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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 59 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษรหนา
ดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี
ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและขอผิดพลาด

วัตถุประสงค
มาตรฐานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี การนําเสนองบการเงิน และการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร
International Accounting Standard 41
Agriculture

.

Objective
The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment and disclosures related to
agricultural activity.

ขอบเขต
1.มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบันทึกบัญชีของรายการตอไปนี้ เมื่อรายการดังกลาวเกี่ยวของ
กับกิจกรรมทางการเกษตร
1.1 สินทรัพยชีวภาพ
1.2 ผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว และ
1.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามยอหนา 34 และ 35
Scope
1

This Standard shall be applied to account for the following when they relate
to agricultural activity:
(a)

biological assets;

(b)

agricultural produce at the point of harvest; and

(c)

government grants covered by paragraphs 34–35.
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2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับ
2.1 ที่ดินที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ xx
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)) และ
2.2 สินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเกษตร (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่อง
สินทรัพยไมมีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช))
2

This Standard does not apply to:
(a)

land related to agricultural activity (see IAS 16 Property, Plant and
Equipment and IAS 40 Investment Property); and

(b)

intangible assets related to agricultural activity (see IAS 38 Intangible
Assets).

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเปนผลิตผลที่เก็บเกี่ยวจากสินทรัพยชีวภาพ
ของกิจการ ณ จุดเก็บเกี่ยวเทานั้น หลังจากเวลานั้นใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่อง สินคา
คงเหลือ หรือมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไมถือปฏิบัติกับกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร ตัวอยางเชน กระบวนการแปรรูปองุนใหเปนเหลาองุน
โดยผูผลิตเหลาองุนที่เปนผูปลูกองุนดวย แมวากระบวนการผลิตดังกลาวโดยทั่วไปจะเปนกระบวนการตอเนื่อง
ของกิจกรรมทางการเกษตรและอาจมีความคลายคลึงกับการแปรรูปเชิงชีวภาพก็ตาม กระบวนการดังกลาวไม
อยูภายใตคําจํากัดความของคําวากิจกรรมทางการเกษตรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

3

This Standard is applied to agricultural produce, which is the harvested product of the
entity's biological assets, only at the point of harvest. Thereafter, IAS 2 Inventories or
another applicable Standard is applied. Accordingly, this Standard does not deal with the
processing of agricultural produce after harvest; for example, the processing of grapes
into wine by a vintner who has grown the grapes. While such processing may be a logical
and natural extension of agricultural activity, and the events taking place may bear some
similarity to biological transformation, such processing is not included within the
definition of agricultural activity in this Standard.
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4.

4

ตอไปนี้เปนตัวอยางของสินทรัพยชีวภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑที่เปนผลจากกระบวนการ
แปรรูปหลังเก็บเกี่ยว
สินทรัพยชีวภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตภัณฑจากกระบวนการแปร
รูปหลังเก็บเกีย่ ว

แกะ

ขนแกะ

เสนใย พรม

ตนไมในปาปลูก

ทอนซุง

ไมแปรรูป

ตนพืช

ฝาย

ดาย ผา

ออยที่เก็บเกี่ยว

น้ําตาล

โคนม

น้ํานม

เนยแข็ง

สุกร

สุกรชําแหละ

ไสกรอก แฮม

ไมใบ

ใบไม

ใบชา ใบยาสูบบมแหง

เถาองุน

ผลองุน

เหลาองุน

ไมผล

ผลไมที่เก็บเกี่ยว

ผลไมแปรรูป

The table below provides examples of biological assets, agricultural produce, and products that are the result
of processing after harvest:
Biological assets

Agricultural produce

Products that are the result of
processing after harvest

Sheep

Wool

Yarn, carpet

Trees in a plantation forest

Logs

Lumber

Plants

Cotton

Thread, clothing

Harvested cane

Sugar

Dairy cattle

Milk

Cheese

Pigs

Carcass

Sausages, cured hams

Bushes

Leaf

Tea, cured tobacco

Vines

Grapes

Wine

Fruit trees

Picked fruit

Processed fruit
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คําจํากัดความ
คําจํากัดความเกี่ยวกับเกษตรกรรม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
Definitions
Agriculture-related definitions

5

The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

กิจกรรมทางการเกษตร

หมายถึง

การบริหารจัดการกิจกรรมแปรรูปเชิงชีวภาพของ
สินทรัพยชีวภาพ เพื่อการขาย เพื่อเปลี่ยนเปน
ผลิตผลทางการเกษตร
หรือเพื่อเพิ่มจํานวน
สินทรัพยชีวภาพ

Agricultural activity

is

the management by an entity of the
biological transformation of biological
assets for sale, into agricultural
produce, or into additional biological
assets.

