณฑ์ในการรับรู้และการวัดมูลค่าของพืชเพ่ือการให้ผลิตผลทั้งท่ียังไม่พร้อมให้ผลิตผล 
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(Immature bearer plants) และที่พร้อมให้ผลิตผลแล้ว (Mature bearer plants) ตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์เช่นกัน 
 

ภาพที่ 2.2  
เกณฑ์การรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

  
 แต่ในบางกรณีที่กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือของการรับรู้สินทรัพย์
ชีวภาพเมื่อเริ่มแรก กล่าวคือไม่มีราคาเสนอซื้อขายรองรับและการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยทางเลือกอ่ืน
ไม่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน ซึ่งกิจการได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม แล้วแต่ยังไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือเช่นกัน ในกรณี
ดังกล่าวกิจการสามารถวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมแทนได้ แต่ในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพสามารถวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือแล้วนั้น กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการ
เกษตรนั้นด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขายในทันที ซึ่งในกรณีที่ในอดีตการรับรู้รายการ
สินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรกได้ให้ถือว่ากิจการสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือแล้วไม่
สามารถกลับมาใช้วิธีราคาทุนได้ ถือว่ากิจการสามารถหามูลค่ายุติธรรมได้ 
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ผลก าไรหรือขาดทุน 
 ตามข้อก าหนดมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ก าหนดให้กิจการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่
เกิดจากการวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนส าหรับ
งวดที่เกิดข้ึนในทันที ซึ่งส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ (ยกเว้นพืชเพื่อการให้ผลิตผล) กิจการจะรับรู้ผลก าไร
หรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจาก 3 กรณ ีดังนี้ 
 1) ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการรับรู้สินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรก คือเมื่อมีการซื้อ 
 สินทรัพย์ชีวภาพหรือการเกิดขึ้นของสินทรัพย์ชีวภาพหน่วยใหม่  
 2) ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว และ 
 3) ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
 สินทรัพย์ชีวภาพ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการวัดสินทรัพย์ชีวภาพทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 ส าหรับผลก าไรหรือขาดทุนของผลิตผลทางการเกษตรจะรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวดที่เกิดขึ้น โดยจะรับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรก ณ จุดเก็บเกี่ยว ด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กิจการอาจใช้วิธีราคาทุนแทนวิธีมูลค่ายุติธรรมได้ในเฉพาะกรณีที่การ
เปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนับตั้งแต่การเกิดต้นทุนเมื่อเริ่มแรก อาทิเช่น การหว่าน
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพ่ือการเพาะปลูกก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเพียงเล็กน้อย จึงยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก และในกรณีท่ีการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพนั้นคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อราคาอย่าง
เป็นสาระส าคัญ เช่น การเจริญเติบโตในช่วงแรกในการปลูกป่าสนที่จะมีวงจรการเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน
เกิน 30 ปี อาจท าให้เป็นไปได้ยากในการทราบการเปลี่ยนแปลงทางสินทรัพย์ชีวภาพที่เกิดข้ึน 
  
รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
 ส าหรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในภายหลังส าหรับสินทรัพย์
ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคนั้นมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมไม่ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี
ส าหรับรายจ่ายดังกล่าวอย่างชัดเจน กิจการสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะบันทึกรายจ่ายเหล่านั้ นเป็น
ค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ได้ รายจ่ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตร อาทิเช่น ค่าปุ๋ย ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บเก่ียว ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเพาะกล้า และค่าใช้จ่ายในการปราบศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งส าหรับ
การวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมทั้งการบันทึกรายจ่ายดั งกล่าวเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย ผล
สุดท้ายจะมีผลกระทบต่อก าไรสุทธิเท่ากันทั้งสองกรณี มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมจึงไม่มีการ
บังคับใช้แต่กิจการควรเปิดเผยนโยบายบัญชีเกี่ยวกับรายจ่ายดังกล่าวที่เกิดข้ึนด้วย  

ส าหรับพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ใช้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้ใช้วิธีราคาทุน ซึ่งรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพืชเพ่ือการให้
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ผลิตผลจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน และส าหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในภายหลังถ้ารายจ่ายนั้นท าให้
อายุการใช้งานของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น หรือท าให้ปริมาณของผลิตเพ่ิมขึ้น หรือท าให้คุณภาพการผลิต
เพ่ิมข้ึนสามารถรวมรายจ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ได้ แต่ถ้าไม่ได้ส่งผลข้างต้นให้ถือ
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกิจการ 
 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ได้ก าหนดกรอบการรับรู้เกี่ยวกับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ โดยแบ่งได้ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแบบไม่มีเงื่อนไข ให้ท าการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เข้าในงบก าไร
ขาดทุนในทันทีเมื่อกิจการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนนั้น 
 2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแบบมีเงื่อนไข ให้ท าการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการได้
ปฏิบัติตามเงื่อนที่ที่ก าหนดขึ้นในเงินอุดหนุนที่ได้รับนั้นแล้ว โดยขึ้นอยู่กับเวลาและข้อก าหนด อาทิ
เช่น หากเงื่อนไขของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก าหนดให้กิจการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้กิจการท าการทยอยรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในงบก าไรหรือขาดทุนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด แต่ในกรณีที่เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพที่ใช้วิธีราคา
ทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมในการวัดมูลค่า รวมไปถึงเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants) กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล  
 
การเปิดเผยข้อมูล 
 การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม กิจการต้องเปิดเผยเกี่ยวกับลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพในแต่ละกลุ่ม และการประมาณปริมาณทางกายภาพของสินทรัพย์
ชีวภาพ ณ วันสิ้นงวด และปริมาณของผลิตผลทางการเกษตรระหว่างงวด อีกทั้งกิจการต้องเปิดเผย
การมีอยู่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพซึ่งมีข้อจ ากัดทางกรรมสิทธิ์ และมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ชีวภาพที่น าไปเป็นหลักประกันหนี้สิน หากกิจการมีภาระผูกพันเพ่ือการพัฒนาหรือการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพโดยระบุจ านวนเงินของภาระผูกพันนั้นๆ รวมทั้งกิจการต้องเปิดเผยกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรด้วย 
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 กิจการต้องเปิดเผยลักษณะของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจอยู่ในรูปเชิงการบรรยาย
หรือในเชิงปริมาณ ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมสนับสนุนให้กิจการเปิ ดเผยข้อมูลเชิง
ปริมาณของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกลุ่มโดยอาจแยกแสดงระหว่างสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภค
บริโภค และสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล หรือแยกระหว่างสินทรัพย์ชีวภาพที่พร้อมให้ผลผลิต 
และสินทรัพย์ชีวภาพที่ยังไม่พร้อมให้ผลผลิตตามความเหมาะสมของกิจการหรือกิจการเลือกที่จะแยก
แสดงรายการทั้ง 2 ลักษณะก็ได้ ซึ่งการแยกแสดงรายการสินทรัพย์ชีวภาพเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่เกิด
ประโยชน์ต่อการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการได้  
 รายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพระหว่างต้นงวดและ ณ วันสิ้น
งวดนั้น กิจการต้องเปิดเผยรายการกระทบยอดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ชีวภาพและ
ผลิตผลทางการเกษตรของกิจการ ดังนี้ 
 - ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  
   โดยสนับสนุนให้แยกแสดงรายการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและราคา 
 - ยอดเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการซื้อ 
 - ยอดลดลงเนื่องจากการขาย รวมทั้งสินทรัพย์ชีวภาพที่จัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย 
 - ยอดลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว 
 - ยอดเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการเก็บเกี่ยว 
 - ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิซึ่งเกิดจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 
   งบการเงิน 
 - รายการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 
 ในการเปิดเผยข้อมูลยอดรวมของผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างงวดปัจจุบันจากการ
รับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงการเปลี่ยนในมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้ใน 2 กรณ ี  
 1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ (Physical Changes) จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายโดยการเปรียบเทียบจากอายุที่เปลี่ยนแปลงไปในการวัดมูลค่า
ช่วงเวลาเดียวกัน เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพสิ้นปีอายุ 1 ปี เปรียบเทียบกับมูลค่า
ยุติธรรมตอนสิ้นปีที่อายุ 2 ปี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 
 2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา (Prices Changes) จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายโดยการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมในช่วงอายุของสินทรัพย์ชีวภาพที่
เท่ากัน แต่มูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าซื้อสินทรัพย์ชีวภาพตอนต้น
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ปีกับสิ้นปีราคายุติธรรมจะแตกต่างกันหรือไม่ เช่น การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพอายุ 1 ปี
ตอนต้นปีเปรียบเทียบกับอายุ 1 ปีเท่าเดิมแต่วัดตอนสิ้นปี เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ชีวภาพอายุ 1 ปี FVLCTS  100 
31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ชีวภาพอายุ 1 ปี FVLCTS  130 
31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ชีวภาพอายุ 2 ปี FVLCTS  200 
 
 ซึ่งมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแยกระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ
และทางด้านราคาออกจากกัน จะให้ประโยชน์ในการประเมินผลการด าเนินงานและการคาดการณ์ใน
อนาคตได้ชัดเจนกว่าซึ่งมีความเหมาะสมในกรณีที่สินทรัพย์ชีวภาพนั้นมีวงจรการผลิตระยะเวลานาน
กว่า 1 ปี  
 ส าหรับการเปิดเผยในกรณีท่ีกิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยกิจการ
ใช้วิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมในการวัดมูลค่าสินทรัพย์
ชีวภาพ ณ วันสิ้นงวด กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลถึงลักษณะของสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าว พร้อมอธิบาย
สาเหตุที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งหากเป็นไปได้ให้กิจการเปิดเผยเป็นช่วงของ
มูลค่ายุติธรรมที่มีความเป็นไปได้ พร้อมทั้งวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและอัตราค่าเสื่อมราคาท่ีใช้ 
 แต่หากในเวลาต่อมามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในระหว่างงวดปัจจุบัน กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมในทันทีที่สามารถวัดได้ และต้องเปิดเผยข้อมูล
ลักษณะของสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้มูลค่ายุติธรรมสามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 ข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนของรัฐบาลกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
การเกษตร โดยเปิดเผยถึงลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่รับรู้ในงบการเงิน โดย
กล่าวถึงเง่ือนไขที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามรวมไปถึงภาระผูกพันอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
และการลดลงอย่างมีนัยส าคัญท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับระดับเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
 ส าหรับการเปิดเผยนโยบายการบัญชีเมื่อกิจการได้มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมา
ปฏิบัติใช้ในครั้งแรกนั้น ไม่จ าเป็นต้องท าการปรับงบการเงินย้อนหลังแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กิจการ
อาจเลือกรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์ชีวภาพจากการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม โดยการปรับกับก าไร

Prices Changes    30 

Physical Changes 70 
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สะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ในกรณีที่กิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มา
ใช้เป็นครั้งแรกในปี 2559 
 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 
 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการ
สินทรัพย์ชีวภาพ และผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป
จากสินทรัพย์ชนิดอื่นๆของกิจการ เนื่องจากการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพที่เกิดขึ้นของสินทรัพย์ชีวภาพจะ 
ส่งผลต่อการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกิจการ ซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เช่นการเจริญเติบโตของต้นพืชจนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ส่งผลให้กระแสเงินสดที่กิจการจะได้รับเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นวิธีในการวัดมูลค่าที่จะสะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ชีวภาพได้มากที่สุด คือ การวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 การวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมจะท าให้ข้อมูลของสินทรัพย์ชีวภาพมีความน่าเชื่อถือ เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินในการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้ชัดเจนกว่า ซึ่ง
มูลค่ายุติธรรมที่วัดได้ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ด้วย โดยเกณฑ์ในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ให้ถือปฏิบัตินั้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 วิธี ดังนี้ 
 1) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) จะใช้วิธีการค านวณหามูลค่ายุติธรรม
 จากการอ้างอิงราคาหรือข้อมูลของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในตลาด 
 2) วิธีรายได้ (Income Approach) จะใช้วิธีการค านวณมูลค่ายุติธรรมจากการคิดลดมูลค่า
 กระแสเงินสดหรือจากรายได้/ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคิดกลับมาเป็นมูลค่า
 ปัจจุบัน 
 3) วิธีต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีราคาทุนเปลี่ยนแทน จะใช้วิธีการค านวณมูลค่า 
 ยุติธรรมจากมูลค่าต้นทุนที่สถาบันการเงินจ าเป็นต้องใช้เพื่อทดแทนสินทรัพย์ให้เทียบเท่า 
 กับมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ โดยมูลค่าที่ได้จะต้องไม่เกินจากมูลค่าที่ต้องจัดหามาทดแทน
 สินทรัพย์ในปัจจุบันได้ 
  
 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่า
ยุติธรรม ได้ก าหนดล าดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับ เพ่ือท าให้การวัดมูลค่าและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีความสม่ าเสมอและสามารถเปรียบเทียบกันได้มากยิ่งขึ้น จากข้อมูลที่
สามารถสังเกตได ้และท่ีไม่สามารถสังเกตได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ระดับที่ 1 (Level 1) ราคาเสนอซื้อขาย (Quoted Price) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับ
 สินทรัพย์หรือหนี้สินในอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น  ณ วันที่มีการวัด
 มูลค่า ข้อมูลที่ได้ไม่ต้องท าการปรับปรุงด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งข้อมูลระดับนี้ถือเป็นข้อมูลที่เชื่อ
 ถือได้มากท่ีสุดของมูลค่ายุติธรรม อาทิเช่น ราคาตลาด เป็นต้น 
 ระดับที่ 2 (Level 2) ข้อมูลที่สังเกตได้นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูล
 ระดับ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีเงื่อนไขตาม 
 รายการดังต่อไปนี้ 
 - ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
 - ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์อย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันในตลาดที่ไม่มีการซื้อขาย
    คล่อง 
 - ข้อมูลอื่นนอกจากราคาเสนอซื้อขายที่สังเกตได้ ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ย อัตราผล 
   ตอบแทนที่สังเกตได้ หรือความผันผวน เป็นต้น 
 ระดับท่ี 3 (Level 3) ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตจากตลาดได้ของสินทรัพย์นั้น จึงจ าเป็นต้องมี
 การใช้ข้อสมมติฐานที่ส าคัญมาใช้ในการก าหนดราคาของสินทรัพย์ โดยอาจใช้ข้อมูลที่มาจาก
 กิจการเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจไม่จ าเป็นต้องท าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับผู้ร่วมตลาด
 อ่ืน  
 
2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาใช ้
     ในประเทศไทย  
 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่มีการน ามาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 เรื่อง 
เกษตรกรรม มาใช้ในการศึกษานั้น พบว่ามีการกล่าวถึงข้อดีหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ซึ่งสามารถสรุปและแยกประเด็นได้ ดังนี้ 
 
 1) การแสดงมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 สินทรัพย์ชีวภาพหลากหลายชนิดมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้
อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งการรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรมนั้นจะส่งผลให้งบการเงิน
สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของกิจการได้ดีกว่าราคาทุน อันเนื่องมาจากลักษณะของสินทรัพย์
ชีวภาพมีความแตกต่างไปจากสินทรัพย์ชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพจะมีการเจริญเติบโต
ตลอดเวลา ดังนั้น มูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพควรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตทาง
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กายภาพด้วย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมถือเป็นตัวแทนความเป็นปัจจุบันในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพได้
อย่างสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น (สุพัตรา ศรีทับทิม, 2546) สอดคล้องกับ พิมพ์ใจ วีรศุทธากร (2553) ได้
แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ดีกว่าวิธีราคาทุน  ในกรณีที่อาจเกิด
ผลิตภัณฑ์ร่วมหรือต้นทุนร่วม ส่งผลให้ไม่สามารถปันส่วนต้นทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน และการปันส่วน
อาจส่งผลให้เกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในกรณีที่สินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวก่อให้เกิดสินทรัพย์ชีวภาพ
เพ่ิมขึ้น เช่น กรณีการออกลูกและกิจการน าลูกพันธุ์นี้ไปใช้ในกิจการเอง เป็นต้น Argile and Slof 
(2001) ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมจะช่วยลดความซับซ้อนในการค านวณ
ต้นทุนได้ หากใช้วิธีราคาทุนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมก่อนปลูก การเจริญเติบโต หรือการตาย ในทุก
ช่วงเวลาจะเกิดต้นทุนร่วมข้ึน ยากต่อการปันส่วนให้มีความเหมาะสม 
 
 2) การเปรียบเทียบกันได้ 
 จากการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในทางปฏิบัติส่งผลให้ข้อมูล
หรืองบการเงินของกิจการที่ประกอบธุรกิจทางการเกษตร มีแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งการน าเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตร (สุพัตรา ศรีทับทิม, 
2546) อีกทั้งการใช้มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพส่งผลให้ข้อมูลมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน สามารถน าข้อมูลของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละกิจการที่ประกอบธุรกิจทางการเกษตร มา
เปรียบเทียบระหว่างกันได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้วิธีต้นทุนที่เกิดขึ้นในอดีต 
(พิมพ์ใจ วีรศุทธากร, 2553) 
 
 3) ความหลากหลายของวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม 
 จากการที่มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมระบุวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีความหลากหลายให้
เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้กิจการสามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ  ส่งผลให้การ
วัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพมีความถูกต้องและสะท้อนภาพของกิจการได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมาก
ที่สุด (สุพัตรา ศรีทับทิม, 2546) 
 
 4) การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ 
 การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรมส่งผลให้การแสดงมูลค่าของสินทรัพย์
ชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากราคาตลาดส่วนใหญ่มักสูงกว่าราคาทุน ส่งผลให้ฐานะทางการเงิน
ของกิจการดีขึ้น และง่ายต่อการขอสินเชื่อในอนาคต (สุรีย์ ภิญโญวรคุณ, 2546) 
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 5) การแสดงรายการก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
 จากการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ได้มีการสนับสนุนให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการก าไรหรือขาดทุน โดยการแบ่งแยกรายการก าไรหรือขาดทุนที่มาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
กายภาพ (วงจรการผลิต) และ รายการก าไรหรือขาดทุนที่มาจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคา ท าให้เกิด
ความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารในการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งยังสามารถ
น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการวางแผนในการผลิตและการวิเคราะห์ทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น 
(สุรีย์ ภิญโญวรคุณ, 2546) สอดคล้องกับ พิมพ์ใจ วีรศุทธากร (2553) ที่ให้ความเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการแปรรูปเชิงชีวภาพได้
ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินได้เป็นอย่างดี 
 
 6) การคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต 
 เมื่อกิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ สามารถน าข้อมูลจากงบ
การเงินมาใช้ในการคาดคะเนกระแสเงินสด และผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคตอย่าง
สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น (สุรีย์ ภิญโญวรคุณ, 2546) อีกทั้งสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของ
กิจการได้อย่างแท้จริง (กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรมและคณะ, 2548) เนื่องจากการปฎิบัติทางบัญชี
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมนั้น ถือเป็นแนวทางท่ีแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ Jana and Marta  
(2014) ที่ให้ความเห็นว่าการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมถือเป็นการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพที่น่าเชื่อถือ โดย
จะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดหากมีราคาเสนอซื้อขายรองรับ 
 
 7) การเปิดเผยข้อมูล 
 ตามที่มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมก าหนดให้กิจการที่ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้อง
ท าการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ทั้งข้อมูลที่รายงานในรูปตัวเงินและข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ
มากยิ่งขึ้น การเปิดเผยแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของกิจการ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  
(Good Corporate Governance) สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ท่ีดีแก่กิจการ (สุรีย์ ภิญโญวร
คุณ, 2546) 
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 8) ความเป็นสากล 
 จากการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่มี
ความส าคัญในประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจในภาคเกษตรกรรมมีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เป็น
มาตรฐานสากล สามารถเจรจาทางการค้ากับบริษัทต่างประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและง่ายต่อการน า
ข้อมูลที่เปิดเผยไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน (สุรีย์ ภิญโญวรคุณ, 2546) อีกทั้งยังช่วยให้
ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบได้ใน
อนาคต (อรจิรา จ านงค์ทรง, 2556) 
 
2.5 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาใช้ใน  
     ประเทศไทย  
 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่มีการน ามาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41 เรื่อง 
เกษตรกรรม มาใช้ในการศึกษาพบว่ามีการกล่าวถึงข้อเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  หากมีการน า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ซึ่งสามารถสรุปและแยกประเด็นได ้ดังนี้ 
 
 1) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 1.1) การพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  
 ปัญหาส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรมนั่นคือ 
การพิสูจน์ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลให้เกิดความยากล าบากต่อการพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันที่ท าการวัดมูลค่ายุติธรรม 
โดย สุรีย์ ภิญโญวรคุณ (2546) ได้กล่าวถึงปัญหานี้ว่าถึงแม้สภาพภายนอกจะเหมือนกัน แต่อาจมี
คุณสมบัติบางประการที่ไม่อาจตรวจสอบได้ในขณะวัดมูลค่ายุติธรรม อาทิเช่น จ านวนของลูกสุกรใน
แม่พันธุ์ที่อุ้มท้อง ไม่อาจทราบได้ว่ามีจ านวนกี่ตัว หรือ การติดเชื้อบางชนิดในสินทรัพย์ชีวภาพ อาจ 
ส่งผลให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมผิดพลาดไม่สะท้อนกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ชีวภาพ  จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งของความไม่เหมาะสมในการวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม  
  

1.2) การวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมอาจไม่เหมาะสมกับสินทรัพย์ชีวภาพบางชนิด  
 เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพบางชนิดจะมีวงจรชีวิตสั้น ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท าการรับรู้มูลค่า
สินทรัพย์ชีวภาพในแต่ละงวด อาทิเช่น การวัดมูลค่ากุ้งขณะที่เพาะพันธุ์ เนื่องจากกุ้งถูกเพาะพันธุ์ใน
บ่อเลี้ยงยากท่ีจะท าการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ท้ังหมด เนื่องมาจากไม่ทราบจ านวนที่แท้จริงของกุ้งในบ่อ
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เลี้ยง อีกทั้งในตลาดผู้บริโภคไม่มีการซื้อขายลูกกุ้งระหว่างเลี้ยง และส าหรับผู้เพาะเลี้ยงจะเลือกเฉพาะ
กุ้งที่มีขนาดเหมาะสมที่จะน าไปท าการเพาะเลี้ยงต่อเท่านั้น ธุรกิจกุ้งจึงให้ความเห็นว่าอาจไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม (วาลุกา ประสิทธินาวา, 2546) หรือในสินทรัพย์ชีวภาพบาง
รายการอาจมีช่วงระยะเวลาในการเติบโตยาวนาน และไม่มีหน่วยงานใดมารองรับการก าหนดมูลค่า
แต่ละช่วงอายุอย่างชัดเจน ส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมที่วัดได้ไม่น่าเชื่อถือ (วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์ , 
2546) สอดคล้องกับ Bohusova, Svoboda and Nerudova (2012) ให้ความเห็นว่าการวัดด้วยวิธี
มูลค่ายุติธรรมอาจไม่มีความเหมาะสมกับสินทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ระหว่างการเจริญเติบโต ซึ่งอาจส่งผล
ให้มูลค่ายุติธรรมเกิดความผันผวนได้ง่าย 
 
 2) วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีเลือกใช้ไม่น่าเชื่อถือ  
 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิถือเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยาก 
เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงทางด้านราคาที่สินทรัพย์ชีวภาพบางชนิดมีราคาผันผวนในระยะสั้น (มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์) ยากแก่การประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ ซึ่งหากกิจการน ามาใช้ 
จะส่งผลให้สะท้อนงบการเงินผิดไปจากที่ควรจะเป็น (สุรีย์ ภิญโญวรคุณ, 2546) (สุพัตรา ศรีทับทิม, 
2546) โดย กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม และคณะ (2548) ให้เหตุผลว่าราคาทุนมีการใช้แพร่หลาย
มากกว่า และยังเป็นการวัดที่เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้ดีกว่าการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งถ้า
หากไม่มีราคาตลาดรองรับ ข้อมูลที่ได้อาจไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอ อีกทั้งยังเสียต้นทุนเพ่ิมขึ้นใน
การค านวณมูลค่ายุติธรรม (Athanasios, Stergios and Laskaridou ,2010) 
 
 3) การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุน 
 
 แนวปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ที่ก าหนดให้กิจการรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ชีวภาพ เมื่อเริ่มแรกและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมไปถึงการ
รับรู้ผลิตผลทางการเกษตรเมื่อเริ่มแรก ณ จุดเก็บเกี่ยว ในรายการก าไรหรือขาดทุนในทันทีที่เกิดขึ้น 
ท าให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี้ 

3.1) การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนเร็วเกินไป  
 จากที่กิจการต้องท าการรับรู้รายการที่เปลี่ยนแปลงไปของสินทรัพย์ชีวภาพเป็นรายการก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน โดยแยกแสดงรายการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและด้านราคานั้น 
เป็นการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนเร็วเกินไป เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวเงินที่เข้าสู่กิจการโดย
แท้จริง หรือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ( Unrealized Gain or Losses ) ส่งผลให้
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เกิดความผันผวนต่อผลการด าเนินงาน อาจส่งผลกระทบต่อประเด็นการแบ่งผลก าไร และการจ่าย
ช าระภาษีของกิจการ โดย กุลวดี ลิ่มอุสันโน (2546) ได้เสนอแนวทางการรับรู้รายการก าไรหรือ
ขาดทุนดังกล่าวว่าไม่ควรรับรู้ในงบก าไรขาดทุนทันที แต่ควรรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงในส่วนเกินทุนแทน (วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์, 2546) (วาลุกา ประสิทธินาวา, 2546) 
(กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรมและคณะ, 2548) สอดคล้องกับ Elad and Herbohn (2011) ที่ให้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่าการวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมส่งผลให้ได้รับผลก าไรที่มากเกินความเป็นจริง 
 3.2) กรณีเกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์ชีวภาพ  
 จากการที่มีการรับรู้รายการก าไรหรือจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมซึ่งถือเป็นรายการที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริงนั้น หากในอนาคตเกิดความเสียหาย ภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลให้
สินทรัพย์ชีวภาพที่ก าลังเจริญเติบโตเกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถให้ผลผลิตไม่ ได้ตามที่กิจการ
คาดการณ์เอาไว้ ท าให้กิจการต้องรับรู้รายการขาดทุนจากความเสียหายดังกล่าวในงวดบัญชีที่เกิดขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องผลการด าเนินงานของกิจการ และความผันผวนต่องบการเงินในรอบ
ระยะเวลารายงานนั้นได้ (สุพัตรา ศรีทับทิม, 2546) อาทิเช่น กรณีที่บริษัทประกอบกิจการเลี้ยงหอย
นางรม เมื่อมีการวัดมูลค่ายุติธรรมสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กิจการไม่ทราบจ านวนหอยนางรมที่
แท้จริงจึงใช้วิธีการสุ่มในการวัดมูลค่า และท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
เข้าสู่งบก าไรขาดทุน และน าก าไรดังกล่าวจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทันที ปีต่อมาปรากฏว่าเกิดภัย
ธรรมชาติท าให้หอยนางรมที่เลี้ยงไว้ตายหมด ส่งผลให้กิจการล้มละลายทันที 
  
 4) การเปิดเผยข้อมูลและน าเสนองบการเงิน 
 4.1) ความยุ่งยากในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 
 เนื่องจากกิจการที่ประกอบธุรกิจทางการเกษตรส่วนใหญ่จัดเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ
ครอบครัว ดังนั้นการที่กิจการต้องท าการวัดมูลค่ายุติธรรมในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานของ
สินทรัพย์ชีวภาพแต่ละชนิด จะสร้างความยุ่งยากในการเปิดเผยและจัดท างบการเงิน ซึ่งประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับอาจไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการเตรียมข้อมูล (กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม
และคณะ, 2548) (Kaplan and Fender, 2000) สอดคล้องกับ Herbohn (2006) ให้ความเห็นว่า
การวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ 
 4.2) การเปิดเผยข้อมูลมีความละเอียดเกินไป 
 ตามเนื้อหามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมีความละเอียดมากทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเพ่ิมเติมของ
สินทรัพย์ชีวภาพในแต่ละประเภท ซึ่งบางรายการกิจการไม่เคยเก็บข้อมูลไว้ หรือบางรายการมี
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รายละเอียดปลีกย่อย เช่น สินทรัพย์ชีวภาพ-ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งมีความแตกต่างทั้งลักษณะพันธุ์ไม้ 
หรืออายุพันธุ์ และถึงแม้ว่าพันธุ์ไม้เป็นชนิดเดียวกันและอายุเท่ากัน แต่ยังมีลักษณะทางกายภาพ
บางอย่างที่อาจแตกต่างกันได้ ซึ่งยากต่อการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ชีวภาพทุกรายการได้หมด 
(วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์, 2546) (สุพตัรา ศรีทับทิม, 2546) (สุรีย์ ภิญโญวรคุณ, 2546) 
 4.3) ขาดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม 
 กิจการที่ประกอบธุรกิจทางการเกษตรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ก าหนดให้ถือปฏิบัติ แต่พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ยังใช้
ค าศัพท์ทางวิชาการยากแก่การท าความเข้าใจ อีกทั้งยังไม่มีตัวอย่างในการบันทึกบัญชีของสินทรัพย์
ชีวภาพ ซึ่งอาจท าให้ผู้ที่ใช้ตีความในเนื้อหาไปได้หลายแบบ ส่งผลให้แต่ละกิจการเข้าใจแตกต่างกันได้ 
ท าให้เกิดความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน และการบันทึกบัญชีของแต่ละกิจการไม่ถูกต้องตรงกัน (พิษณุ 
กาญจนคลอด, 2555) (วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์, 2546)  
 4.4) การเปิดเผยความลับของกิจการ 
 ข้อมูลบางรายการกิจการไม่สามารถเปิดเผยได้ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี
เกษตรกรรม อาทิเช่น จ านวนหนี้สินที่เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดหาสินทรัพย์ชีวภาพ กลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน และจ านวนของสินทรัพย์ชีวภาพ เป็นต้นซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
อาจส่งผลให้กิจการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้ (สุรีย์ ภิญโญวรคุณ, 2546) 
 
2.6 วิธีการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เรื่อง เกษตรกรรม 
 
 ตัวอย่าง 1 วิธีการทางบัญชีส าหรับปาล์มน้ ามัน จัดเป็นพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer 
Plants) ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กับต้น
พันธุ์ปาล์มน้ ามัน แต่ส าหรับผลิตผลที่ได้รับจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผล ได้แก่ ผลปาล์มน้ ามันสด ให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 “เกษตรกรรม” โดยมีวิธีการทางบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1) การได้ต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามันโดยจากการซื้อต้นพันธุ์ 
  ซื้อต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามันจ านวน 10 ต้น โดยมีราคาทุน 100 บาทต่อต้น 
  เดบิต  ต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามัน    1,000 
   เครดิต  เงินสด / เจ้าหนี้การค้า    1,000 
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  2) เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงบ ารุงรักษา กิจการบันทึกรายจ่ายที่เกิดข้ึนเป็นส่วนหนึ่ง
 ของต้นทุนปาล์มน้ ามัน 
  เดบิต  วัสดุ และปุ๋ยบ ารุงพันธุ์     1,000 
           ค่าแรงงาน               2,000 
           ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง         1,000 
   เครดิต  เงินสด / เจ้าหนี้การค้า    4,000 
  เบิกใช้วัสดุ และปุ๋ยบ ารุงพันธุ์ 
  เดบิต  ต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามัน    4,000   
   เครดิต  วัสดุ และปุ๋ยบ ารุงพันธุ์ใช้ไป  4,000 
 

3) เมื่อต้นพันธุ์ให้ผลปาล์มน้ ามันครั้งแรก โดย ณ วันที่เกิดรายการผลปาล์มน้ ามัน ราคาตลาด
ซื้อขายเป็นเงิน 150 บาทต่อกิโลกรัม กิจการได้ผลปาล์มน้ ามัน 10 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนใน
การขนส่งทั้งสิ้น 200 บาท และค่านายหน้า 100 บาท ดังนั้นผลปาล์มน้ ามันจึงมีมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายทั้งสิ้น 1,200 บาท 

  เดบิต  สินทรัพย์ชีวภาพ - ผลปาล์มน้ ามัน   1,200 
   เครดิต  ก าไรจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก  1,200 
 
 4) การรับรู้รายการเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
    4.1) รับรู้รายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มน้ ามัน 
  ณ วันสิ้นปี มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของผลปาล์มน้ ามัน เท่ากับ 140 บาท
         ต่อกิโลกรัม (กิจการมีผลปาล์มน้ ามันจ านวน 10 กิโลกรัม) 
  เดบิต  สินทรัพย์ชีวภาพ - ผลปาล์มน้ ามัน     200 
   เครดิต  ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม           200   
    หักต้นทุนในการขายผลปาล์มน้ ามัน   
 (มูลค่าตามบัญชีผลปาล์มน้ ามัน 1,200 / FVLCTS 1,400 ก าไรทั้งสิ้น 1,400-1,200 = 200) 
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    4.2) กิจการค านวณค่าเสื่อมราคาต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามัน โดยเริ่มคิดเมื่อต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
          พร้อมให้ผลผลิต สมมติราคาทุนต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามันเท่ากับ 100,000 บาท ปาล์มมี  
                    อายุ 20ป ี

เดบิต  ค่าเสื่อมราคา - ต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามัน   5,000 
   เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม - ต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามัน  5,000 
  (ค่าเสื่อมราคาปีละ 100,000 / 20 = 5,000) 
 
 5) ณ จุดเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ ามัน มีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 150 บาทต่อกิโลกรัม  
    (สมมติผลปาล์มน้ ามันมีจ านวน 10 กิโลกรัม) 
  เดบิต  ผลปาล์มน้ ามันสด     1,500 
   เครดิต  สินทรัพย์ชีวภาพ - ผลปาล์มน้ ามัน    1,400 
    ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย      100 
 
 6) กิจการขายผลปาล์มน้ ามันที่เก็บเกี่ยวแล้ว 
  เดบิต เงินสด / ลูกหนี้การค้า    2,000 
   เครดิต  ขาย      2,000  

เดบิต  ต้นทุนขาย     1,500 
   เครดิต  ผลปาล์มน้ ามันสด    1,500 

 
7) เมื่อต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามันหมดอายุการให้ผลผลิต โดยกิจการมีนโยบายขายซากต้นพันธุ์ 

 ปาล์มน้ ามันที่หมดอายุ 
  เดบิต  เงินสด      3,000 
           ขาดทุนจากการขายต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามันหมดอายุ 1,500 
           ค่าเสื่อมราคาสะสม - ต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามัน    500 
   เครดิต  ต้นพันธุ์ปาล์มน้ ามัน    5,000 
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 ตัวอย่าง 2 วิธีการทางบัญชีส าหรับไร่อ้อย จัดเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
(Consumable Biological Asset) ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 
“เกษตรกรรม” โดยมีวิธีการทางบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1) กิจการได้พันธุ์อ้อยจากการซื้อจากแหล่งภายนอก หรือจากการเพาะเลี้ยงพันธุ์ภายใน
กิจการ ณ วันที่ได้รับพันธุ์อ้อยมีราคาตลาดรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท โดยมีต้นทุนในการขนส่ง 
500 บาท มีค่านายหน้า 5% ของราคาขาย (30,000*5% = 1,500)    

  1.1) ซื้อพันธุ์อ้อยจากแหล่งภายนอก 
  เดบิต  สินทรัพย์ชีวภาพ - อ้อย           28,000 
           ขาดทุนจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก               2,500 
   เครดิต  เงินสด / เจ้าหนี้การค้า    30,500 
       (FVLCTS 30,000 - 500 - 1,500 = 28,000) (ราคาซื้อ 30,000 + 500 = 30,500) 
  1.2) เพาะเลี้ยงพันธุ์อ้อยภายในกิจการ 
  เดบิต  สินทรัพย์ชีวภาพ – อ้อย            28,000 
   เครดิต  ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  28,000 
 
 2) เมื่อเกิดรายจ่ายในการเพาะเลี้ยงบ ารุงรักษา 
    2.1) กิจการบันทึกรายจ่ายที่เกิดข้ึนเป็นสินทรัพย์ 
  เดบิต สินทรัพย์ชีวภาพ - อ้อย    1,000 
   เครดิต  เงินสด / เจ้าหนี้การค้า    1,000 
      

   2.2) กิจการบันทึกรายจ่ายที่เกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่าย 
  เดบิต  ต้นทุนการผลิต     1,000  
   เครดิต  เงินสด / เจ้าหนี้การค้า    1,000 

3) การรับรู้รายการเมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ     
   อ้อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทั้งสิ้น 30,000 บาท 

  เดบิต  สินทรัพย์ชีวภาพ - อ้อย    200 
   เครดิต  ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม  200 
    หักต้นทุนในการขายอ้อย     
               (มูลค่าตามบัญชี 28,000 / FVLCTS 30,000 มีก าไรทั้งสิ้น 30,000 - 28,000 = 200) 
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4) กิจการเก็บเก่ียวอ้อยเพ่ือขาย  
  เดบิต เงินสด / ลูกหนี้การค้า              45,000 
          ค่าใช้จ่ายในการขาย      5,000 
   เครดิต  รายได้จากการขาย    50,000 
  เดบิต  ต้นทุนขาย     30,000 
   เครดิต  สินทรัพย์ชีวภาพ - อ้อย    30,000 
 
2.7 ข้อขัดแย้งของนิยามศัพท์ “กิจกรรมทางการเกษตร” 
 