ผลิตผลทางการเกษตร

หมายถึง

ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวไดจากสินทรัพยชีวภาพของ
กิจการ

Agricultural produce

is

the harvested product of the entity's
biological assets.

สินทรัพยชีวภาพ

หมายถึง

สัตวที่มีชีวิตหรือพืช

A biological asset

is

a living animal or plant.

การแปรรูปเชิงชีวภาพ

หมายถึง

กระบวนการซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
คุณภาพหรือปริมาณของสินทรัพยชีวภาพ ไดแก
การเจริญเติบโต การเสื่อมถอย การใหผลผลิต
และการขยายพันธุ

Biological transformation

comprises

the processes of growth, degeneration,
production, and procreation that cause
qualitative or quantitative changes in a
biological asset.
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กลุมของสินทรัพยชีวภาพ

หมายถึง

กลุมของสัตวที่มีชีวิตหรือพืชที่คลายคลึงกัน

A group of biological assets

is

an aggregation of similar living animals or
plants.

การเก็บเกี่ยว

หมายถึง

การแยกผลิตผลออกจากสินทรัพยชีวภาพ หรือการ
ยุติกระบวนการดํารงชีวิตของสินทรัพยชีวภาพ

Harvest

is

the detachment of produce from a
biological asset or the cessation of a
biological asset's life processes.

6. กิจกรรมทางการเกษตรครอบคลุมถึงกิจกรรมหลายลักษณะ ตัวอยางเชน การทําปศุสัตว การทําปาไม การ
เพาะปลูกที่ใหผลผลิตไดหลายฤดูกาล การทําสวน การทําไร การเพาะพันธุไมดอก และการเพาะพันธุสัตวน้ํา
ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีลักษณะรวมบางประการดังนี้
6.1 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง สัตวที่มีชีวิตและพืชมีความสามารถในการแปรรูปเชิงชีวภาพได
6

Agricultural activity covers a diverse range of activities; for example, raising
livestock, forestry, annual or perennial cropping, cultivating orchards and
plantations, floriculture, and aquaculture (including fish farming). Certain
common features exist within this diversity:
(a)

Capability to change. Living animals and plants are capable of biological
transformation;

6.2 การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง การบริ ห ารเพื่ อ ให เ กิ ด การแปรรู ป เชิ ง ชี ว ภาพขึ้ น โดยการขยายขี ด
ความสามารถหรื อ อย า งน อ ยโดยการผดุ ง สถานภาพที่ จํ า เป น เพื่ อ ให ก ระบวนการนั้ น เกิ ด ขึ้ น ได
(ตัวอยางเชน ระดับสารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ความสมบูรณ และแสงสวาง) การบริหารดังกลาวทํา
ใหกิจกรรมทางการเกษตรแตกตางจากกิจกรรมอื่นๆ ตัวอยางเชน การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแหลงที่มิได
มีการบริหาร (เชน การจับปลาจากมหาสมุทร หรือการตัดไมในปา) ไมถือเปนกิจกรรมทางการเกษตร
และ
(b)

Management of change. Management facilitates biological transformation
by enhancing, or at least stabilising, conditions necessary for the process to
take place (for example, nutrient levels, moisture, temperature, fertility, and
light). Such management distinguishes agricultural activity from other
activities. For example, harvesting from unmanaged sources (such as ocean
fishing and deforestation) is not agricultural activity; and
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6.3 การวัดความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ (ตัวอยางเชน คุณสมบัติทางพันธุกรรมความ
หนาแนน ความสุกงอม ชั้นไขมัน สัดสวนโปรตีน และความเหนียวของเสนใย) หรือการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงปริมาณ (ตัวอยางเชน จํานวนดอกผลที่ได น้ําหนัก ปริมาตร ความยาวเสนใยหรือเสนผาศูนยกลาง
ของเสนใย และจํานวนของหนอหรือตาออน) ซึ่งเกิดจากการแปรรูปเชิงชีวภาพจะถูกวัดคา และติดตาม
ผลโดยถือเปนหนาที่ของการบริหารอยางหนึ่ง
(c)

Measurement of change. The change in quality (for example, genetic merit,
density, ripeness, fat cover, protein content, and fibre strength) or quantity
(for example, progeny, weight, cubic metres, fibre length or diameter, and
number of buds) brought about by biological transformation is measured
and monitored as a routine management function.