 จากนิยามศัพท์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ได้ให้นิยามศัพท์ของ 
“กิจกรรมทางการเกษตร หมายถึง การจัดการการเปลี่ยนรูปเชิงชีวภาพและการเก็บเกี่ยวของ
สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการขาย หรือเพ่ือเปลี่ยนเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือเพ่ือเพ่ิมจ านวน
สินทรัพย์ชีวภาพ” ซึ่งใจความส าคัญในความหมายของกิจกรรมทางการเกษตร กิจการต้องเข้าไปท า
การจัดการให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการดูแลสินทรัพย์ชีวภาพในการเจริญเติบโต  
การเสื่อมถอย การให้ผลผลิต และการขยายพันธุ์ของสินทรัพย์ชีวภาพ นั่นคือกิจการต้องดูแลให้
สินทรัพย์ชีวภาพนั้นเจริญเติบโตจนพร้อมให้ผลผลิตได้ อาทิเช่น การใส่ปุ๋ยบ ารุงดินให้ต้นยางพารา
เจริญเติบโต เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่พืชหรือสัตว์นั้นๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้มีการเข้าไปดูแลให้
การเจริญเติบโต จะไม่ถือเป็นกิจกรรมทางการเกษตรไม่เข้าข่ายให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ อาทิเช่น การเก็บพืชจากในป่ามาขาย การประมงจากทะเลโดยไม่ได้ท าการเพาะเลี้ยงด้วย
ตนเอง เป็นต้น ซึ่งนอกจากกิจการมีการจัดการกับสินทรัพย์ชีวภาพนั้นแล้วยังต้องท าการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากสินทรัพย์ชีวภาพนั้นด้วย ซึ่งในนิยามศัพท์ค าว่า “การเก็บเกี่ยว หมายถึง การแยกผลิตผล
ออกจากสินทรัพย์ชีวภาพหรือการยุติกระบวนการด ารงชีวิตของสินทรัพย์ชีวภาพ” อาทิเช่น การเก็บ
เกี่ยวไร่อ้อย ซึ่งต้องท าการเก็บเก่ียวไม่เหลือต้นทิ้งไว้ หรือการเก็บลูกปาล์มสด เป็นต้น จากนิยามศัพท์
ข้างต้นจะท าให้เกิดความขัดแย้งกันในกรณีที่หากกิจการนั้นมีการขายต้นพันธุ์ที่ไม่ได้ท าการเก็บเกี่ยว
ด้วย เช่น การขายต้นกล้ายางพารา ซึ่งไม่ได้ท าการเก็บเก่ียวแยกผลิตผลออกจากสินทรัพย์ชีวภาพหรือ
ยุติการด ารงชีวิตของสินทรัพย์ชีวภาพทั้งสิ้น อาจท าให้การขายต้นกล้ายางพาราจะไม่สามารถถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมฉบับนี้ได้  
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2.8 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม 
มาปฏิบัติใช้กับกิจการในประเทศไทยนั้น พบว่ามีผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพหลากหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็น ฟาร์มสุกร ปาล์มน้ ามัน ไม้ดอก - ไม้ประดับ หรือยางพารา โดยท าการศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมไปถึงแนวปฏิบัติทาง
บัญชีของธุรกิจด้านการเกษตรที่น ามาใช้ในปัจจุบัน ดังนี้ 
 
 ส าหรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันของธุรกิจด้านการเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่ยัง
ใช้วิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมพันธุ์สะสมและค่าเผื่อด้วยค่าสะสมในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพอยู่ ซึ่ง
จากการศึกษา ทนงศักดิ์ คงเจริญถิ่น (2546) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัท
กลุ่มธุรกิจพืชผลทางการเกษตรพบว่า บริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้ยังท าการวัดมูลค่าและรับรู้รายการก าไร
หรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร โดยรวมรายการบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพใน
สินค้าคงเหลือ ด้วยวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ในส่วนต้นทุนของ
สินทรัพย์ชีวภาพจัดอยู่ในสินทรัพย์ถาวร โดยการคิดค่าเสื่อมพันธุ์และบันทึกค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาสินทรัพย์ชีวภาพด้วยราคาทุนเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลวดี ลิ่มอุสันโน 
(2546) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมในการ
น ามาใช้กับธุรกิจกลุ่มสวนปาล์มน้ ามันในประเทศไทย พบว่าธุรกิจสวนปาล์มน้ ามันส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธี
ราคาทุนในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรเช่นกัน โดย
การรับรู้มูลค่าที่เปลี่ยนไปส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพใช้วิธีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายการตัดจ าหน่ายต้นทุน
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า ส่วนผลิตผลทางการเกษตรนั้นจะบันทึกเป็นผลขาดทุนในกรณีที่
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ ากว่าราคาทุน แต่จากการศึกษา วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์ (2546) ซึ่งศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีไทยส าหรับธุรกิจสวน
ยางพาราเพื่อผลิตน้ ายางสด พบว่ากิจการที่ประกอบธุรกิจสวนยางพาราไม่ได้ท าการรับรู้และวัดมูลค่า
ของต้นยางพาราเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเกิดขึ้นก่อนต้น
ยางพาราจะสามารถให้ผลผลิตรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากต้นยางพาราสามารถให้ผลผลิตได้  มี
การบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 2 แนวทางคือ บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนต้นยางพาราจะสามารถให้
ผลผลิตสะสมเป็นต้นทุนรอตัดจ่าย โดยเริ่มตัดจ่ายเมื่อต้นยางพาราสามารถให้ผลผลิตได้ ส่วนค่าใช้จ่าย
หลังการให้ผลผลิตของต้นยางพาราจะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจ างวดนั้นๆ  ส าหรับการบันทึก
ค่าใช้จ่ายอีกแนวทางจะบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับปลูกยางพาราทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวดที่
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เกิดขึ้น แต่ถ้าหากต้นยางพาราหมดอายุการให้ผลผลิตจะบันทึกเป็นรายได้จากการขายต้นยางพารา  
ส าหรับผลผลิตน้ ายางสด กิจการจะไม่บันทึกบัญชีและรับรู้มูลค่าเป็นสินค้าคงเหลือเนื่องจากน้ ายางสด
ถือเป็นผลผลิตที่ไม่สามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้ 
 
 จากการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มา
ปฏิบัติใช้กับธุรกิจการเกษตรนั้นพบว่าส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสมในการปฏิบัติแต่ยังมีหลายประเด็น
ปัญหาที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูล  ซึ่ง อุมา รุ่งเรื่อง (2547) ได้ท าการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีให้กลุ่มบริษัทธุรกิจการเกษตรและนิสิตนักศึกษาที่
ท าการศึกษามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อก าหนดใน 
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม แต่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผล
ทางการเกษตรด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม สอดคล้องกับ กุลวดี ลิ่มอุสันโน (2546) ที่ท าการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้ท าบัญชีของธุรกิจสวนปาล์มน้ ามัน พบว่ามีความเหมาะสมหากน ามาปฏิบัติใช้โดยให้
ความคิดเห็นว่ากิจการจะสามารถรายงานเกี่ยวกับปาล์มน้ ามันได้ตลอดช่วงอายุ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งบการเงินเป็นอย่างมาก แต่ยังมีหลายการศึกษาที่อธิบายถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากน า
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ รวมไปถึงการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ชีวภาพ โดย Bohusova, Svoboda and Nerudova (2012) ที่ท าการศึกษา
ถึงอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม พบว่า สินทรัพย์
ชีวภาพมีลักษณะทางธุรกิจที่แตกต่างไปกลุ่มธุรกิจอ่ืน และการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้
รับรู้รายการก าไรขาดทุนในทันทีนั้น ก าไรดังกล่าวเป็นก าไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง อีกทั้งการวั ดด้วยวิธี
มูลค่ายุติธรรมไม่เหมาะสมกับสินทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ระหว่างการเจริญเติบโต เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่ได้มีการให้ผลผลิต มูลค่ายุติธรรมที่ค านวณได้อาจไม่สะท้อนกระแสเงินสดที่กิจการคาดว่า
จะได้รับอย่างแท้จริง พิษณุ กาญจนคลอด (2555) ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิเช่น 
ควรมีการจัดอบรมและอธิบายตัวอย่างในการวัดมูลค่าและแนวปฏิบัติทางบัญชีให้แก่กิจการเพ่ือความ
ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน และควรเปิดช่วงระยะเวลาให้กิจการได้ทดลองก่อนบังคับใช้จริง สอดคล้อง
กับ สุพัตรา ศรีทับทิม (2546) ที่ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมจะ
น าไปสู่ความน่าเชื่อถือของธุรกิจแต่ควรให้เวลาในการท าความเข้าใจ การเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
เปิดเผยข้อมูลก่อนจะมีการประกาศใช้ในประเทศไทย 
 

 
 



33 
 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ส าหรับวิธีด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้กับบริษัทที่ด าเนินธุรกิจพืชทาง
การเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะกล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการศึกษา 
โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษามุ่งเน้นในบริษัทเฉพาะกลุ่มพืชทางการเกษตรที่ด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรโดยมีรายการสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรเท่านั้น  ที่ต้องน ามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม  มาถือปฏิบัติ ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงบริษัทมหาชนที่ด าเนินธุรกิจในกลุ่มพืชทาง
การเกษตร โดยจะคัดเลือกเฉพาะที่ทางบริษัทท าการเพาะปลูกเองเท่านั้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1  
รายชื่อบริษัทที่ด าเนินธุรกิจกลุ่มพืชทางการเกษตร 

 
 บริษัท สินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทาง 

การเกษตร 

1 บริษัท อีเทอนอล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) มันส าปะหลัง หัวมันส าปะหลัง 

ต้นไผ่ ไผ่หลังเก็บเกี่ยว 

ข้าวโพด ฝักข้าวโพด 

หญ้าเนเปียร์ หญ้าหลังเก็บเกี่ยว 

2 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) พืชพลังงาน พืชหลังเก็บเกี่ยว 

3 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ต้นกระดาษ ต้นกระดาษท่ีเก็บเก่ียว 

4 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 
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ตารางที่ 3.1  
รายชื่อบริษัทที่ด าเนินธุรกิจกลุ่มพืชทางการเกษตร (ต่อ) 

 

 
3.2 วิธีการเก็บข้อมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2557 และท าการคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจพืชทางการเกษตรเท่านั้น เพ่ือท าการวิเคราะห์แนวปฏิบัติทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรของกิจการว่ามีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง
เกษตรกรรม มาปรับใช้ในกิจการหรือไม่ 

  
บริษัท 

สินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทาง 

การเกษตร 

5 บริษัท ยูวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 
6 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด 

(มหาชน) 
ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 

7 บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 
8 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

(มหาชน) 
ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 

9 บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จ ากัด (มหาชน) ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 

10 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

ยางพารา น้ ายางสด 

11 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ยางพารา น้ ายางสด 

12 บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ ากัด (มหาชน) ยางพารา น้ ายางสด 

13 บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) อ้อย อ้อยที่เก็บเกี่ยว 
14 บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน) สับปะรด ผลสับปะรด 

15 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ข้าวโพดหวาน ฝักข้าวโพด 
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 2. ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยคัดเลือกจากกิจการที่มีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติก่อนถึงวันที่มีการบังคับใช้จริง (Early Adoption) จ านวน 1 
บริษัท และบริษัทที่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ จ านวน 1 บริษัท เพ่ือท าการ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการน ามาปฏิบัติใช้ในธุรกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ โดยมีตัวแทนผู้ถูกสัมภาษณ์ในต าแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้  ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่41 เรื่อง เกษตรกรรม ดังนี้ 

2.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 
       - แนวปฏิบัติทางบัญชีที่กิจการเลือกใช้ในปัจจุบัน ซึ่งถ้าหากกิจการเลือกใช้วิธี

มูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ กิจการเลือกใช้วิธีใดในการ      
ค านวณหามูลค่ายุติธรรม 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากกิจการ
ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ 

  2.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
 - สอบถามความคิดเห็นถึงการเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี 

เกษตรกรรมว่ามีการเปิดเผยมากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ควรมีการพิจารณาปรับปรุง
ในประเด็นใดบ้าง 
2.3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนตามแนวปฏิบัติของ
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม 

- ความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการรับรู้รายการก าไรหรือ
ขาดทุนทันทีทั้งจ านวนตามแนวปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม 
2.4) ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการบัญชี
เกษตรกรรมมาถือปฏิบัติ 

     - ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากมีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติ  
     - ความเหมาะสมในการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้จริงใน

กิจการ 
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  2.5) ข้อเสนอแนะ 
      - แนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากมีการน ามาตรฐานการบัญชี

เกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้จริง   
  2.6) ประเด็นปัญหาเพิ่มเติม 
      - ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม “พืชเพ่ือการให้ผลิตผล 
  (Bearer Plants)” 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
 การศึกษาเรื่อง “การวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน า  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้ของบริษัทกลุ่มพืชทางการเกษตร” ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้จริงก่อนการบังคับใช้ และ
วิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทกลุ่มพืชทาง
การเกษตร อีกทั้งเพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้จัดท าบัญชีเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ความเหมาะสม รวมไปถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมา
ปฏิบัติใช้ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร
ในรายงานประจ าปี 2557 จ านวน 15 บริษัท ถึงวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ 
และท าการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ซึ่งก่อนที่จะ
เริ่มท าการศึกษาทางผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพียง 2 บริษัท ได้แก่บริษัทที่
มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาถือปฏิบัติก่อนถึงวันที่มีการบังคับใช้จริง (Early 
Adoption) จ านวน 1 บริษัท และบริษัทที่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาถือปฏิบัติ
จ านวน 1 บริษัท แต่หลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 15 บริษัท พบว่ามีบริษัทที่มีประเด็นปัญหา
เพ่ิมเติมที่น่าสนใจจึงได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ิมอีก 1 บริษัท ดังนั้นจึงมีบริษัทที่ท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจ านวนทั้งสิ้น 3 บริษัท โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินและรายงานประจ าปี 2557 

1.1 บริษัทที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ก่อนการบังคับใช้จริง 

1.2 บริษัทที่ยังไม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ 

1.3 บริษัทที่มีประเด็นปัญหาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลิกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมโดยกลับมาใช้

วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพแทน 

 ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการบัญชี       

                    เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้ และประเด็นปัญหาเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น 

   2.1 บริษัทที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ก่อนมีการบังคับใช้จริง 

   2.2 บริษัทที่ยังไม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ 
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   2.3 บริษัทที่มีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมเก่ียวกับการเลิกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม โดยกลับมาใช้      

             วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพแทน 

ตารางที ่4.1 

รายการบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพ และผลิตผลทางการเกษตรของบริษัทที่ใช้ในการศึกษา 

 

 บริษัท สินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทาง 
การเกษตร 

1 บริษัททีน่ ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ก่อนบังคับใช้จริง 

 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ต้นกระดาษ ต้นกระดาษเก็บเกี่ยว 

2 บริษัทที่ยังไม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ 

2.1 บริษัท อีเทอนอล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) มันส าปะหลัง หัวมันส าปะหลัง 

ต้นไผ่ ไผ่หลังเก็บเกี่ยว 

ข้าวโพด ฝักข้าวโพด 

หญ้าเนเปียร์ หญ้าหลังเก็บเกี่ยว 

2.2 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ข้าวโพดหวาน ฝักข้าวโพด 

2.3 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ยางพารา น้ ายางสด 

2.4 บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ ากัด (มหาชน) ยางพารา น้ ายางสด 

2.5 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 

2.6 บริษัท ยูวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 

2.7 
 

บริ ษั ท  วิ จิ ต รภัณฑ์ปาล์ มออยล์  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 
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ตารางที ่4.1 

รายการบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพ และผลิตผลทางการเกษตรของบริษัทที่ใช้ในการศึกษา (ต่อ) 

 

 บริษัท สินทรัพย์ชีวภาพ ผลิตผลทาง 
การเกษตร 

2 บริษัทที่ยังไม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

2.8 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 

2.9 บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 

2.10 บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จ ากัด (มหาชน) ปาล์มน้ ามัน ผลปาล์มสด 

2.11 บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) อ้อย อ้อยที่เก็บเกี่ยว 

2.12 บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน) สับปะรด ผลสับปะรด 

2.13 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) พืชพลังงาน พืชหลังเก็บเกี่ยว 

3 บริษัทที่มีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมโดยกลับมาใช้ 
วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพแทน 

 บริ ษัท  ศรี ต รั งแอโกร อิ นดั สทรี  จ า กั ด 
(มหาชน) 

ยางพารา น้ ายางสด 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 4.2 

สรุปแนวปฏิบัติทางบัญชีและต้นทุนที่เก่ียวข้อง 

 
 บริษัท สินทรัพย์

ชีวภาพ 
แนวปฏิบัติทางบัญชี ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงของสินทรัพย์

ชีวภาพ 
อายุการให้

ประโยชน์ (ปี) 
 บริษัทที่น ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ก่อนบังคับใช้จริง 
1 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ต้นกระดาษ มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขาย  
(วิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิ) 

- - 

 บริษัทที่ยังไม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ 
2 บริษัท อีเทอนอล เอนเนอยี จ ากัด 

(มหาชน) 
มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด ไผ่ 
หญ้าเนเปียร์ 

ราคาทุน  - กล้าพันธุ์มันส าปะหลัง 
- ค่าปรับสภาพพ้ืนที่หน้าดินเพ่ือใช้ในการปลูก 
- ค่าปุ๋ย ค่าแรง และค่าโสหุ้ยอื่นๆ 

- 

3 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ข้าวโพดหวาน ราคาทุน - ค่าเมล็ดพันธุ์  
- ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน  
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดข้ึนในรอบการเพาะปลูก 

- 

4 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ยางพารา ราคาทุน - ต้นพันธุ์ยาง เงินลงทุนในการปลูกต้นยาง 
- ต้นทุนในการพัฒนาสวนยาง 

20 

40 



 
 

 

ตารางที่ 4.2 

สรุปแนวปฏิบัติทางบัญชีและต้นทุนที่เก่ียวข้อง (ตอ่) 

 
 บริษัท สินทรัพย์

ชีวภาพ 
แนวปฏิบัติทางบัญชี ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงของสินทรัพย์

ชีวภาพ 
อายุการให้

ประโยชน์ (ปี) 
 บริษัทที่ยังไม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

5 บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ ากัด (มหาชน) ยางพารา ราคาทุน - ค่าต้นพันธุ์ยาง และค่าใช้จ่ายในการปลูก 
 ก่อนต้นยางพร้อมให้ผลผลิต 

20 

6 บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ราคาทุน - ต้นพันธุ์ยาง เงินลงทุนในการปลูกต้นยาง 
- ค่าใช้จ่ายการได้มาซึ่งสิทธิใช้ที่ดินป่าสงวน 

25 

7 บริษัท ยูวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ราคาทุน  - การล้มต้นปาล์ม 
- การปรับสภาพพ้ืนที่หน้าดินและร่องน้ า 
- ต้นทุนการเพาะปลูกปาล์ม 
- การปราบวัชพืชและค่าปุ๋ย 

20 

8 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ราคาทุน - ต้นทุนการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน 
- ค่ า ใ ช้ จ่ าย อ่ืนๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรอ บการ
เพาะปลูก 

20 
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ตารางที่ 4.2 

สรุปแนวปฏิบัติทางบัญชีและต้นทุนที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
 บริษัท สินทรัพย์

ชีวภาพ 
แนวปฏิบัติทางบัญชี ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงของสินทรัพย์

ชีวภาพ 
อายุการให้

ประโยชน์ (ปี) 
 บริษัทที่ยังไม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

9 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 
จ ากัด (มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ราคาทุน - ค่าต้นปาล์ม 
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกก่อนที่ต้นปาล์ม 
  จะให้ผลผลิต 

20 

10 บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ราคาทุน - ค่าต้นปาล์ม เงินลงทุนในการปลูกต้นปาล์ม 
- ค่าใช้จ่ายการได้มาซึ่งสิทธิใช้ที่ดินป่าสงวน 

25 

11 บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จ ากัด 
(มหาชน) 

ปาล์มน้ ามัน ราคาทุน - ค่าต้นปาล์ม 
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกก่อนที่ต้นปาล์ม 
  จะให้ผลผลิต 

20 

12 บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) อ้อย ราคาทุน - ต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย 
- ต้นทุนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อขยายพันธุ์ 
- ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าใช้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- 
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ตารางที่ 4.2 

สรุปแนวปฏิบัติทางบัญชีและต้นทุนที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
 บริษัท สินทรัพย์

ชีวภาพ 
แนวปฏิบัติทางบัญชี ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงของสินทรัพย์

ชีวภาพ 
อายุการให้

ประโยชน์ (ปี) 
 บริษัทที่ยังไม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

13 บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน) สับปะรด ราคาทุน - ต้นทุนพันธุ์สับปะรด และค่าใช้จ่ายอื่น - 
14 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) พืชพลังงาน ราคาทุน - ต้นทุนการปรับปรุงที่ดิน 

- ค่ากล้าไม้ ค่าใช้จ่ายในการปลูกก่อนตัดพืช 
- 

 บริษัทที่มีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมโดยกลับมาใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพแทน 
15 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 

(มหาชน) 
ยางพารา ราคาทุน - การปรับสภาพพ้ืนที่หน้าดินและท าร่องน้ า 

- ต้นทุนพันธุ์ยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
- ค่าปุ๋ย ค่าปราบวัชพืช ค่าปลูก 

20 
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4.2 การศึกษาข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินและรายงานประจ าปี 2557 

 

4.2.1 บริษัทที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ก่อนการบังคับใช้จริง 

 

 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน)  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 กิจการประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจ าหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เขียน และ
เยื่อกระดาษครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ คือ ต้น
กระดาษ หรือไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาขึ้นเองผ่านการค้นคว้าวิจัย อีกทั้งยังมีการใช้
เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกเนื้อเยื่อจากแม่พันธุ์ที่ดี ส่งผลให้ได้คุณภาพต้นกล้าที่มีลักษณะ
เหมือนกันหมด และได้เยื่อกระดาษที่มีมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับการเพาะปลูกต้นกระดาษนั้นทาง
กิจการได้จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบนคันนากับเกษตรกรโดยตรง  ซึ่งเป็นการน า
พ้ืนที่เหลือใช้มาก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง โดยทางกิจการจะให้ต้นกล้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่ง
กิจการจะส่งทีมงานส ารวจตั้งแต่กระบวนการปลูกต้นกล้าลงดิน และส ารวจอัตราการอยู่รอด พร้อมทั้ง
คอยให้ค าแนะน าแก่เกษตรในทุกๆ 6 เดือน โดยกิจการเริ่มด าเนินการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษบน
คันนาเกือบทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ส าหรับระยะเวลาในการเพาะปลูกขึ้นอยู่กับขนาดไม้
ที่สามารถน ามาผลิตเยื่อกระดาษได้ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จนถึงประมาณ 5 นิ้ว โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก 
 จากการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินและรายงานประจ าปีของการกิจการย้อนหลังพบว่า ในปี 
2554 กิจการใช้วิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมเป็นปีสุดท้าย ซึ่งการ
รับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพนั้น แสดงอยู่ในชื่อบัญชี “ต้นทุนการปลูกกระดาษและ
ค่าตัดจ าหน่าย” โดยต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยค่าต้นกล้าและค่าใช้จ่ายในการปลูกซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่
จะสามารถตัดต้นกระดาษไปใช้ประโยชน์ได้ ต้นทุนดังกล่าวนั้นจะแสดงเป็นสินทรัพย์ในราคาทุนและ
ถูกตัดจ าหน่ายตามจ านวนผลผลิตที่กิจการจะน าไปใช้ประโยชน์ และประเมินการด้อยค่าส าหรับ
ต้นทุนการปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิดความเสียหาย ซึ่งมีรายละเอียดการเปิดเผยในงบ
การเงิน ดังต่อไปนี้ 
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การเปิดเผยในงบการเงิน ปี 2554 (แสดงวิธีราคาทุน) 
 

ภาพที่ 4.1 
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2554 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 

รายการสินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 และในปี 2555 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีโดยการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรมมาถือปฏิบัติก่อนมีผลการบังคับใช้ใน
ประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพเมื่อเริ่มแรกและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว และในปี 2555 กิจการได้มีการ
ปรับงบการเงินย้อนหลังในปี 2554 เปรียบเสมือนหนึ่งว่ากิจการได้รับรู้มูลค่าของต้นกระดาษด้วย
มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยวมาโดยตลอด และผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 รายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554  และวันที่ 1 มกราคม 2554 รวมทั้งงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 4.3 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าที่มีการเปิดเผยในงบการเงินปี 2555 กิจการได้ปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ซึ่งกิจการมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นต้น
กระดาษ และจะถูกวัดมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว โดยการค านวณมูลค่า
ยุติธรรมกิจการเลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อมูล
สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว น้ าหนักของต้น
กระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว อัตราการรอดตาย และอัตราคิดลดเป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดเปิดเผยในงบ
การเงิน ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 4.4 
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 
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ภาพที่ 4.5  
รายการผลก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 
รายการสินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2555 
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ภาพที่ 4.7  
จ านวนและมูลค่ายุติธรรมของต้นกระดาษท่ีส่งเสริม ปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8  
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ส าคัญ ปี 2555 

 

 

 

 

 
 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ ปี 2557 
 สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการหรือต้นกระดาษถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค
เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่จะถูกเก็บเกี่ยวและขายไปทั้งตัวต้นของสินทรัพย์ชีวภาพหรือทั้งต้น
กระดาษ จ าเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41เรื่อง เกษตรกรรม ซึ่งส าหรับ
วิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าจะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว 
โดยส าหรับมูลค่ายุติธรรมของต้นกระดาษที่บริษัทเลือกใช้เป็นการค านวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงิน
สดในอนาคต ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรมนั้น การค านวณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตนั้น จัดล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 
(Level 3) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีราคาเสนอซื้อขายหรือเทียบเคียงที่สามารถสังเกตได้จากตลาด
ของสินทรัพย์ชีวภาพนี้ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสมมติฐานที่ส าคัญในการก าหนดราคายุติธรรมของ
สินทรัพย์ขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าในประเทศไทยมีผู้ปลูกต้นกระดาษเพ่ือขายน้อยรายจึงท าให้
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ไม่มีราคาตลาดรองรับอย่างชัดเจนทางกิจการจึงจ าเป็นต้องค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้การคิดลด
กระแสเงินในอนาคตขึ้น ซึ่งจากการประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการเพื่อน ามาใช้ในการค านวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมิน ดังนี้ 
 1) ราคาต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซื้อไม้ท่อนของต้น
กระดาษหน้าโรงงานของบริษัทในอดีต หักประมาณการต้นทุนค่าขนส่งจากพ้ืนที่ปลูกในแต่ละภาค 
 2) น้ าหนักของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากน้ าหนักเฉลี่ยในการ
เก็บกลับและข้อมูลการซื้อไม้ท่อนของบริษัทในอดีต 
 3) จ านวนของต้นกระดาษ ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณจากอัตราการรอดตายของต้นกระดาษ ซึ่ง
ทางฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่ได้ผลผลิตหรือ
ผลผลิตเกิดความเสียหาย โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลจากการสุ่มตรวจนับ 
 4) อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซึ่งค านวณตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน  
 ในกรณีที่กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมเช่นกัน โดยสินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพสามารถวัด
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ทางกิจการจะวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นในการขายทันที 
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน ปี 2557 

 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกระดาษ” 
โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
ภาพที่ 4.9  

สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2557 
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 รายการผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหัก
ประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว กิจการบันทึกเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนประจ างวด ตาม
เกณฑ์ปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม 

 

ภาพที่ 4.10  
รายการผลก าไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นและลดลงของสินทรัพย์
ชีวภาพในรอบระยะเวลาบัญชี ช่วงอายุที่ส่งเสริม และรายละเอียดเกี่ยวสมมติฐานที่ส าคัญในการ
ค านวณหามูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 4.11  
รายการสินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2557 
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 รายละเอียดของต้นกระดาษที่ส่งเสริมและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

ภาพที่ 4.12  
จ านวนและมูลค่ายุติธรรมของต้นกระดาษท่ีส่งเสริม ปี 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 สมมติฐานที่ส าคัญในการค านวณมูลค่ายุติธรรมมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมโดยการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 5 ของสมมติฐานจะเกดิผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.13  

การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่ส าคัญปี 2557 
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4.2.2 บริษัททีไ่ม่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ 
 
บริษัท อีเทอนอล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน)  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 กิจการประกอบธุรกิจทางด้านพลังงานเพื่อการผลิตเอทานอล โดยใช้วัตถุดิบจากมันส าปะหลัง 
เส้นเพ่ือน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินเป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล์ส าหรับรถยนต์ ที่ดินในการเพาะปลูกมัน 
ส าปะหลังของกิจการมีประมาณ 5,100 ไร่ และกิจการได้จัดท าโครงการให้แก่เกษตรกรในการใช้ 
พ้ืนที่ท าการเกษตรเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและผูกสัมพันธ์กับเกษตรกร ในปี 2557 มีเกษตรกร 
เข้ารว่มโครงการ 597 ราย โดยมีพ้ืนที่ใช้ในการเพาะปลูกมันส าปะหลังกว่า 3,028 ไร่ 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการ คือ มันส าปะหลัง และมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนไม่ว่าจะเป็น ต้น
ไผ่ ข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์ ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่ามันส าปะหลังของกิจการ
จะวัดด้วยวิธีราคาทุน ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ ปลูกมันส าปะหลัง ได้แก่ 
กล้าพันธุ์มันส าปะหลัง ค่าปุ๋ย ค่าปรับสภาพพ้ืนที่หน้าดินเพ่ือใช้ในการปลูกมันส าปะหลัง ค่าแรง และ
ค่าโสหุ้ยอ่ืนๆ เนื่องจากมันส าปะหลัง ถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็น 
สินทรัพย์ชีวภาพที่จะถูกเก็บเก่ียวและขายไปในสภาพที่ยังเป็นสินทรัพย์ชีวภาพอยู่ จ าเป็นต้อง ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม โดยตรง  
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนมันส าปะหลังระหว่างปลูก” 
โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ในบัญชีสินค้าคงเหลือ 

 
ภาพที่ 4.14  

บัญชีต้นทุนมันส าปะหลังระหว่างปลูก 
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บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 กิจการด าเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารผ่านบริษัทย่อยต่างๆ ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจหลักทางการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง 
ผัก ผลไม้สด และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เป็นต้น กิจการมีการท าไร่ขนาดใหญ่โดยเป็นพ้ืนที่ของกิจการเอง
ส่วนหนึ่ง และมีการท าสัญญารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรในระบบ Contact Farming เพ่ือให้
เกษตรกรส่งผลและผลไม้สดที่ได้คุณภาพให้กับโรงงานบริษัท ส าหรับพ้ืนที่เพาะปลูกของกิจการนั้นจะ
ด าเนินการเป็นต้นแบบด้านการเพาะปลูก และการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร 
โดยจะมีการเพาะปลูกพืชผักซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง พริก และ
กระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น พ้ืนที่เพาะปลูกดังกล่าวจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี และนครปฐม  
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ คือ ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง พริก และกระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น 
โดยกิจการจะบันทึกรายการสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีราคาทุน ซึ่งจะรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เพาะปลูกผักและผลไม้ ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยยา ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เกิดขึ้นในรอบการเพาะปลูกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน และจะท าการปันส่วนต้นทุนผักและ
ผลไม้ไปยังแต่ละรอบระยะเวลารายงานที่มีการเก็บเกี่ยวเพ่ือนไปผลิตเป็นสินค้าคงเหลือต่อไป  โดย
สินทรัพย์ชีวภาพต่างๆของกิจการถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่จะถูกเก็บเกี่ยวเป็น
ผลิตผลทางการเกษตร ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับ
วิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุด
เก็บเกี่ยว 
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 

 กิจการบันทึกรายการเกี่ยวสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวรวมเป็น บัญชีผลผลิตระหว่างเพาะปลูก 
ซึ่งจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในบัญชีสินค้าคงเหลือ โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.15 

สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 นโยบายการด าเนินธุรกิจหลักของกิจการ คือ การเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ า
ยาง โดยมีนโยบายการด าเนินงาน 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มน้ ายางข้น กลุ่มยางแท่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง 
กลุ่มสวนยางพารา และกลุ่มนายหน้า รายได้หลักของกิจการมาจากกลุ่มน้ ายางข้น การได้มาซึ่งน้ ายาง
สดได้มาจากการรับซื้อจากชาวสวนและการปลูกสวนยางพาราจากบริษัทในเครือ ซึ่งมีการปลูกในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และชัยนาท โดยเริ่มท าการเพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2546 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกรวม 11,795 ไร่ ส าหรับช่วงที่ให้ผลผลิตของต้นยางพารา และช่วง
หยุดให้ผลผลิตซึ่งจะเป็นช่วงที่ต้นยางผลัดใบ โดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาค 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการ คือ ต้นยางพารา ส าหรับกิจการจะท าการวัดมูลค่าของต้น
ยางพาราด้วยวิธีราคาทุน โดยบันทึกยอดเงินลงทุนในการปลูกต้นยางเป็นต้นทุนในการพัฒนาสวนยาง 
ซึ่งตัดจ าหน่ายตามปริมาณผลผลิตของต้นยาง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสวนยางซ่อมและการ
ปลูกสวนยางเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน กิจการจะเริ่มตัด
จ าหน่ายส าหรับต้นทุนพัฒนาสวนยางเมื่อพร้อมให้ผลผลิตน้ ายางสด อายุการให้ผลผลิต 20 ปี ซึ่ง
ส าหรับต้นยางพารา ถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants)  เนื่องจากเป็น
สินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชี
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ต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวต้นยางพาราและน้ ายางสด โดยต้นยางพาราต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ส าหรับน้ ายางสดซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ได้
จากต้นยางพาราต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับวิธีการ
รับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บ
เกี่ยว  
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพต้นยางพารา คือ “บัญชีต้นทุนการพัฒนาสวน
ยาง” โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

ภาพที่ 4.16  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นและลดลงของสินทรัพย์
ชีวภาพในรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กิจการมีต้นทุนการพัฒนาสวนยางรวม
ทั้งสิ้นประมาณ29.1 ล้านบาท (2556 : 28.3 ล้านบาท) ด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 4.1 ถึง 
4.64 ต่อปี (2556 : ร้อยละ 5 ถึง 7.5 ต่อปี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.17  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ ากัด (มหาชน)  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้รับผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการของลูกค้า 
ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยสินค้าอาหารดังกล่าวเป็นการแปรรูปผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์เป็นอาหาร
นานาชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการและค าสั่งซื้อของลูกค้า รวมทั้งมีการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์
ตัวเอง และในปี 2555 กิจการได้ลงทุนปลูกต้นยางพาราบนที่ดินเพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าสูงสุด ซึ่งการปลูกยางพาราได้ท าการลงทุนกว่า 14 ล้านบาท และจะมีการลงทุน
เพ่ิมทุกปีประมาณ 4 ล้านบาท จนกว่ากิจการจะเริ่มมีรายได้ในอีกประมาณ 5-6 ปีข้างหน้า 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ คือ ต้นยางพารา ส าหรับกิจการบันทึกต้นทุนสวนยางพาราตามวิธี
ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยราคาทุนดังกล่าว
ประกอบไปด้วย ค่าต้นพันธุ์ยางพารา และค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นยางพาราในช่วงก่อนที่ต้นยางพารา
จะพร้อมให้ผลผลิต เมื่อต้นยางพาราพร้อมให้ผลผลิตแล้วนั้น กิจการจะเริ่มตัดจ าหน่ายทันที่ โดย
ค านวณจากราคาทุนของต้นทุนสวนยางพาราที่พร้อมกรีดด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิตของ
ต้นยางพาราซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ่งในปัจจุบันต้นยางพาราของกิจการมีอายุประมาณ 2 ปี 
จึงยังไม่สามารถให้ผลผลิตน้ ายางได้จึงยังไม่มีการเก็บเกี่ยวน้ ายาง  ส าหรับต้นยางพารา ถือเป็น
สินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants)  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้
ผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวต้น
ยางพาราและน้ ายางสด โดยต้นยางพาราต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน 
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อาคาร และอุปกรณ์ แต่ส าหรับน้ ายางสดซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นยางพาราต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตาม
เกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว  
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนสวนยางพารา” โดยแสดงอยู่
ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