7. การแปรรูปเชิงชีวภาพใหผลในลักษณะตางๆ ดังนี้
7.1 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย โดย 1) การเจริญเติบโต การมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือการปรับปรุงคุณภาพ
ของสัตวหรือพืช 2) การเสื่อมถอย การมีปริมาณลดลงหรือคุณภาพของพืชและสัตวเสื่อมถอยลง หรือ
3) การขยายพันธุ การเพิ่มจํานวนของสัตวที่มีชีวิตหรือพืช หรือ
7.2 การผลิตผลผลิตทางการเกษตร เชน น้ํายางพารา ใบชา ขนสัตว และน้ํานม
7

Biological transformation results in the following types of outcomes:
(a)

asset changes through (i) growth (an increase in quantity or improvement
in quality of an animal or plant), (ii) degeneration (a decrease in the
quantity or deterioration in quality of an animal or plant), or (iii)
procreation (creation of additional living animals or plants); or

(b)

production of agricultural produce such as latex, tea leaf, wool, and milk.

คําจํากัดความทั่วไป
8. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
General definitions
8

The following terms are used in this Standard with the meanings specified:
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ตลาดซื้อขายคลอง

หมายถึง

ตลาดที่มีคุณสมบัติทุกขอดังตอไปนี้
ก) รายการที่ซื้อขายในตลาดตองมีลักษณะ
เหมือนกัน
ข) มีผูเต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาทําการ
ค) เปดเผยราคาตอสาธารณชน

An active market

is

a market where all the following
conditions exist:
(a) the items traded within the
market are homogeneous;
(b) willing buyers and sellers
can normally be found at any
time; and
(c)
prices are available to the
public.

มูลคาตามบัญชี

หมายถึง

ราคาของสินทรัพยที่รับรูในงบดุล

Carrying amount

is

the amount at which an asset is
recognised in the balance sheet.

มูลคายุติธรรม

หมายถึง

จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยน
สินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู
และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย น และสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะ
ของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

Fair value

is

the amount for which an asset
could be exchanged, or a liability
settled, between knowledgeable,
willing parties in an arm's length
transaction.
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง

ความชวยเหลือจากรัฐบาลในรูปของการโอน
ทรัพยากรใหแกกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การที่กิจการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ดําเนินงานของกิจการทั้งที่ไดปฏิบัติแลวใน
อดีตและที่ตองปฏิบัติในอนาคต เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลไมรวมถึงความชวยเหลือจาก
รัฐบาลที่ไมสามารถกําหนดมูลคาไดอยาง
สมเหตุสมผลหรือรายการคาที่ทํากับรัฐบาล
ซึ่งไมสามารถแยกจากรายการคาตามปกติ
ของกิจการ (ตามที่นิยามไวในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 55 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล)

Government grants

are

as defined in IAS 20 Accounting for
Government Grants and Disclosure
of Government Assistance.

9. มูลคายุติธรรมของสินทรัพยขึ้นอยูกับที่ตั้งปจจุบันและเงื่อนไขของสินทรัพยนั้น ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรม
ของโคหรือกระบือในฟารม คือราคาของโคหรือกระบือในตลาดที่เกี่ยวของกับโคหรือกระบือนั้น หักดวย
คาขนสงและคาใชจายอื่นในการนําโคหรือกระบือไปสูตลาดนั้น
9

The fair value of an asset is based on its present location and condition. As a
result, for example, the fair value of cattle at a farm is the price for the cattle in the
relevant market less the transport and other costs of getting the cattle to that
market.

การรับรูรายการและการวัดมูลคา
10. กิจการตองรับรูสินทรัพยชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร เมื่อมีคุณสมบัติทุกขอดังนี้
10.1 กิจการสามารถควบคุมสินทรัพยนั้นซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต
Recognition and measurement
10

An entity shall recognise a biological asset or agricultural produce when, and
only when:
(a)

the entity controls the asset as a result of past events;
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10.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้น
(b)

it is probable that future economic benefits associated with the asset
will flow to the entity; and

10.3 สามารถวัดมูลคายุติธรรมหรือตนทุนของสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ
(c)

the fair value or cost of the asset can be measured reliably.