ภาพที่ 4.18  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนสวนยางพารา 
เนื่องจากกิจการเพ่ิงเริ่มเพาะปลูกต้นยางพาราเมื่อปี 2555 ท าให้ในปี2557 กิจการยังไม่มีรายการค่า
ตัดจ าหน่ายส าหรับต้นทุนยางพาราเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 4.19  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักจากการผลิตน้ ามันปาล์มดิบของทะลายผลปาล์มสด อีกทั้งยังมี
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ได้จากผลปาล์มดิบ ได้แก่ น้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบซึ่งสกัดจากเมล็ดในปาล์ม และกาก
เมล็ดในปาล์ม ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ ามันในปาล์มดิบ ซึ่งทะลายผลปาล์มสดกิจการมีการ
รับซื้อจากชาวสวนที่อยู่ใกล้โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ และมีการเพาะปลูกเองในกิจการ พ้ืนที่ในการ
เพาะปลูกปาล์มน้ ามันรวมประมาณ 41,278.57 ไร่ ในจังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งพ้ืนที่ส่วน
หนึ่งเป็นพ้ืนที่สัมปทานของบริษัทย่อยประมาณ 21,349 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.1 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์ม
ทั้งหมดของบริษัท 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการ คือ ต้นปาล์มน้ ามัน โดยกิจการใช้การรับรู้รายการและการวัด
มูลค่าแสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งราคาทุน
ดังกล่าวเกิดจากยอดเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวน ในการปลูกต้น
ปาล์มซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นปาล์มจะให้ผลผลิต ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มซ่อมและ
ปลูกปาล์มเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่มีการเก็บเกี่ยวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทั้งจ านวน 
ค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มค านวณได้จากราคาทุนของ
ต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยว โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ผลผลิตของต้นปาล์มที่เหลืออยู่ ซึ่งการให้ผลผลิตของต้นปาล์มโดยปกติมีระยะเวลาประมาณ 25 ปี 
หรอืตามอายุสัมปทานที่เหลืออยู่แล้วแต่อย่างใดจะต่ ากว่า โดยการตัดจ าหน่ายของต้นปาล์มจะเริ่มเมื่อ
ต้นปาล์มพร้อมให้ผลผลิตแล้วเท่านั้น ส าหรับต้นปาล์มน้ ามัน ถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้
ผลิตผล (Bearer Plants)  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวต้นปาล์มน้ ามันและทะลายผล
ปาล์มสด โดยต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ แต่ส าหรับทะลายผลปาล์มสดซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตาม
เกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว  
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและ
ต้นทุนสวนปาล์ม” โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
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ภาพที่ 4.20  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นและลดลงของสินทรัพย์
ชีวภาพโดยแยกแสดงรายละเอียดระหว่างต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มที่พร้อม
เก็บเกี่ยว และต้นทุนสวนปาล์มที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว โดยกิจการมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น
พ้ืนที่ที่กิจการมีโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อ่ืน จ านวนประมาณ 12,205 ไร่ ส่วนที่เหลือ
กิจการได้รับการโอนครอบครองมาและก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารแสดงสิทธิ
ตามกฎหมาย โดยในระหว่างปี 2557 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อ่ืนของกิจการจ านวนประมาณ 19 ไร่ 
ถูกเปลี่ยนมาเป็นโฉนด ซึ่งหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้กิจการย่อยอีกแห่งหนึ่งเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ใช้พ้ืนที่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 และขณะนี้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่า
สงวนและต้นทุนสวนปาล์มดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.21 
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บริษัท ยูวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักจากการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ และน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ กิจการ
มีพ้ืนที่เพาะปลูกสวนปาล์มน้ ามันในจังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี โดยในปี 2557 มีพ้ืนที่เพาะปลูก
ประมาณ 35,675 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตประมาณ 2,148 ไร่ กิจการเริ่มปลูกปาล์มน้ ามัน
ตั้งแต่ปี 2512 และมีการปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่าตั้งแต่ปี 2535 โดยกิจการปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่า
ด้วยปาล์มใหม่ประมาณร้อยละ 4 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดต่อปี ส่งผลให้อายุต้นปาล์มภายในสวนของ
บริษัทมีความสมดุลสูง ในปี 2557 สวนปาล์มน้ ามันของกิจการสามารถผลิตผลปาล์มสมเข้าสู่โรงงาน 
ร้อยละ 13.1 ของปริมาณผลปาล์มสดที่ส่งเข้าสกัดในโรงงานของบริษัท ร้อยละ 86.9 จะเป็นการรับ
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ซื้อผลปาล์มสดจากบุคคลภายนอก 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการ คือ ต้นปาล์มน้ ามัน ส าหรับกิจการใช้การรับรู้รายการและการ
วัดมูลค่าแสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยต้นทุน
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย การล้มต้นปาล์ม การปรับสภาพพ้ืนที่ การปรับหน้าดินและท าร่องน้ า การ
เพาะปลูกปาล์ม การปราบวัชพืช และค่าปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มตั้งแต่ยังไม่มี
การให้ผลผลิตจนกระทั่งต้นปาล์มสามารถให้ผลผลิตได้ ต้นปาล์มน้ ามันจะใช้ระยะเวลาในการ
เจริญเติบโตจนสามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 2-3 ปี กิจการจะเริ่มตัดจ าหน่ายต้นทุนสวนปาล์มน้ ามัน
เป็นต้นทุนการผลิตผลปาล์มหลังจากที่ต้นปาล์มสามารถให้ผลิตผลได้ โดยจะใช้วิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา 20 ปี หรือตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของสัมปทานที่เก่ียวข้องแล้วแต่จ านวนปีใดจะ
ต่ ากว่า ซ่ึงต้นปาล์มน้ ามันถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants)  เนื่องจากเป็น
สินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชี
ต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวต้นปาล์มน้ ามันและทะลายผลปาล์มสด โดยต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ส าหรับทะลายผลปาล์มสดซึ่ง
ถือเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  41 
เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหัก
ประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเก่ียว  
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีสวนปาล์ม - สุทธิ” โดยแสดงอยู่ใน
ส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ภาพที่ 4.22  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
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 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงราคาทุนและค่าตัดจ าหน่ายส าหรับสวน
ปาล์มและต้นปาล์มที่ยังไม่ให้ผลผลิต โดยจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556 และ ปี 
2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 4.23  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการนี้ยังเปิดเผยเพ่ิมเติมเก่ียวกับสวนปาล์ม
ของกิจการที่ปลูกบนที่ดินที่ได้รับสัมปทาน และที่ดินเช่า ซึ่งรายละเอียดของที่ดินที่ได้รับสัมปทานและ
ที่ดินสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.3  
ที่ดินที่ได้รับสัมปทานและที่ดินเช่า 

 

 
 กิจการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสัมปทาน โดยที่ดินสัมปทานสวนเจียรวานิชจ านวน 
20,000 ไร่ ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2536 กิจการได้ท าการยื่นค าขอเข้าท าประโยชน์ต่อ 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 กิจการได้ท าการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชเพ่ือขอให้ศาล
พิจารณาและพิพากษาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาอนุญาตขอเข้าท าประโยชน์ตาม
กฎหมายในพื้นที่เดิมโดยมีเนื้อที่ 10,849-1-60 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายตองพระยา ต าบล
ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา และต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีค าสั่งรับค าฟ้องของกิจการไว้
พิจารณาแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรมป่าไม้ได้มีค าสั่งห้ามบริษัทเข้ากระท าการใดๆในพ้ืนที่
สัมปทานที่ได้หมดอายุการอนุญาตแล้วต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กิจการได้ยื่นค าฟ้อง
ต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชอีกคดีหนึ่ง เพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้กรมป่าไม้ยกเลิกค าสั่งลงวันที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากขณะนี้คดีที่เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตต่อสัมปทานใหม่ในเนื้อที่ 
10,849-1-60 ไร่ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 อยู่ระหว่างการพิจาณาของศาลตามค าขอของกิจการ 
ในการยื่นค าฟ้องนี้กิจการยังได้ขอให้ศาลมีค าสั่งให้กรมป่าไม้ชดใช้เงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการออก

ชื่อสวน ประเภท เง่ือนไข 
ที่ดินตาม 

สัญญา (ไร่) 
ที่ดินที่ใช้ในการ 
เพาะปลูก (ไร่) 

ไทยอุตสาหกรรม สัมปทาน ต่อสัมปทานเป็นเวลา 30 ปี ตั้งแต่ 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2536 

8,250 8,250 

ไทยอุตสาหกรรม สัญญาเช่า เช่าจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นระยะเวลา 
30 ปี ด้วยอัตราค่าเช่าปลีะ 100 - 300 
บาท ต่อไร่ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 27 เมษายน 
2537 

2,500 2,500 
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ค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ห้ามไม่ให้บริษัทเข้าด าเนินการใดๆในพ้ืนที่พิพาทดังกล่าว โดยเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีค าสั่งรับ ค าฟ้องของบริษัทไว้
พิจารณาแล้ว และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้
กลับเข้าครอบครองพ้ืนที่สัมปทานภายหลังจากการที่ศาลปกครองมีค าสั่งให้หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องด าเนินการเพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกิจการในระหว่างที่รอการพิจารณาของศาล 
ใบอนุญาตเก็บหาของป่าได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี้ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2557 
โดยอนุญาตให้กิจการสามารถกลับเข้าด าเนินการบนพื้นที่สัมปทานจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สุด
ในค าฟ้องขอต่ออายุสัมปทานข้างต้น 

 
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด (มหาชน)   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันปาล์มดิบ มีบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ท าการปลูกสวนปาล์มน้ ามัน ซึ่งบริษัทได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ ในลักษณะพ้ืนที่สัมปทาน เพ่ือปลูกสวนปาล์ม
น้ ามันภายในเนื้อที่ 19,835 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ใบอนุญาตในสัมปทานดังกล่าวหมดอายุแล้วเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ต่อในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตที่ดินป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้เพ่ือปลูกสวน
ปาล์มน้ ามันมีพ้ืนที่ประมาณ 9,334 ไร่ 75 ตารางวาในจังหวัดชุมพร ในปี 2557 บริษัท วิจิตรภัณฑ์
ปาล์มออยล์ มีพ้ืนที่เพาะปลูกและให้ผลผลิตประมาณ 6,804 ไร่ ส่วนในบริษัทย่อยมีพ้ืนที่เพาะปลูก
และให้ผลผลิตประมาณ 15,984 ไร่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 22,788 ไร่ โดยในปี 2557 ให้ผลผลิต
ประมาณ 65,361 ตัน คิดเป็นร้อยละ 17.77 จากผลปาล์มทะลายทั้งหมด นอกจากนั้นจะเป็นผล
ปาล์มทะลายที่รับซื้อจากบุคคลภายนอก 
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ตารางที ่4.4  
ปริมาณและแหล่งที่มาผลปาล์มทะลาย 

 

 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการ คือ ต้นปาล์มน้ ามัน ส าหรับกิจการใช้การรับรู้รายการและการ
วัดมูลค่าแสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ผลผลิตโดยประมาณ 20 ปี โดยจะเริ่มตัดจ าหน่ายเมื่อต้นปาล์มสามารถให้ผลผลิตได้แล้ว ซึ่ง
ประมาณไว้ในปีที่ 4 นับแต่วันเริ่มปลูก ส าหรับค่าบ ารุงรักษาต้นปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากต้นปาล์ม
พร้อมให้ผลผลิตแล้วจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันที ณ วันที่เกิดรายการ นอกจากนี้ต้นทุนของต้นกล้า
ปาล์มซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็น สินทรัพย์ชีวภาพที่จะถูกเก็บ
เกี่ยวและขายไปในสภาพที่ยังเป็นสินทรัพย์ชีวภาพอยู่ จ าเป็นต้อง ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม โดยตรงจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนจนกว่าต้นกล้าปาล์มจะพร้อมขาย โดย
ราคาทุนจะค านวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่งต้นปาล์มน้ ามันถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้
ผลิตผล (Bearer Plants)  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวต้นปาล์มน้ ามันและทะลายผล
ปาล์มสด โดยต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ แต่ส าหรับทะลายผลปาล์มสดซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตาม
เกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว  
 
 

 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 

แหล่งที่มาของ 
ผลปาล์มทะลาย 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 

ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ ปริมาณ 
(ตัน) 

ร้อยละ 

ซื้อจากบุคคลภายนอก 502,674 88.29 448,816 85.47 302,491 82.23 

จากสวนของกลุ่มบริษัท 66,661 11.71 76,285 14.53 65,361 17.77 
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การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ“บัญชีต้นทุนสวนปาล์มรอตัดจ่าย - สุทธิ”  
โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

ภาพที่ 4.24  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นและลดลงส าหรับราคาทุน
ของต้นทุนสวนปาล์มและต้นทุนต้นกล้า พร้อมทั้งค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่เกิดขึ้นส าหรับปี 2556 และ ปี 
2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4.25 
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม รวมถึง
ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม กิจการมีพ้ืนที่เพาะปลูกสวนปาล์มทั้งสิ้นประมาณ 20,916 ไร่ อยู่ในเขตจังหวัด
ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ อีกท้ังยังมีบริษัทในเครือ อาทิเช่น บริษัท รุ่งเรืองปาล์มออยล์ จ ากัด  และ 
บริษัท ปะทิวการเพาะปลูก จ ากัด ท าการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 20,000 
ไร่ นอกจากที่กิจการมีการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันเองแล้วยังมีการรับซื้อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของ
เกษตรกร ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือให้มีผลปาล์มสด
เพียงพอต่อการผลิต 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการ คือ ต้นปาล์มน้ ามัน ส าหรับกิจการใช้การรับรู้รายการและการ
วัดมูลค่าแสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ซึ่งต้นทุนปาล์ม
ประกอบไปด้วย ค่าต้นปาล์ม และค่าใช้จ่ายในการปลูกปาล์มซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นปาล์มจะให้ผลผลิต 
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ส าหรับการตัดจ าหน่ายของต้นทุนปาล์มจะค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยกิจการจะเริ่มตัดจ าหน่ายเมื่อต้นปาล์มพร้อมให้
ผลผลิตแล้วเท่านั้น ส าหรับการค านวณค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนปาล์ม ฝ่ายบริหารจะประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของต้นทุนปาล์ม และต้องท าการทบทวนอายุการให้
ประโยชน์รวมถึงมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้นมี
การสอบทานการด้อยค่าของต้นทุนปาล์มในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ซึ่งต้นปาล์มน้ ามันถือ
เป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants)  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้
ผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวต้น
ปาล์มน้ ามันและทะลายผลปาล์มสด โดยต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ส าหรับทะลายผลปาล์มสดซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ได้จากต้น
ปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้
รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเก่ียว  
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนปาล์ม” โดยแสดงอยู่ในส่วน
ของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

ภาพที่ 4.26  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นและลดลงในราคาทุนโดย
แยกแสดงระหว่างต้นทุนปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยว และต้นทุนปาล์มที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว รวมถึงแสดง
รายการค่าตัดจ าหน่ายสะสมส าหรับต้นทุนปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว อีกทั้งยังได้อธิบายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนปาล์ม โดยในปี 2556 กิจการได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จ านวน 1.2 ล้านบาท โดยค านวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 2.9 และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ต้นทุนปาล์มจ านวน 9 ล้านบาท อยู่บนที่ดินที่กิจการมีเพียงสิทธิครอบครอง โดยมี
รายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 4.27  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินธุรกิจทางด้านโรงสกัด และโรงกลั่นน้ ามันปาล์ม มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม น้ ามันพืชชนิดอ่ืน ไขมันพืชและเนยเทียม ผักและผลไม้กระป๋อง น้ าผลไม้ 
กาแฟ ซอสปรุงรส และเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น โดยกิจการมีการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันทั้งจากบริษัท
และบริษัทย่อยท าการปลูกเอง และมีการรับซื้อจากเกษตรกร 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ คือ ปาล์มน้ ามัน ส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของ
กิจการจะรับรู้ด้วยวิธีราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคา
ทุนดังกล่าวรวมถึงยอดเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการปลูกต้นปาล์มซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นปาล์มจะให้ผลผลิต ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกปาล์มซ่อมและปลูกปาล์มเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนทั้งจ านวน การค านวณค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนปาล์มน้ ามันจะเริ่มทันทีเมื่อต้นปาล์ม
พร้อมให้ผลผลิตแล้ว โดยค านวณจากราคาทุนของจ้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวน
ปาล์มที่พร้อมเก็บเก่ียว ใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิตของต้นปาล์มที่เหลืออยู่ ปกติมีระยะเวลา
ประมาณ 25 ปี หรือตามอายุสัมปทานที่เหลืออยู่แล้วแต่อย่างใดจะต่ ากว่า ซึ่งทางฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์ขอต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวน
ปาล์ม รวมทั้งต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝ่าย
บริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มในแต่
ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากกิจการคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซ่ึงต้นปาล์มน้ ามันถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer 
Plants)  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ง
ตามมาตรฐานการบัญชีต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวต้นปาล์มน้ ามันและทะลายผลปาล์มสด โดยต้น
ปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ส าหรับ
ทะลายผลปาล์มสดซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่า
ยุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว  
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การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและ
ต้นทุนสวนปาล์ม” โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

ภาพที่ 4.28  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงรายการเคลื่อนไหวของต้นทุนสิทธิการ
ใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนปาล์มของกิจการ โดยแบ่งเป็นต้นทุนสวนปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว 
และต้นทุนสวนปาล์มที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว ซึ่งจะแสดงถึงราคาทุน การเพ่ิมขึ้นและลดลงของต้นทุน
สวนปาล์ม ส าหรับต้นทุนสวนปาล์มที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนั้นจะแสดงค่าตัดจ าหน่ายสะสมในปี 2557 
นอกจากนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินยังมีการกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ของ
บริษัทย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ที่บริษัทย่อยมีโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อ่ืนๆ ประมาณ 
12,205 ไร่ ส่วนที่เหลือบริษัทย่อยได้รับการโอนครอบครองมาและก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย ในระหว่างปี 2557 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อ่ืนของบริษัท
ย่อยประมาณ 19 ไร่ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นโฉนด ส าหรับหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ที่ให้บริษัท
ย่อยแห่งหนึ่งเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีการใช้พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน
ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริษัทย่อยได้ด าเนินการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของส่วนราชการ โดยต้นทุนสวนปาล์มน้ ามันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.29  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จ ากัด (มหาชน)  

ข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 

ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง 
และไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด โดยมุ่งเน้นในการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งไปยังต่างประเทศเป็นหลัก 
ส าหรับแหล่งวัตถุดิบยางพาราจะมาจากบริษัทย่อย ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดย
แหล่งวัตถุดิบหลักอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับกิจการจะมีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกสินทรัพย์
ชีวภาพ คือ ปาล์มน้ ามัน โดยมีการปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือขาย 
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การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการ คือ ปาล์มน้ ามัน ส าหรับกิจการใช้วิธีการรับรู้รายการและการ
วัดมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ส าหรับต้นปาล์มน้ ามันจะประกอบไปด้วย ค่าต้นปาล์ม
และค่าใช้จ่ายในการปลูกปาล์ม ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นปาล์มจะให้ผลผลิต เมื่อต้นปาล์มพร้อมให้ผลผลิต
แล้วจะเริ่มตัดจ าหน่ายทันที ส าหรับค่าตัดจ าหน่ายสะสมของต้นปาล์มค านวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย์ โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของต้นปาล์มน้ ามัน ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ
เพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants)  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1 
รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวปาล์มน้ ามันและผลปาล์ม
สด โดยต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
แต่ส าหรับผลปาล์มสดซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นปาล์มน้ ามันต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่า
ยุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว  

การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 

 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนการปลูกปาล์ม” โดยแสดงอยู่
ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
ภาพที่ 4.30  

สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน)  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก 
สามารถจ าแนกผลิตภัณฑ์ได้ 4 ประเภท คือ น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้ าตาล
ทรายขาว และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เสริมเกี่ยวเนื่องที่ได้จากการผลิตน้ าตาล
ทราย อาทิเช่น กากน้ าตาล กากอ้อย และกากหม้อกรอง เป็นต้น โดยนโยบายการจัดหาวัตถุดิบอ้อย
เพ่ือป้อนเข้าสู่ โรงงาน จะมีการปลูกโดยกิจการและบริษัทย่อย โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งในและ
ต่างประเทศ ส าหรับการเพาะปลูกอ้อยในต่างประเทศนั้นจะอยู่ในประเทศลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังมีการให้หารสนับสนุนทางการเงินแก่ขาวไร่อ้อย โดยมีการท า
สัญญาซื้ออ้อยล่วงหน้าจากเกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถขอเงินกู้จากโรงงานน้ าตาลเพ่ือน าไปใช้ใน
การลงทุนปลูกอ้อย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไร่จะน าอ้อยมาส่งให้แก่โรงงานและโรงงานจะหักค่าอ้อย
ดังกล่าวจากเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรายไป 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ คือ อ้อย ส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของกิจการ
แบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ   
 1) กรณีกิจการเพาะปลูกอ้อย ต้นทุนของการปลูกอ้อยจะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักค่าตัด
จ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยจะประกอบไปด้วย ต้นทุนการซื้อพันธุ์
อ้อย ต้นทุนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อขยายพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
 2) กรณีวันที่อ้อยท าการเก็บเกี่ยวเพ่ือเป็นผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว กิจการจะวัด
มูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขาย ซึ่งมู ลค่ายุติธรรมของอ้อยจะ
พิจารณาจากราคาท่ีบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะรับซื้อจากชาวไร่อ้อยแต่ละพ้ืนที่ 
  ซึ่งอ้อยนั้นถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยจะถูกเก็บเกี่ยวเป็นผลิตผลทาง
การเกษตรหรือเพ่ือขายไปในสภาพที่ยังเป็นสินทรัพย์ชีวภาพอยู่ ต้องถือปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่งส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธี
มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเก่ียว  
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัด
บัญชี” โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
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ภาพที่ 4.31  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงรายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการ
เพาะปลูกอ้อย ทั้งการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการปลูกอ้อย ต้นทุนตัดจ่ายระหว่างปี รวมไปถึงผลขาดทุนที่
เกิดจากอ้อยที่เสียหาย โดยมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 4.32  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน)   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารที่ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบหลัก ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ าสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ 
และผลไม้ตามฤดูกาล ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SIAM FOOD” ซึ่งกิจการมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก
สับปะรดรวมไปถึงผลักและผลไม้อ่ืนๆอยู่ในเขตบริเวณจังหวัดชลบุรี 
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการคือ สับปะรด โดยกิจการมีการปลูกพืชอ่ืนๆร่วมอยู่ด้วย 
ส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของกิจการจะแสดงด้วยวิธีราคาทุน และจะโอนออกเป็น
ต้นทุนของวัตถุดิบเมื่อมีการเก็บเกี่ยวหรือเปลี่ยนเป็นต้นทุนขายเมื่อมีการขายเกิดขึ้น ซึ่งผลิตผล
ทางการเกษตรที่ได้จะน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อไป ซึ่งส าหรับสับปะรดถือเป็นสินทรัพย์
ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีจะถูกเก็บเกี่ยวเป็นผลิตผลทางการเกษตรหรือเพ่ือขายไปในสภาพที่ยัง
เป็นสินทรัพย์ชีวภาพอยู่ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่ง
ส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว 
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนการเพาะปลูกรอตัดบัญชี” 
โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

ภาพที่ 4.33  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงรายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการ
เพาะปลูกรอตัดบัญชี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น และการโอนต้นทุนที่ได้ท าการเก็บเกี่ยว
แล้วเพ่ือโอนไปเป็นต้นทุนผลิตระหว่างปี โดยต้นทุนการเพาะปลูกรอตัดบัญชีจะรวมต้นทุนทั้งสับปะรด
และพืชอ่ืนๆในรายการบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 4.34  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน)   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 
 ลักษณะการด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ า โดยมีการใช้พลังงานชีวมวลซึ่ง
ถือเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง โดยมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากัด ได้ด าเนิน
โครงการ ปลูกไม้โตเร็วเพ่ือพลังงาน ไปพร้อมกับการผลิตไฟฟ้าและไอน้ า ซึ่งกิจการได้ท าการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือค้นคว้า วิจัย และปรับปรุงพันธุ์ไม้โตเร็ว
ให้ได้ผลผลิตสูงและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ส าหรับไม้โตเร็วเพ่ือพลังงานของกลุ่มสหโคเจนมีหลายชนิด 
ได้แก่ กระถินเทพณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ และยูคาลิปตัส ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกไม้โตเร็วใน
พ้ืนที่จังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ และปราจีนบุรี 
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การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
 สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการจะอยู่ในกลุ่มพืชพลังงาน กิจการจะรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
แสดงในวิธีราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ซึ่งต้นทุนการปลูกพืชพลังงานจะประกอบไปด้วย ต้นทุน
ในการปรับปรุงที่ดิน ค่ากล้าไม้ และค่าใช้จ่ายในการปลูกซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสามารถ
ตัดพืชพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้ ส าหรับค่าตัดจ าหน่ายต้นทุนพืชพลังงานจะถูกตัดจ าหน่ายตาม
จ านวนผลผลติที่กิจการจะเก็บเกี่ยวเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ และตัดค่าใช้จ่ายส าหรับต้นทุนการปลูกใน
พ้ืนที่ที่ไม่ได้ให้ผลผลิตหรือผลผลิตเกิดความเสียหาย ซึ่งกลุ่มพืชพลังงานถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอย่างหนึ่ง ที่จะถูกเก็บเกี่ยวเป็นผลิตผลทางการเกษตรหรือเพ่ือขายไปในสภาพที่ยัง
เป็นสินทรัพย์ชีวภาพอยู่ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่ง
ส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว 
การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 
 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีต้นทุนการปลูกพืชพลังงาน” โดย
แสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

ภาพที่ 4.35  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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 การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงรายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการปลูก
พืชพลังงาน โดยจะแสดงมูลค่าตามบัญชี การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนระหว่างปี และค่าตัดจ าหน่ายต้นทุนที่
เกิดข้ึนในปี 2557 และ 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 4.36  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 บริษัทที่มีประเด็นปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม โดยกลับมาใช้วิธี 
ราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพแทน 

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)   

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 

 ลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ประกอบการยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่ โดยท า
การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพ้ืนฐานทุกประเภทเพ่ือตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ได้แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ ายางข้น ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ท ารายได้ให้แก่บริษัทคิดเป็นร้อยละ 97 ของรายได้รวมในปี 2557 
ส าหรับธุรกิจสวนยางพาราด าเนินการผ่าน บริษัท ศรีตรังแพลนเทชั่น จ ากัด มีพ้ืนที่ที่ท าการปลูกไป
แล้วประมาณ 38,502 ไร่ ใน 17 จังหวัด ส าหรับกิจการเองนั้นมีพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงราย ล าปาง 
และสระแก้ว  
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การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

 สินทรัพย์ชีวภาพหลักของกิจการ คือ ต้นยางพารา และต้นปาล์มน้ ามัน ส าหรับการรับรู้รายการ
และการวัดมูลค่าของกิจการในปัจจุบันจะใช้วิธีราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) โดยต้นทุนส่วนใหญ่จะรวมถึง การปรับสภาพพ้ืนที่ การปรับหน้าดินและการท าร่องน้ า 
การปลูก การปราบวัชพืชและการใส่ปุ๋ย ซึ่งต้นทุนดังกล่ าวจะเกี่ยวข้องกับการปลูกตั้งแต่ยังไม่ให้
ผลผลิตจนกระทั่งต้นยางพาราและต้นปาล์มให้ผลผลิตแล้ว ส าหรับการเจริญเติบโตของต้นยางพารา
จะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-7 ปี และต้นปาล์มจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี จึงจะสามารถให้
ผลผลิตได้ โดยทางกลุ่มบริษัทคิดต้นทุนสวนยางพาราและสวนปาล์มเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต 
เมื่อสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการพร้อมให้ผลผลิตแล้วกิจการจะเริ่มท าการตัดจ าหน่ายทันที โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุการให้ผลผลิต โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20 ปี 

 ในปี 2557 กิจการได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสวนยางพาราและ
สวนปาล์ม เนื่องจากในอดีตกิจการได้ใช้วิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามวิธีมูลค่ายุติธรรมหัก
ประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเก่ียวในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ แต่ฝ่ายบริหารได้มี
การพิจารณาเพ่ิมเติมว่า การใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าของสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามันมี
ความเหมาะสมมากกว่าการใช้วิธีการตีราคาใหม่ อันเนื่องมาจากตัวแปรหลักตัวหนึ่งที่ใช้การค านวณ
มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาตลาดของยางพาราและปาล์มน้ ามันมีความผันผวนค่อนข้างมาก ท าให้มูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพดังกล่าวมีความผันผวน และไม่สะท้อนมูลค่าของสวนยางพาราและสวน
ปาล์มของกิจการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงท าการเปลี่ยนแปลงวิธีวัดมูลค่าของสวน
ยางพาราและสวนปาล์มจากการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมกลับมาเป็นวิธีราคาทุน  

  ซึ่งข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้ ปาล์มน้ ามัน ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการ
ให้ผลิตผล (Bearer Plants)  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ชีวภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 1 รอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวต้นและผลผลิตที่ได้จากต้นนั้น 
โดยตัวต้นพืชนั้นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่
ส าหรับผลผลิตที่ได้จากต้นพืชต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรมนี้ ซึ่ง
ส าหรับวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามเกณฑ์จะใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเก่ียว  

การเปิดเผยรายการในงบการเงิน 

 กิจการก าหนดชื่อบัญชีส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ คือ “บัญชีสวนยางพาราและสวนปาล์ม - 
สุทธิ” โดยแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.37  
สินทรัพย์ชีวภาพในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเปิดเผยรายการบัญชีสวนยางพาราและสวนปาล์มในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
กิจการแบ่งการอธิบายรายการออกเป็น 2 ส่วนส าคัญส่วนแรกจะกล่าวถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพจากวิธีมูลค่ายุติธรรมเป็น
ราคาทุน เนื่องจากตัวแปรส าคัญในการค านวณตามวิธีมูลค่ายุติธรรม คือ ราคาตลาดของยางพาราและ
น้ ามันปาล์มมีความผันผวนค่อนข้างมาก ส่งผลให้ราคายุติธรรมที่ได้มีความผันผวนตามไปด้วย และไม่
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสวนยางพาราและสวนปาล์มของกิจการ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด กลุ่ม
บริษัทจึงท าการปรับย้อนหลังต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 1 
มกราคม 2556 รวมไปถึงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมี
รายละเอียดการเปิดเผยดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.38 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่2 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะกล่าวถึงรายละเอียดราคาทุนที่เพ่ิมขึ้นและลดลง
ของสินทรัพย์ชีวภาพแบ่งแยกส าหรับสวนยางพาราที่พร้อมให้น้ ายางสด และที่ยังไม่พร้อมให้น้ ายางสด 
รวมไปถึงสวนปาล์มที่พร้อมให้ผลผลิตแล้ว ซึ่งส าหรับสวนยางที่พร้อมให้น้ ายาง และสวนปาล์มที่
พร้อมให้ผลผลิตแล้วจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตัดจ าหน่ายสะสมเพ่ิมเติม โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.39  
สินทรัพย์ชีวภาพแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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4.3 ผลการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม มาปฏิบัติ

ใช้ และประเด็นปัญหาเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น  

 

4.3.1บริษัทที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ก่อนการบังคับใช้จริง 

 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ : ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
จากข้อมลูที่ได้รับในการสัมภาษณ์สามารถแบ่งรายละเอียดออกได้เป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การรับรู้รายการและวัดสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 
 2. การเปิดเผยข้อมูล 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพ 
 4. ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ 
 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 1. การรับรู้รายการและการวัดสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 
     สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการหรือต้นกระดาษ โดยในอดีตกิจการใช้วิธีราคาทุนในการวัด
มูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ ในบัญชีเงินลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพ ซึ่งจะแสดงตัวเลขของราคาต้นกล้า ค่า
เพาะปลูก และค่าเดินทางของทีมงานส าหรับการให้ค าแนะน าให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการลงทุนของสินทรัพย์ชีวภาพส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 2-3 เดือนแรกของ
การเพาะปลูก โดยในระหว่างการเพาะปลูกต้นกระดาษไม่ต้องมีการดูแลจึงเกิดค่าใช้จ่ายไม่มากนัก จะ
เกิดค่าใช้จ่ายอีกครั้งในช่วงของการเก็บเกี่ยวสินทรัพย์ชีวภาพ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดินของเกษตรกร ค่าตัด 
ค่าลากต้นกระดาษออกจากคันนา และค่าขนส่งเข้ามาสู่โรงงาน จากการบันทึกเงินลงทุนในสินทรัพย์
ชีวภาพดังกล่าวส่งผลให้ ณ วันเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตร จะเกิดส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคา
ที่คาดว่าจะได้รับค่อนข้างเยอะเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับราคาไม้ซึ่งต้องจ่ายตามราคาตลาด การวัด
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนจึงไม่มีความเหมาะสมมากนัก ต่างกับการวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมที่จะสะท้อน
ภาพชัดเจนในงบการเงินมากกว่า ทางกิจการจึงเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าสินทรัพย์
ชีวภาพแทนการวัดด้วยวิธีราคาทุน ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ดีที่สุดคือ การใช้ราคาตลาดในการ
วัดมูลค่า ซึ่งในประเทศไทยมีราคาตลาดของต้นกระดาษอยู่น้อยราย รวมทั้งไม่มีศูนย์กลางในการ
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ประกาศราคาซื้อขายของต้นกระดาษ กิจการจึงเลือกใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดสุทธิในการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ชีวภาพ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีนี้จะเกี่ยวข้องกับการ
เลือกสมมติฐานที่ส าคัญ เนื่องจากวิธีการคิดลดกระแสเงินสดจ าเป็นต้องใช้สมมติฐานที่ส าคัญ
ค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบกับมูลค่ายุติธรรมที่แสดงในแต่ละงวด อาทิเช่น ราคาไม้ที่น ามาใช้ 
ในช่วงที่กิจการท าโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษจะท าสัญญากับเกษตรกรเป็นจ านวนต้นแต่
เมื่อน าราคาไม้มาเทียบกับแหล่งอ่ืนต้องใช้น้ าหนักของไม้เป็นเกณฑ์ อีกทั้งการค านวณอัตราการรอด
ตาย ไม่สามารถทราบได้แน่ชัดถึงอัตราการรอดตายของต้นกระดาษ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
โดยกิจการจ าเป็นต้องใช้การประมาณการแทน เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้การค านวณมูลค่า
ยุติธรรมที่ได้ไม่สามารถวัดมูลค่าได้ชัดเจนมากนัก เมื่อแต่ละกิจการมีการตั้งสมมติฐานส าคัญที่แตกต่าง
กัน อาจไม่สามารถน างบการเงินมาเปรียบเทียบกันได้ 
 การบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการเพาะปลูก กิจการจะบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ างวดของกิจการ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีการบันทึกในบัญชีย่อย อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เพาะปลูกต้นกล้า ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปดูแลตรวจสอบต้นกระดาษ โดยทาง
กิจการจะมีการจัดตั้งทีมงานในการดูแลในระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัดเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่เกษตรกร และค่าใช้จ่ายในส่วนของการเก็บเก่ียว ได้แก่ ค่าตัด ค่าลากต้นกระดาษออกจากคันนา 
ค่าขนส่ง เป็นต้น 

 ดังนั้น ประเด็นส าคัญที่กิจการเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมจะสะท้อนข้อมูลในงบการเงินได้ชัดเจนมากกว่าวิธีราคาทุน สอดคล้องกับ 
กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม และคณะ  (2548) ซึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพส่วนใหญ่จะเกิด
ในช่วง 2-3 เดือนแรกและเกิดอีกครั้งในช่วงของการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ ณ วันเก็บเกี่ยวจะเกิดส่วนต่าง
ระหว่างต้นทุนกับราคาที่คาดว่าจะได้รับค่อนข้างมาก และในประเทศไทยไม่มีศูนย์กลางในการ
ประกาศราคาซื้อขายของต้นกระดาษ กิจการจ าเป็นต้องใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิในการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ชีวภาพส่งผลให้การค านวณมูลค่ายุติธรรมที่ได้ไม่มีความชัดเจนมากนัก อาจไม่สามารถน างบ
การเงินมาเปรียบเทียบกันได้ อีกทั้งยังเพ่ิมต้นทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ  สอดคล้ องกับ 
Athanasios, Stergios and Laskaridou (2010) 

 2. การเปิดเผยข้อมูล 
    ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเก่ียวกับสินทรัพย์ชีวภาพนั้นมีความคิดเห็นว่า การ
เปิดเผยมีรายละเอียดมากเกินไปในบางประเด็น เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการมีจ านวนมาก
กระจายอยู่ในหลายจังหวัด จึงเป็นการยากที่จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานได้ทั้งหมด หรือ
แม้แต่ในส่วนของข้อสมมติฐานที่ส าคัญในการค านวณมูลค่ายุติธรรม อาทิเช่น อัตราการรอดตายของ
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ต้นกระดาษ กิจการไม่ทราบจ านวนที่แน่ชัดได้จึงต้องใช้วิธีการประมาณการขึ้น การเปิดเผยข้อมูลบาง
รายการอาจลึกเกินไปและส่งผลเสียต่อกิจการได้ อาทิเช่น การเปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยอง
สินทรัพย์ชีวภาพ ดังนั้นส าหรับการเปิดเผยข้อมูลกิจการจึงมีความคิดเห็นว่าเป็นการยากที่กิจการจะ
สามารถเปิดเผยการมีอยู่ของสินทรัพย์ชีวภาพทั้งหมดได้ สอดคล้องกับ สุพัตรา  ศรีทับทิม (2546) ที่
ให้ความคิดเห็นว่าเป็นไปได้ยากในการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ชีวภาพได้ทั้งหมด อีกทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลบางรายการอาจลึกเกินไป 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพ 
    การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม กิจการจะท าการรับรู้
ทันที ส าหรับครั้งแรกที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ โดยท าการรับรู้รายการ
ก าไรหรือขาดทุนทันทีส่งผลให้กิจการเกิดผลก าไรมากขึ้น และท าให้มูลค่าของกิจการดีขึ้นเป็นอย่าง
มาก แต่หลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละครั้ง ในการเพาะปลูก อาทิเช่น สถานที่ในการ
เพาะปลูก ถ้าหากท าการเพาะปลูกในจังหวัดที่ห่างไกลจากโรงงานจะส่งผลให้กิจการเสียค่าขนส่งไม้มา
สู่โรงงานมากขึ้น อาจท าให้ก าไรที่กิจการควรได้รับส่งผลให้เกิดผลขาดทุนมากขึ้นได้ แต่จากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวช่วยให้กิจการสามารถก าหนดพ้ืนที่ในการเพาะปลูกให้มีความเหมาะสม ส่งผลให้เกิด
ความคุ้มค่าแก่กิจการมากที่สุด สอดคล้องกับ สุรีย์ ภิญโญวรคุณ (2546) ที่ให้ความเห็นว่าข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของรายการก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการวางแผนในการผลิตและการ
วิเคราะห์ทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น     