11.

อํานาจการควบคุมของกิจกรรมทางการเกษตรอาจแสดงโดยหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ตัวอยางเชน
กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย การตี ต ราในโคที่ ซื้ อ หรื อ ที่ เ กิ ด ผลประโยชน ใ นอนาคตโดยปกติ จ ะวั ด จาก
คุณลักษณะทางกายภาพที่มีนัยสําคัญ

11

In agricultural activity, control may be evidenced by, for example, legal ownership
of cattle and the branding or otherwise marking of the cattle on acquisition, birth,
or weaning. The future benefits are normally assessed by measuring the significant
physical attributes.

12. สินทรัพยชีวภาพตองวัดมูลคาเมื่อมีการรับรูเริ่มแรก และ ณ ทุกวันที่ในงบดุล ดวยมูลคายุติธรรมหัก
ดวยประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย เวนแตกรณีที่ระบุในยอหนา 30 ซึ่งการวัดมูลคายุติธรรมไม
สามารถทําไดอยางนาเชื่อถือ
12

A biological asset shall be measured on initial recognition and at each balance
sheet date at its fair value less estimated point-of-sale costs, except for the
case described in paragraph 30 where the fair value cannot be measured
reliably.

13. ผลิตผลทางการเกษตรที่เกิดจากสินทรัพยชีวภาพของกิจการตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ จุดเก็บ
เกี่ยวหักดวยประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย มูลคายุติธรรมที่ไดนี้ถือเปนตนทุนของสินคาคงเหลือ ณ วัน
นั้น ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่อง สินคาคงเหลือ หรือมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่เกี่ยวของ
13

Agricultural produce harvested from an entity's biological assets shall be
measured at its fair value less estimated point-of-sale costs at the point of
harvest. Such measurement is the cost at that date when applying IAS 2
Inventories or another applicable Standard.

14. คาใชจาย ณ จุดขาย ไดแก คานายหนาที่จายใหแกพอคาคนกลางและผูแทนจําหนาย คาธรรมเนียมเรียกเก็บ
จากหนวยงานกํากับดูแลและคาธรรมเนียมในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา รวมทั้งภาษีอากรในการโอน
กรรมสิทธิ์ คาใชจาย ณ จุดขาย ไมรวมถึงคาขนสงและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการนําสินทรัพยไปสูตลาด
14

Point-of-sale costs include commissions to brokers and dealers, levies by regulatory
agencies and commodity exchanges, and transfer taxes and duties. Point-of-sale costs
exclude transport and other costs necessary to get assets to a market.
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15. ในการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร อาจทําไดโดยการจัดแบง
สินทรัพยชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรเปนกลุมตามคุณลักษณะที่สําคัญ ตัวอยางเชน แบงตามอายุหรือ
ตามคุณภาพ ทั้งนี้ ใหกิจการเลือกใชคุณลักษณะซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะที่ตลาดใชเพื่อเปนเกณฑในการ
กําหนดราคา
15

The determination of fair value for a biological asset or agricultural produce may
be facilitated by grouping biological assets or agricultural produce according to
significant attributes; for example, by age or quality. An entity selects the
attributes corresponding to the attributes used in the market as a basis for pricing.

16. กิจการมักทําสัญญาขายลวงหนาสินทรัพยชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งราคาตามสัญญานี้อาจไมมีผล
ตอการกําหนดมูลคายุติธรรมแตอยางใด เนื่องจากมูลคายุติธรรมนั้นสะทอนสภาพของตลาด ณ ปจจุบัน ที่มี
ทั้งผูซื้อและผูขายซึ่งเต็มใจจะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา ดวยเหตุนี้ จึงไมตองปรับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการที่มีสัญญาเกิดขึ้น ในบางกรณี สัญญาขายสินทรัพย
ชีวภาพหรือผลิตผลทางการเกษตรอาจเปน สัญญาที่สร างภาระผู กพัน ในกรณีนี้ กิจการตองปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
16

Entities often enter into contracts to sell their biological assets or agricultural
produce at a future date. Contract prices are not necessarily relevant in
determining fair value, because fair value reflects the current market in which a
willing buyer and seller would enter into a transaction. As a result, the fair value
of a biological asset or agricultural produce is not adjusted because of the
existence of a contract. In some cases, a contract for the sale of a biological asset
or agricultural produce may be an onerous contract, as defined in IAS 37
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. IAS 37 applies to
onerous contracts.

17. ถาสินทรัพยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ราคาที่อางอิงกันในตลาดดังกลาว
มีความเหมาะสมที่จะนํามากําหนดมูลคายุติธรรมใหกับสินทรัพยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร หากกิจการ
สามารถเขาถึงตลาดซื้อขายคลองไดหลายแหง กิจการตองใชราคาของตลาดที่เกี่ยวของมากที่สุด ตัวอยางเชน
หากกิจการสามารถเขาถึงตลาดซื้อขายคลองสองแหง กิจการตองใชราคาของตลาดที่คาดวาจะนําสินคานั้นไป
จําหนาย
17

If an active market exists for a biological asset or agricultural produce, the quoted
price in that market is the appropriate basis for determining the fair value of that
asset. If an entity has access to different active markets, the entity uses the most
relevant one. For example, if an entity has access to two active markets, it would
use the price existing in the market expected to be used.
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18. ถาสินทรัพยชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับแตเมื่อกิจการมีขอมูลกิจการ
ตองกําหนดมูลคายุติธรรมจากขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังนี้
18.1 ราคาของธุรกรรมลาสุดที่เกิดขึ้นในตลาด หากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงระหวางวันที่เกิดธุรกรรม
ดังกลาวกับวันที่ในงบดุลตองไมมีรายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
18

If an active market does not exist, an entity uses one or more of the following,
when available, in determining fair value:
(a)

the most recent market transaction price, provided that there has not been a
significant change in economic circumstances between the date of that
transaction and the balance sheet date;

18.2 ราคาตลาดของสินทรัพยอื่นที่คลายกัน โดยใหปรับปรุงเพื่อสะทอนถึงความแตกตางและ
(b)

market prices for similar assets with adjustment to reflect differences; and

18.3 ราคาเทียบเคียง เชน มูลคาของสวนผลไมที่แสดงในหนวยบรรจุสินคาเพื่อสงออก หนวยตวงขาว หรือ
หนวยวัดเนื้อที่ มูลคาของโคหรือกระบือที่แสดงในหนวยกิโลกรัมของเนื้อ
(c)

sector benchmarks such as the value of an orchard expressed per export
tray, bushel, or hectare, and the value of cattle expressed per kilogram of
meat.

19. ในบางกรณี แหลงขอมูลตามที่ระบุในยอหนา 18 อาจใหขอสรุปของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพหรือ
ผลิตผลทางการเกษตรที่แตกตางกัน ดังนั้น กิจการตองพิจารณาถึงเหตุผลของความแตกตางนั้นเพื่อใหการ
ประมาณมูลคายุติธรรมนาเชื่อถือและสมเหตุผลมากที่สุด
19

In some cases, the information sources listed in paragraph 18 may suggest
different conclusions as to the fair value of a biological asset or agricultural
produce. An entity considers the reasons for those differences, in order to arrive at
the most reliable estimate of fair value within a relatively narrow range of
reasonable estimates.

20. ในบางสถานการณ อาจไมสามารถหาราคาตลาดหรือมูลคาเพื่อกําหนดมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยชีวภาพ
ในสภาพปจจุบันได ในสถานการณเชนนั้น ใหกิจการกําหนดมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาปจจุบันของประมาณ
การกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยนั้นคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตลาดกอนหักภาษีเงินได
20

In some circumstances, market-determined prices or values may not be available for a
biological asset in its present condition. In these circumstances, an entity uses the present
value of expected net cash flows from the asset discounted at a current market-determined
pre-tax rate in determining fair value.
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21. วัตถุประสงคของการคํานวณมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ คือ เพื่อกําหนดมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยชีวภาพในทําเลที่ตั้งและสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งกิจการตองคํานึงถึงวัตถุประสงคขางตนใน
การกําหนดอัตราการคิดลดที่เหมาะสมที่จะนํามาใชและในการประมาณกระแสเงินสดสุทธิ สภาพที่เปนอยูใน
ปจจุบันของสินทรัพยชีวภาพไมรวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลคาอันเกิดจากการแปรรูปเชิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นและ
กิจกรรมในอนาคตของกิจการ ตัวอยางเชน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขยายขีดความสามารถในอนาคตของ
การแปรรูปเชิงชีวภาพ การเก็บเกี่ยว และการขาย
21

The objective of a calculation of the present value of expected net cash flows is to
determine the fair value of a biological asset in its present location and condition.
An entity considers this in determining an appropriate discount rate to be used and
in estimating expected net cash flows. The present condition of a biological asset
excludes any increases in value from additional biological transformation and
future activities of the entity, such as those related to enhancing the future
biological transformation, harvesting, and selling.