 4. ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ 
     ส าหรับความเหมาะสมหลังจากที่น ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปรับใช้กับกิจการ 
พบว่าการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมมีความเหมาะสมมากกว่าวิธีราคาทุนโดย
เหตุผลที่ทางกิจการตัดสินใจเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมเนื่องจากคิดว่ามีผลประโยชน์ต่อ
งบการเงินมากกว่าวิธีราคาทุนที่วิธีเดิมจะสะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพที่ต่ าเกินไป แต่ส าหรับ
การวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมจะสะท้อนข้อมูลที่แสดงในงบการเงินได้ชัดเจนมากกว่า และยังส่งผลให้
กิจการมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย แต่การวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมจะส่งผลดี
มากที่สุดส าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรโดยมีราคาตลาดรองรับ แต่ส าหรับ
สินทรัพย์ชีวภาพบางประเภทที่ไม่มีราคาตลาดรองรับอาจจะท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับวิ ธีการวัดมูลค่า
ยุติธรรม ส าหรับกิจการที่เลือกใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดนั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิงส าหรับการ
เลือกใช้สมมติฐานส าคัญ แต่กิจการมองว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าสมมติฐานที่กิจการเลือกใช้มีความ
เหมาะสมสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายจัดการใน
การประเมิน และส่งผลให้เกิดปัญหาเมื่อมีการตรวจสอบงบการเงินจากผู้ตรวจสอบบัญชีถึงการได้มา
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ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพว่ามีความเหมาะสมจริงหรือไม่ ส่งผลให้กิจการมีค่าใช้จ่ายใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจะเลือกใช้วิธีวัดมูลค่ายุติธรรมต้องค านึงถึงการประกอบ
อุตสาหกรรมของกิจการด้วย สินทรัพย์ชีวภาพเดียวกันแต่มีวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้หลังจากเก็บ
เกี่ยวที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมจะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งส าหรับกิจการที่ปลูกต้นยูคาลิปตัส
เพ่ือน าเยื่อกระดาษผลิตเป็นกระดาษ จะใช้เวลาในการเพาะปลูกไม้ที่มีอายุ 3-5 ปี แต่ถ้าหากมีการ
ปลูกไม้ยูคาลิปตัสจนอายุ 20-25 ปี ซึ่งส่งผลให้ไม้มีมูลค่าสูงขึ้นเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิต
เฟอร์นิเจอร์มากกว่าจึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ อีกทั้งในประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลทาง
เศรษฐกิจหรือหน่วยงานรองรับเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่มีหน่วยงานรองรับมากกว่า ส่งผลให้การวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตลาดมีความเหมาะสมมากกว่าในประเทศไทย 
 ดังนั้น ประโยชน์จากการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาถือปฏิบัติ นั่นคือการวัดด้วยวิธี
มูลค่ายุติธรรมจะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพได้ชัดเจนกว่า อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการได้ 
แต่ส าหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือการที่สินทรัพย์ชีวภาพยังไม่มีราคาตลาดรองรับ ถึงแม้ว่า
สินทรัพย์ชีวภาพจะเป็นอย่างเดียวกันแต่ถ้าหากมีวัตถุประสงค์ไปใช้ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 
มูลค่ายุติธรรมที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปด้วย และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดรองรับกิจการจึงจ าเป็นต้องใช้
วิธีในการค านวณมูลค่ายุติธรรมวิธีอ่ืนๆซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่ามูลค่ายุติธรรมที่ได้มีความเหมาะสม
เพียงพอหรือไม่ อีกทั้งยังเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการค านวณมูลค่ายุติธรรมของกิจการด้วย สอดคล้องกับ 
Athanasios, Stergios and Laskaridou (2010) ที่ให้ความเห็นว่าการค านวณมูลค่ายุติธรรมอาจท า
ให้มีต้นทุนเพ่ิมมากขึ้น 

 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมนี้มากนัก 
เนื่องจากตัวมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไม่มีความชัดเจนส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภท โดย
มองว่าสินทรัพย์ชีวภาพที่เหมาะสมในการใช้มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมเหมาะส าหรับสินทรัพย์
ชีวภาพที่มีอายุยาวกว่า 1 รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพที่ใช้เวลาในการ
เพาะปลูกไม่มากนักจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ อาจไม่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ ทาง
สภาวิชาชีพบัญชีอาจต้องมีการท าประชาพิจารณ์ พร้อมทั้งมีการท าตัวอย่างถึงแนวทางในการปฏิบัติ
ของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น ทั้งวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์
ชีวภาพ รวมไปถึงการบันทึกบัญชีต่างๆให้มีความชัดเจน และอาจต้องประกาศถึงข้อยกเว้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติใช้ว่าสินทรัพย์ชีวภาพประเภทใดให้ถือปฏิบัติหรือไม่ถือปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
เนื่องจากมองว่าถ้าหากมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหา
ต่างๆอีกมากจากความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ วารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์ (2546) 
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4.3.2 บริษัททีไ่มม่ีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ 
 

บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ : ผู้จัดการบัญชีฝ่ายงบการเงิน 
จากข้อมูลที่ได้รับในการสัมภาษณ์สามารถแบ่งรายละเอียดออกได้เป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การรับรู้รายการและวัดสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 
 2. การเปิดเผยข้อมูล 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพ 
 4. ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ 
 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 1. การรับรู้รายการและการวัดสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 

  การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมนั้นให้ความ
คิดเห็นว่า ราคาตลาดส าหรับสินทรัพย์ของกิจการหรืออ้อยนั้นจะเป็นการยากที่จะสามารถหาราคา
ตลาดเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสม โดยในปัจจุบันกิจการยังไม่แน่ใจว่าจะน าวิธีการใดมาใช้ในการ
ค านวณหามูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม และหากกิจการใช้วิธีอ่ืนในการค านวณมูลค่ายุติธรรมสมมติฐาน
ที่ส าคัญในการก าหนดราคายุติธรรมของอ้อยควรจะใช้ข้อมูลในส่วนไหนมาใช้เพ่ือให้มูลค่ายุติธรรมที่ได้
มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด แต่มีความคิดเห็นว่าถ้าหากมีการบังคับใช้จริงในอนาคตทางสมาคมกลุ่ม
ธุรกิจอ้อยและน้ าตาลอาจจะมีการเรียกประชุมเพ่ือหารือกันส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นี้ ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นส าหรับการเลือกใช้วิธีการค านวณมูลค่ายุติธรรม
สอดคล้องกับ Kaplan and Fender (2000) การวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมจะสร้างความยุ่งยาก 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอาจไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการเตรียมข้อมูล 
 2. การเปิดเผยข้อมูล 

    การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมพบว่ามีการเปิดเผยเพ่ิมเติม
มากเกินไป หากสามารถลดการเปิดเผยบางรายการ อาทิเช่น จ านวนของสินทรัพย์ชีวภาพทั้งหมด 
เป็นไปได้ยากที่จะทราบข้อมูลสินทรัพย์ชีวภาพทั้งหมดอย่างละเอียด  โดยเปิดเผยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญจะมีความเหมาะสมกว่า อาทิเช่น การปลูกสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ิมเติมโดย
อาจระบุเป็นภาพรวม โดยใช้จ านวนพ้ืนที่ในการระบุจ านวนของสินทรัพย์ชีวภาพแทน จึงสอดคล้อง
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กับ สุพัตรา ศรีทับทิม (2546) ที่ให้ความเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม ก าหนดให้กิจการ
เปิดเผยข้อมูลมากเกินไป ยากต่อการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ชีวภาพได้ทุกรายการ 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพ 

  การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพให้ความคิดเห็นว่า  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพเข้ าสู่งบ
ก าไรหรือขาดทุนในทันที จะส่งผลให้ผลประกอบการที่เกิดขึ้นไม่คงที่ อาจท าให้เกิดความสับสนต่อผู้
ถือหุ้นถึงการได้มาของรายการก าไรหรือขาดทุน ซึ่งหากในปีนั้นกิจการเกิดผลขาดทุนจากรายการ
สินทรัพย์ชีวภาพ ผู้ถือหุ้นอาจเกิดค าถามและความกังวลส าหรับเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับ แต่ถ้า
หากกิจการได้รับผลก าไรจากรายการสินทรัพย์ชีวภาพ ซึ่งก าไรดังกล่าวเป็นเพียงแค่การปรับรายการ
ตัวเลขเท่านั้นไม่ได้มีตัวเงินเข้ามาในกิจการจริง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการน ารายการก าไรที่เกิดขึ้นมา
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับ Elad and Herbohn (2011) ที่ให้ความคิดเห็นว่าการวัด
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมส่งผลให้ได้รับผลก าไรที่มากเกินความเป็นจริง 

 4. ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ 

    ส าหรับความเหมาะสมในการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้จริงๆ มีความ
คิดเห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีค าถามในการใช้มาตรฐานการบัญชี
เกษตรกรรมเกิดขึ้นในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม เป็นการยากที่จะหาราคายุติธรรมที่มีความเหมาะสมซึ่งหากมูลค่ายุติธรรมที่ ได้
ยังไม่สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพได้ดีเท่าท่ีควรก็ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับวิธีการค านวณ
มูลค่ายุติธรรมให้มีความเหมาะสม ซึ่งมีความคิดเห็นว่าการใช้วิธีราคาทุนจะทราบถึงต้นทุนของ
สินทรัพย์ชีวภาพได้ชัดเจนกว่า และราคาทุนที่เกิดขึ้นของสินทรัพย์ชีวภาพจะสะท้อนรายการในงบ
การเงินได้ชัดเจน  
   ดังนั้นผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ คือการใช้วิธีมูลค่า
ยุติธรรมในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพอาจยังไม่มีความเหมาะสม ข้อมูลที่ได้รับไม่สะท้อนมูลค่าของ
สินทรัพย์ชีวภาพได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม และคณะ (2548) ให้
เหตุผลว่าราคาทุนมีการใช้แพร่หลายมากกว่า และยังเป็นการวัดที่เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้
ดีกว่าการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

    ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมีความคิดเห็นว่า ทางสภาวิชาชีพบัญชีควรมีการจัดอบรมและหารือ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละบริษัทในกลุ่มพืชทางการเกษตรที่มีผลกระทบ เพ่ือร่วมกันเสนอแนะแนว
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ทางแก้ไข รวมถึงควรมีการจัดท าตัวอย่างถึงแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม
เพ่ิมเติม เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละชนิดจะมีการเพาะปลูกและรายการทางบัญชีที่ แตกต่างกัน 
อาจส่งผลให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานกาบัญชีเกษตรกรรมได้ 

 

4.3.3 บริษัทที่มีประเด็นปัญหาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลิกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมโดยกลับมาใช้วิธีราคาทุน
 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพแทน 

 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)   

ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

จากข้อมูลที่ได้รับในการสัมภาษณ์สามารถแบ่งรายละเอียดออกได้เป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การรับรู้รายการและวัดสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 
 2. การเปิดเผยข้อมูล 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants) 
 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพ 
 5. ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ 
 6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 1. การรับรู้รายการและการวัดสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 

     การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการหรือต้นยางพารา ในอดีต
กิจการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ แต่พบว่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์
ชีวภาพที่ได้มาไม่มีความน่าเชื่อเท่าที่ควร ในปี 2557 กิจการจึงได้เปลี่ยนวิธีการรับรู้รายการและการ
วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพมาเป็นวิธีราคาทุน เนื่องจากมีความคิดเห็นว่า กลุ่มพืชส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตยาวนานและเกิดความยากที่จะประมาณมูลค่าของต้นยางพาราและตัว
น้ ายางออกมา ซึ่งการประมาณราคายางพาราในอนาคตถือเป็นสมมติฐานที่ส าคัญตัวหนึ่งในการน ามา
ค านวณเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ เมื่อกิจการไม่สามารถประมาณราคายางได้ชัดเจนส่งผลให้
มูลค่ายุติธรรมที่ได้ไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร ส าหรับทางผู้บริหารมองว่า การรับรู้รายการและวัด
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมนั้น งบการเงินที่เกิดขึ้นไม่คงที่ ส่งผลให้นักลงทุนไม่เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม และไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ
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มูลค่ายุติธรรมเกิดจากอะไร ต่างกับวิธีราคาทุนที่สามารอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นได้ว่า
มาจากสภาพเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เป็นต้น ทางกิจการจึงคิดว่ามูลค่ายุติธรรม
ไม่สะท้อนประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเท่าที่ควร  

 ดังนั้นเหตุผลที่กิจการกลับมาเลือกใช้วิธีราคาทุนแทนวิธีมูลค่ายุติธรรมในการวัดมูลค่าเนื่องจาก 
สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตยาวนานกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
เป็นการยากที่จะประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพออกมา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมส่งผลให้งบการเงินไม่คงที่ นักลงทุนอาจไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นดังกล่าว สอดคล้องกับ Bohusova, Svoboda and Nerudova (2012) ให้ความเห็นว่าการ
วัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมอาจไม่มีความเหมาะสมกับสินทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ระหว่างการเจริญเติบโต ซึ่ง
อาจส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมเกิดความผันผวนได้ง่าย  
 2. การเปิดเผยข้อมูล 

 การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมพบว่ามีการเปิดเผยเพ่ิมเติม
มากเกินไป ในประเด็นเกี่ยวกับจ านวนของสินทรัพย์ชีวภาพทั้งหมด อัตราการรอดตาย การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่าควรมีการเปิดเผยเฉพาะข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์ชีวภาพที่ส าคัญเท่านั้น ซึ่งถ้าหากมีการเปิดเผยมากเกินไปอาจส่งผลให้ต้นทุนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มขึ้นไปด้วย สอดคล้องกับ สุพัตรา ศรีทับทิม (2546) ที่ให้ความเห็นว่ามาตรฐานการ
บัญชีเกษตรกรรม ก าหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไป ยากต่อการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์
ชีวภาพได้ทุกรายการ 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพ 

รายการบัญชีพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer Plants) ให้ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะ
มีการบันทึกแยกจากกันระหว่างตัวต้นยางกับน้ ายางสด เนื่องจากส าหรับตัวต้นยางนั้นคือสินทรัพย์
ถาวรของกิจการที่มีอายุการให้ผลิตผล ซึ่งระหว่างเจริญเติบโตไม่ได้มีการให้ผลผลิตใดๆ แต่ส าหรับน้ า
ยางสดถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาจากพืชเพ่ือการให้ผลิตผลก็มีอายุที่แตกต่างไป อีกทั้งราคาของน้ า
ยางพาราจะมีราคาประกาศ ณ วันนั้น แต่ส าหรับตัวต้นยางพาราไม่มีราคาประกาศที่ชัดเจนและยากที่
จะวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ Bohusova, Svoboda and Nerudova (2012) 
ที่ให้ความเห็นว่าการวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมไม่เหมาะสมส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพที่อยู่ระหว่างการ
เจริญเติบโตเนื่องจากไม่ได้มีการให้ผลผลิต 
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 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพ 

  การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชีวภาพมีความคิดเห็นเป็น 2 มุมมอง โดย
มุมมองแรกเห็นว่ารายการก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมไม่ให้ความหมายที่ชัดเจนว่า
เกิดจากอะไร ส่วนที่สองมองว่าตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีเป็นการลงบัญชีคู่ ถ้าหากมูลค่ายุติธรรม
เปลี่ยนแปลงกิจการจ าเป็นต้องบันทึกรายการก าไรขึ้นมา โดยอาจมองในรูปแบบที่กิจการได้สินค้ามา
โดยไม่ต้องช าระเงิน แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าก าไรที่เกิดขึ้นนี้จะสื่อสารสิ่งใดแก่ผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งถ้า
ผู้ใช้งบการเงินไม่อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรอาจจะเป็นการยากในการท าความเข้าใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

5. ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ 

    ส าหรับความเหมาะสมในการรับรู้รายการและการวัดรายการสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมนั้นมีความคิดเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม  อันเนื่องมาจากตัวต้นยางพารามีอายุการให้ผลผลิต
ได้หลายรอบระยะเวลาบัญชี หากใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมโดยการอ้างอิงจากราคาตลาดของต้นยางพารา
หรือพืชอ่ืนๆในกลุ่มสินค้าเกษตรจะหาราคาตลาดในการอ้างอิงได้ยาก และไม่มีความชัดเจนส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ราคายุติธรรมที่ได้รับไม่สะท้อนภาพที่แท้จริงในการด าเนินงานของกิจการ 
การเกษตร ซึ่งในวิธีราคาทุนจะสะท้อนภาพการด าเนินงานได้ชัดเจนมากกว่าโดยสามารถทราบได้ทันที
ว่ากิจการมีการลงทุนในสินทรัพย์ชีวภาพไปมากน้อยแค่ไหน  

     ดังนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ จึงเกี่ยวกับความ
ไม่น่าเชื่อถือของมูลค่ายุติธรรมที่กิจการวัดได้ สอดคล้องกับ Athanasios, Stergios and Laskaridou 
(2010) ที่ให้ความคิดเห็นว่าถ้าหากไม่มีราคาเสนอซื้อขายรองรับ มูลค่ายุติธรรมที่ได้จะไม่น่าเชื่อถือ ใน
กลุ่มธุรกิจทางการเกษตร และสอดคล้องกับ กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม และคณะ (2548) ใน
ประเด็นที่ว่าราคาทุนจะมีความเหมาะสมเนื่องจากข้อมูลที่ได้จะสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายการ
สินทรัพย์ชีวภาพได้ชัดเจนกว่า 

 6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

    ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมพบว่า ทางกิจการเห็นด้วยกับการประกาศเพ่ิมเติมในกลุ่มพืชเพ่ือการให้
ผลิตผล (Bearer Plants) โดยให้ตัวต้นพืชบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน 
อาคาร และอุปกณ์แทน ส่วนส าหรับผลผลิตที่ได้จากพืชการให้ผลิตผล อาทิเช่น น้ ายางพาราสด จะมี
วิธีการอ่ืนใดหรือไม่ที่จะไม่บันทึกเข้ารายการก าไรหรือขาดทุนทั้งจ านวน เนื่องจากการบั นทึกทั้ง
จ านวนในครั้งเดียวอาจส่งผลต่องบการเงิน ท าให้เงินการเงินไม่คงที่ และไม่สะท้อนภาพการ
ด าเนินงานที่แท้จริงของกิจการ และมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่างบการเงินที่ได้จากการรับรู้ด้วยวิธีมูลค่า
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ยุติธรรมนั้นสามารถอธิบายได้ยากส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากการกล่าวถึงราคาตลาดที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นควรมีแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ 
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4.4 สรุผลการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ 

ตารางที่ 4.5 

ผลการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ 

 

 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 
(มหาชน) 

บริ ษั ท  น้ า ต าลขอนแก่ น  จ า กั ด 
(มหาชน) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

1. การรับรู้ รายการและการวัด
มูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธี
มูลค่ายุติธรรม 

- วิธีมูลค่ายุติธรรมสะท้อนข้อมูลในงบ
การเงินได้ดีกว่าราคาทุน เนื่องจาก
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ชี ว ภ า พ 
ส่วนมากเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนแรก
และเกิดอีกครั้งในช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งจะ
เกิดส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาที่
คาดว่าจะได้รับค่อนข้างมาก 
- ไม่มีศูนย์กลางในการประกาศราคา
ซื้อขายที่ชัดเจน 
 

- เป็นการยากในการหาราคาตลาด
เทียบเคียงท่ีเหมาะสม 
- กิจการยังไม่แน่ใจส าหรับวิธีการ
ค านวณมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม โดย
ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ข้อสมมติฐานที่
ส าคัญใดที่จะเหมาะสมส าหรับการ
ค านวณมูลค่ายุติธรรม 

- กิจการเลือกกลับมาใช้วิธีราคาทุน 
เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพมีระยะเวลา
ในการเจริญเติบโตยาวนานกว่าจะ
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ และยากที่
จะประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ 
- การวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมส่งผลให้
งบการเงินไม่คงที่ นักลงทุนไม่เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
ความน่าเชื่อถือ 
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ตารางที่ 4.5 

ผลการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

 
 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 

(มหาชน) 
บริ ษั ท  น้ า ต าลขอนแก่ น  จ า กั ด 
(มหาชน) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

1. การรับรู้ รายการและการวัด
มูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธี
มูลค่ายุติธรรม 

- การเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมใช้วิธีคิด
ลดกระแสเงินสุทธิในการวัดมูลค่า
เนื่องจากไม่มีราคาเสนอซื้อขายรองรับ 
อีกทั้ งไม่มีราคาตลาดเทียบเคียงที่
สามารถสังเกตได้ 

 - การค านวณด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมใน
อดีต กิจการใช้การประมาณการราคา
ยางในอนาคตมาใช้ในการค านวณ แต่
กิจการสามารถประมาณการได้อย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมที่ได้ไม่มี
ความน่าเชื่อถือ 

2. การเปิดเผยข้อมูล - ยากในการเก็บข้อมูลจ านวน
สินทรัพย์ชีวภาพทั้งหมด 
- ข้อมูลสมมติฐานที่ส าคัญที่กิจการ
เลือกใช้มาค านวณมูลค่ายุติธรรม เช่น 
อัตราการ รอดตายของสิ นทรัพย์
ชีวภาพ กิจการไม่ทราบจ านวนที่แน่ชัด 
ต้องใช้การประมาณการขึ้นมา 

- การเปิดเผยบางรายการมีความ
ละเอียดมากเกินไป ยากที่จะสามารถ
เก็บข้อมูลได้ทั้ งหมด เช่น จ านวน
สินทรัพย์ ชี วภาพทั้ งหมด ซึ่ งการ
เปิดเผยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญจะมีความเหมาะสมมากกว่า 

- การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมมากเกินไป 
เช่น จ านวนสินทรัพย์ชีวภาพทั้งหมด , 
อัตราการรอดตาย  และการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เป็นต้น 
- การเปิดเผยมากเกินไปส่งผลให้มี
ต้นทุนในการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.5 

ผลการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

 
 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 

(มหาชน) 
บริ ษั ท  น้ า ต าลขอนแก่ น  จ า กั ด 
(มหาชน) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

2. การเปิดเผยข้อมูล - การเปิดเผยบางรายการลึกเกินไป 
เช่น การเปิดเผยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ 

  

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้
รายการก าไรหรือขาดทุนตาม
แนวปฏิบัติของมาตรฐานการ
บัญชีเกษตรกรรม 

- การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นทันที ส่งผลให้มูลค่าของกิจการ
ดีขึ้น เป็นอย่ างมากในปีแรกๆ แต่
หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 
- สามารถน าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่
ได้รับไปประเมินสถานการณ์การลงทุน
การเพาะปลูกครั้งต่อไป โดยการน า
ข้อมูลผลก าไรขาดทุนในการก าหนด
พ้ืนที่การเพาะปลูกให้มีความเหมาะสม 

- การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนที่
เกิดข้ึนทันทีส่งผลให้ ผลประกอบการที่
เกิดขึ้นไม่คงที่  อาจท าให้เกิดความ
สับสนแก่ผู้ถือหุ้น 
- หากเกิดผลขาดทุนจากการรับรู้
รายการส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจเกิดความ
กังวลส าหรับเงินปันผล แต่ถ้าหาก
เกิดผลก าไรขึ้น ก าไรที่ได้เป็นเพียงแค่
การปรับรายการจากตัวเลขเท่านั้น 

- ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นไม่ได้ให้
ความหมายที่ชัดเจนว่ามาจากสาเหตุ
ใด นอกจากการให้เหตุผลว่าเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 
- ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่อาจไม่
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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ตารางที่ 4.5 

ผลการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

 
 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 

(มหาชน) 
บริ ษั ท  น้ า ต าลขอนแก่ น  จ า กั ด 
(มหาชน) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

4. ประโยชน์และผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากการน ามาตรฐานการ
บัญชีเกษตรกรรมมาถือปฏิบัติ 

- วิธีมูลค่ายุติธรรมมีความเหมาะสมใน
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพได้ดีกว่า
วิธีราคาทุน 
- สินทรัพย์ชีวภาพของกิจการไม่มีราคา
ตลาดรองรับที่ชัดเจน อีกทั้งถึงแม้ว่า
จะมีสินทรัพย์ชีวภาพชนิดเดียวกันแต่มี
การน าไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน 
ราคาตลาดที่ ได้ ไม่ ส ามารถน ามา
เทียบเคียงกันได ้
 

- ยังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร ซึ่ง
ยังมีประเด็นปัญหาที่ไม่ชัดเจนในหลาย
ประเด็น 
- เป็นการยากที่จะวัดมูลยุติธรรมได้
อย่างเหมาะสม จ าเป็นต้องใช้เวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการปรับวิธีการค านวณ
มูลค่ายุติธรรมให้มีความเหมาะสม 
- วิธีราคาทุนมีความเหมาะสมมากกว่า 
เนื่องจากสามารถทราบถึงต้นทุนของ
สินทรัพย์ชีวภาพได้ชัดเจนมากกว่า 

- ยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจาก
มูลค่ายุติธรรมไม่สะท้อนภาพที่แท้จริง
ในการด าเนินงาน 
- วิธีราคาทุนจะสะท้อนภาพการ
ด า เนินงานได้ชัด เจนกว่ า  โดยจะ
สามารถทราบถึงต้นทุนที่ ใช้ในการ
ลงทุนได้ชัดเจนกว่า 
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ตารางที่ 4.5 

ผลการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

 
 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 

(มหาชน) 
บริ ษั ท  น้ า ต าลขอนแก่ น  จ า กั ด 
(มหาชน) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

4. ประโยชน์และผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากการน ามาตรฐานการ
บัญชีเกษตรกรรมมาถือปฏิบัติ
(ต่อ) 

- การค านวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีอ่ืน
ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถวัด
มูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
ส่งผลให้กิจการมีค่ าใช้จ่ ายในการ
ค านวณมูลค่ายุติธรรมมากยิ่งขึ้น 

  

5. ข้อเสนอแนะ - ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
การบัญชีเกษตรกรรม เนื่องด้วยยังไม่มี
ความชัดเจนส าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ
แต่ละประเภท 
- ควรมีการประกาศข้อยกเว้นเพ่ิมเติม
ว่ามีสินทรัพย์ชีวภาพชนิดใดบ้างที่ต้อง
ถื อปฏิ บั ติ ต ามาตรฐ านการบัญชี
เกษตรกรรม 

- ควรมีการจัดอบรมและหารือถึง
ปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละบริษัท 
- ควรมีการจัดท าตัวอย่างถึงแนวทาง
ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี
เกษตรกรรม ซึ่งสินทรัพย์ชีวภาพที่
แตกต่างกัน ท าให้แนวทางปฏิบัติทาง
บัญชีมีความแตกต่างกันไปด้วย 

- เห็นด้วยกับการประกาศเพ่ิมเติมถึง
ข้อยกเว้นส าหรับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล 
- ควรหาวิธีการอ่ืนที่จะไม่รับรู้รายการ
ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งจ านวน 
และควรมีแนวทางในการพิจารณา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 4.5 

ผลการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้ (ต่อ) 

 
 ประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ ากัด 

(มหาชน) 
บริ ษั ท  น้ า ต าลขอนแก่ น  จ า กั ด 
(มหาชน) 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

5. ข้อเสนอแนะ (ต่อ) - ควรมีการจัดท าตัวอย่างถึงแนว
ปฏิบัติทางบัญชีของสินทรัพย์ชีวภาพ
แต่ละประเภท 
- ควรมีการจัดท าประชาพิจารณ์
เพ่ิมเติมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

  

6. ประเด็นปัญหาเพิ่มเติม 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชเพ่ือ
การให้ผลิตผล (Bearer Plants)  

  - มีความเหมาะสมที่จะบันทึกแยกกัน
ระหว่ า งตั ว ต้ นย า งกั บน้ า ย างสด 
เนื่องจากน้ ายางจะมีการประกาศราคา 
ณ วันที่วัดมูลค่าชัดเจน แต่ส าหรับต้น
ยางซึ่งระหว่างเจริญเติบโตไม่ได้มีการ
ให้ผลผลิตใดๆและไม่มีราคาประกาศ
ของต้นยางที่ชัดเจน ยากที่จะสามารถ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน า  มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้ของบริษัทกลุ่มพืชทางการเกษตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้จริงก่อนการบังคับใช้ และวิธีการวัด
มูลค่า รวมทั้งศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้จัดท าบัญชีเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมไปถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเหมาะสมจากการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาปฏิบัติใช้
กับกลุ่มพืชทางการเกษตร โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลที่มีการเปิดเผยในงบการเงินและรายงานประจ าปี 
2557 ของกลุ่มธุรกิจการเกษตรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท
มหาชนอื่นโดยเลือกเฉพาะที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชทางการเกษตร เนื่องจากกลุ่มพืชทางการเกษตรมี
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าส าหรับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer 
Plants) ที่มีการรับรู้ต่างออกไปโดยต้องบันทึกแยกกันระหว่างตัวพืชเพ่ือการให้ผลิตผลกับผลิตผลที่
ได้มา ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มสัตว์ที่สามารถรับรู้รายการและวัดมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการ
เกษตรได้เหมือนกันทั้งหมด และจากการท าวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกถึงความ
คิดเห็นของผู้จัดท าบัญชีในกลุ่มพืชทางการเกษตร เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความเหมาะสมจากการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมา
ปฏิบัติใช้ในธุรกิจ  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในงบการเงินประจ าปี 2557 และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของ
บริษัทที่ด าเนินธุรกิจพืชทางการเกษตร จ านวน 15 บริษัท พบว่ามีเพียง 1 บริษัทเท่านั้นที่มีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติก่อนมีการบังคับใช้จริง ได้แก่  บริษัท 
ด๊ับเบ้ิล เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) โดยสนิทรัพย์ชีวภาพของกิจการ คือ ต้นกระดาษ โดยกิจการได้น า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนมีการบังคับใช้จริงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์กิจการให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ มาถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม เนื่องจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมมีความเหมาะสมมากกว่าวิธีราคาทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่ได้นั้นจะสะท้อ นข้อมูลที่แสดงในงบ
การเงินได้ชัดเจนกว่า และยังส่งผลให้กิจการมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นด้วย แต่ในประเทศไทยมีผู้ด าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ – ต้นกระดาษน้อยราย ท าให้ไม่มีราคาตลาดเสนอซื้อขายรองรับ 
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กิจการจึงต้องค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดสุทธิในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ 
แต่การค านวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีดังกล่าวนั้นจ าเป็นต้องใช้สมมติฐานที่ส าคัญค่อนข้างมาก และ
ข้อมูลบางสมมติฐานไม่มีความชัดเจนมากนัก ส่งผลให้การค านวณมูลค่ายุติธรรมที่ได้ไม่สามารถวัด
มูลค่าได้ชัดเจนเท่าที่ควร 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบัน บริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชทางการเกษตรส่วน
ใหญ่ยังคงใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพอยู่ โดยพบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 14 บริษัท จาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกได้ท าการคัดเลือกบริษัทเพ่ือขอสัมภาษณ์ที่มีสินทรัพย์ชีวภาพที่แตกต่างกัน 
ส าหรับบริษัทที่สัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและสาเหตุที่ยังใช้วิธีราคาทุนนี้ ได้แก่ บริ ษัท 
น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) โดยเหตุผลที่มีการเลือกสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเนื่องจากบริษัทนี้มี
สินทรัพย์ชีวภาพในกลุ่มสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกับบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้มีการน ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีการบังคับใช้จริง
เรียบร้อยแล้ว แต่ส าหรับบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีสินทรัพย์ในกลุ่มเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมมาถือปฏิบัติ ทางผู้วิจัยจึง
ต้องการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเพ่ือทราบถึงประเด็นปัญหาในทั้งสองมุมมองอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ส าหรับบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ให้เหตุผลที่กิจการยังไม่น ามาตรฐานการบัญชี
เกษตรกรรมมาถือปฏิบัติโดยยังคงใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพเนื่องจากเป็นการยาก
ที่จะสามารถหาราคาเสนอซื้อขายของอ้อยซึ่งเป็นสินทรัพย์ชีวภาพของทางบริษัทได้อย่างเหมาะสม 
และยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้วิธีการใดมาใช้ในการค านวณหามูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม อีกทั้งการใช้วิธี
ราคาทุนสามารถสะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นของสินทรัพย์ชีวภาพได้ชัดเจนกว่า ส าหรับการรับรู้รายการ
ก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมที่ให้มีการรับรู้เข้าสู่งบก าไรขาดทุนทันทีนั้น อาจ
ส่งผลให้งบการเงินไม่คงที่ ผู้ถือหุ้นอาจเกิดความสับสนต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งก าไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีกระแสเงินสดเข้ามาจริง เป็นเพียงแต่ปรับรายการตัวเลขเท่านั้น ส่งผลให้ผู้
ถือหุ้นอาจไม่เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 

 และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวยังพบประเด็นเพ่ิมเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาถือปฏิบัติ ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
จ ากัด (มหาชน) โดยพบว่าในอดีตกิจการเคยรับรู้รายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันทางบริษัทได้ท าการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ โดยกลับไปใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ชีวภาพแทนโดยในปี 2557 มีการปรับรายการงบการเงินย้อนหลัง ซึ่งสาเหตุที่ทางบริษัท
เลือกกลับไปใช้วิธีราคาทุนนั้นเนื่องจาก ราคาเสนอซื้อขายของยางพารามีความผันผวนค่อนข้างมาก 
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ส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมที่ได้มีความผันผวนตามไปด้วย มูลค่ายุติธรรมที่ได้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ
เท่าที่ควร การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมท าให้เกิดการเหวี่ยงของงบการเงิน 
ส่งผลให้นักลงทุนไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทางบริษัทก็ไม่สามารถอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้มาจากสาเหตุใดนอกจากการอ้างถึงราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น จึงมี
ความคิดเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมที่ได้รับไม่สะท้อนประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเท่าที่ควร แต่ส าหรับ
ประเด็นที่มีการประกาศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพืชเพ่ือการให้ผลิตผล (Bearer plants) ทางบริษัทเห็นด้วยที่
จะท าการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าแยกกันระหว่างตัวต้นพืชกับผลิตผลที่ได้  เนื่องจากตัวต้นยาง
ไม่มีราคาเสนอซื้อขายชัดเจนแต่ส าหรับน้ ายางสดจะมีราคาประกาศ ณ วันนั้น จึงเหมาะสมที่จะบันทึก
รายการแยกจากกัน 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่ยังมองว่ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง
เกษตรกรรมนี้ ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรโดยยังพบผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้น ดั งนั้นทางสภาวิชาชีพ
บัญชีควรหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ 

 1. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม ที่สินทรัพย์
ชีวภาพส่วนใหญ่ยังไม่มีราคาเสนอซ้ือขายรองรับเท่าที่ควร มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติในการหามูลค่า
ยุติธรรมที่น่าเชื่อถือ และเมื่อไม่มีราคาตลาด บริษัทจ าเป็นต้องหาวิธีอ่ืนในการค านวณมูลค่ายุติธรรมที่
เหมาะสมขึ้นมาอาจเพิ่มต้นทุนในการค านวณมูลค่ายุติธรรมมากขึ้นไปด้วย  

 2. การเปิดเผยข้อมูล มีการก าหนดให้เปิดเผยรายละเอียดมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเพ่ิม
ต้นทุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากขึ้น และการเปิดเผยข้อมูลบางรายการอาจส่งผลเสียต่อบริษัทใน
การแข่งขันได้ จึงควรมีการลดรายละเอียดการเปิดเผย โดยให้มีการเปิดเผยเฉพาะส่วนส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ชีวภาพเท่านั้น 

 3. การรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมที่
ก าหนดให้มีการรับรู้เข้าสู่งบก าไรขาดทุนทันที ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของกิจการ และอาจสร้างความสับสนให้แก่นักลงทุนถึงการ
เปลี่ยนแปลงก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวนี้ 

 4.ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่ยังไม่
เข้าใจมากนักเนื่องจาก มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงรายละเอียดส าหรับสินทรัพย์
ชีวภาพแต่ละประเภท และไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ และยังเกิดความสับสน
เกี่ยวกับการถือปฏิบัติว่าสินทรัพย์ชีวภาพชนิดใดบ้างที่ต้องถือปฏิบัติ และสินทรัพย์ชีวภาพชนิดใดไม่
ต้องถือปฏิบัติ  
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 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้ของบริษัทกลุ่มพืชทางการเกษตรนั้น ทางผู้ วิจัย
ขอเสนอแนะแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับรายละเอียดเพ่ิมเติมถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
เกษตรกรรม ดังต่อไปนี้ 

 1. ควรมีการจัดท าตัวอย่างถึงแนวทางที่ต้องปฏิบัติของสินทรัพย์ชีวภาพแต่ละประเภทมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากสินทรัพย์ชีวภาพที่แตกต่างกันแนวปฏิบัติทางบัญชีจะมีความแตกต่างกันไปด้วย การ
จัดท าตัวอย่างที่มีความละเอียด จะช่วยให้สร้างความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น 

 2. การประกาศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อยกเว้นว่าสินทรัพย์ชีวภาพชนิดใดบ้างที่ต้องถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม พร้อมทั้งมีการก าหนดเพ่ิมเติมในการแยกประเภทระหว่างสินทรัพย์
ชีวภาพเพ่ือการให้ผลิตผล และสินทรัพย์ชีวภาพเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 3. ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่กิจการไม่มี
ราคาเสนอซื้อขายรองรับ โดยให้แนวทางในการก าหนดข้อสมมติฐานการที่ส าคัญ (Assumption) ใน
แต่ละวิธีการที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้มูลค่ายุติธรรมที่ได้จากการค านวณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

 4. ควรมีการพิจารณาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย โดยการรับรู้เข้าสู่งบก าไรขาดทุนทันทีทั้งจ านวน อาจส่งผลให้งบการเงินของกิจการ
ไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าอาจมีการก าหนดให้ท าการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่
เกิดข้ึนเข้าสู่งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนก่อนอทนที่จะรับรู้เข้าสู่งบก าไรขาดทุนทันทีทั้งจ านวน 

 

5.2 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม มาปฏิบัติใช้ในครั้งนี้ พบว่ามีข้อจ ากัดในประเด็นของผู้ให้
สัมภาษณ์ เนื่องจากการวิจัยเชิงส ารวจในครั้งนี้มีการสัมภาษณ์ ในประเด็นค าถามที่มีความ
เฉพาะเจาะจง โดยผู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลได้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางการเกษตรของกิจการโดยตรง ท าให้ยากต่อการติดต่อเพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงได้  
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5.3ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการก าหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ว่ามีบริษัทใดที่น ามาปฏิบัติใช้จริงแล้วหรือไม่ ซึ่งมีการมุ่งเน้นใน
กลุ่มธุรกิจการเกษตร โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไป
ถึงบรษิัทมหาชนอื่นที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชทางการเกษตร ดังนั้นส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ควร
เลือกกลุ่มตัวอย่างในธุรกิจการเกษตรกลุ่มอ่ืน อาทิเช่น กลุ่มสัตว์ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ 
หรือการประมง เป็นต้น เนื่องจากในกลุ่มตัวอย่างสินทรัพย์ชีวภาพที่มีความแตกต่างกัน แนวปฏิบัติ
ทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปด้วย อาจท าให้ได้รับมุมมอง
ที่หลากหลายประเด็นปัญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมมากขึ้น และสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไป
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมต่อไป 
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