22. กิจการตองไมรวมกระแสเงินสดที่ใชเปนเงินทุนในการจัดหาสินทรัพย การชําระภาษี หรือการทําใหเกิดสินทรัพย
ชีวภาพทดแทนขึ้นใหมภายหลังการเก็บเกี่ยว (ตัวอยางเชน ตนทุนของการปลูกตนไมขึ้นใหมในปาปลูก
หลังจากมีการตัดไมแลว)
22

An entity does not include any cash flows for financing the assets, taxation, or reestablishing biological assets after harvest (for example, the cost of replanting
trees in a plantation forest after harvest).

23. ในการตกลงรายการที่มีการแลกเปลี่ยนกันอยางอิสระ ใหผูซื้อและผูขายที่มีความรอบรูและความเต็มใจที่จะ
แลกเปลี่ยนกันพิจารณาถึงความเปนไปไดที่กระแสเงินสดอาจมีความผันแปร เพื่อใหมูลคายุติธรรม
สะทอนความเปนไปไดของความผันแปรดังกลาว ดังนั้น กิจการตองคํานึงถึงคาความเปนไปไดที่กระแสเงิน
สดอาจมีความผันแปรในการประมาณการกระแสเงินสด หรือในการกําหนดอัตราคิดลด หรือทั้งสองกรณี
รวมกัน ในการกําหนดอัตราการคิดลดกิจการตองใชสมมติฐานที่สอดคลองกับสมมติฐานที่ใชในการ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดไว ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลซึ่งเกิดจากสมมติฐานที่ซ้ําซอนหรือผลซึ่งเกิด
จากการละเลยสมมติฐานบางประการ
23

In agreeing an arm's length transaction price, knowledgeable, willing buyers and
sellers consider the possibility of variations in cash flows. It follows that fair value
reflects the possibility of such variations. Accordingly, an entity incorporates
expectations about possible variations in cash flows into either the expected cash
flows, or the discount rate, or some combination of the two. In determining a
discount rate, an entity uses assumptions consistent with those used in estimating
the expected cash flows, to avoid the effect of some assumptions being doublecounted or ignored.
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24. ในบางกรณี ตนทุนอาจมีคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมได ในกรณีที่
24.1 การแปรรูปเชิงชีวภาพเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยนับตั้งแตเกิดตนทุนเริ่มแรก (ตัวอยางเชน กรณีที่การลง
ตนกลาไมผลกอนวันที่ในงบดุลเพียงเล็กนอย)
24.2 การแปรรูปเชิงชีวภาพมีผลกระทบตอราคาไมมีสาระสําคัญ (ตัวอยางเชน การเจริญเติบโตในชวงแรก
ของการปลูกปาสนที่มีวงจรการผลิตนาน 30 ป)
24

Cost may sometimes approximate fair value, particularly when:
(a)

little biological transformation has taken place since initial cost incurrence
(for example, for fruit tree seedlings planted immediately prior to a balance
sheet date); or

(b)

the impact of the biological transformation on price is not expected to be
material (for example, for the initial growth in a 30-year pine plantation
production cycle).

25. สินทรัพยชีวภาพมักมีลักษณะทางกายภาพอยูติดกับที่ดิน (ตัวอยางเชน ตนไมในปาปลูก) ซึ่งสินทรัพยชีวภาพที่
อยูติดกับที่ดินอาจไมมีราคาตลาดรองรับแตอาจมีราคาตลาดสําหรับสินทรัพยชีวภาพรวมกับที่ดิน นั่นคือ
สินทรัพยชีวภาพ ที่ดิน และคาพัฒนาที่ดิน ถือเปนสินทรัพยรายการเดียวกัน กิจการอาจใชขอมูลของสินทรัพย
ที่รวมกันนั้นเพื่อกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพ ตัวอยางเชน มูลคายุติธรรมของที่ดินเปลาและ
คาพัฒนาที่ดิน อาจนํามาหักออกจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่รวมกันนั้นเพื่อหามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยชีวภาพ
25

Biological assets are often physically attached to land (for example, trees in a
plantation forest). There may be no separate market for biological assets that are
attached to the land but an active market may exist for the combined assets, that is,
for the biological assets, raw land, and land improvements, as a package. An entity
may use information regarding the combined assets to determine fair value for the
biological assets. For example, the fair value of raw land and land improvements
may be deducted from the fair value of the combined assets to arrive at the fair
value of biological assets.

ผลกําไรและผลขาดทุน
26. ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการรับรูสินทรัพยชีวภาพเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมหักประมาณการ
คาใชจาย ณ จุดขาย และจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพหักประมาณการ
คาใชจาย ณ จุดขาย ตองบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
Gains and losses
26

A gain or loss arising on initial recognition of a biological asset at fair value less
estimated point-of-sale costs and from a change in fair value less estimated point-ofsale costs of a biological asset shall be included in profit or loss for the period in
which it arises.
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27. ผลขาดทุนอาจเกิดขึ้นไดจากการรับรูสินทรัพยชีวภาพเริ่มแรก เนื่องจากไดนําประมาณการคาใชจาย ณ จุด
ขายมาหักออกจากมูลคายุติธรรม ผลกําไรอาจเกิดขึ้นไดจากการรับรูสินทรัพยชีวภาพเริ่มแรก เชน ลูกวัวที่
เกิดใหม เปนตน
27

A loss may arise on initial recognition of a biological asset, because estimated
point-of-sale costs are deducted in determining fair value less estimated point-ofsale costs of a biological asset. A gain may arise on initial recognition of a
biological asset, such as when a calf is born.

28. ผลกํ า ไรหรื อ ผลขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการรั บ รู ผ ลิ ต ผลทางการเกษตรเริ่ ม แรกด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหั ก
ประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ตองบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
28

A gain or loss arising on initial recognition of agricultural produce at fair
value less estimated point-of-sale costs shall be included in profit or loss for
the period in which it arises.

29. ผลกําไรหรือผลขาดทุนอาจเกิดขึ้นจากการรับรูผลิตผลทางการเกษตรเริ่มแรกจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
29

A gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of
harvesting.

กรณีที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
30. การกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพอยูบนสมมติฐานที่สามารถวัดคาไดอยางนาเชื่อถือ
อยางไรก็ตาม สมมติฐานดังกลาวจะมีขอยกเวนเฉพาะในกรณีการรับรูสินทรัพยชีวภาพเริ่มแรกซึ่งไมมี
ราคาตลาดรองรับและการประมาณมูลคายุติธรรมดวยทางเลือกอื่นมีความไมนาเชื่อถืออยางชัดเจน
ในกรณีดังกลาว สินทรัพยชีวภาพตองวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอย
คาสะสม และในทันทีที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพนั้นสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ กิจการตอง
วัดมูลคาของสินทรัพยชีวภาพนั้นดวยมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย และในทันทีที่
สินทรัพยชีวภาพประเภทไมหมุนเวียน เขาเงื่อนไขการจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย (หรืออยูในกลุม
สินทรัพยรอการจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ xx เรื่อง
สินทรัพยไมหมุนเวียนรอการขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)จะถือวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพนั้นสามารถวัดคาไดอยางนาเชื่อถือ
Inability to measure fair value reliably
30

There is a presumption that fair value can be measured reliably for a biological asset.
However, that presumption can be rebutted only on initial recognition for a biological asset
for which market-determined prices or values are not available and for which alternative
estimates of fair value are determined to be clearly unreliable. In such a case, that biological
asset shall be measured at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated
impairment losses. Once the fair value of such a biological asset becomes reliably
measurable, an entity shall measure it at its fair value less estimated point-of-sale costs. Once
a non-current biological asset meets the criteria to be classified as held for sale (or is
included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with IFRS 5
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, it is presumed that fair value
can be measured reliably.
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31. สมมติฐานที่กลาวในยอหนา 30 จะไดรับการยกเวนเฉพาะในกรณีของการรับรูเริ่มแรกเทานั้น สําหรับ
กิจการที่ไดวัดคาสินทรัพยชีวภาพดวยมูลคายุติธรรมหักดวยประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ก็ใหวัดคา
ดวยมูลคาดังกลาวตอไปจนกวาจะจําหนายสินทรัพยนั้น
31

The presumption in paragraph 30 can be rebutted only on initial recognition. An
entity that has previously measured a biological asset at its fair value less
estimated point-of-sale costs continues to measure the biological asset at its fair
value less estimated point-of-sale costs until disposal.

32. ในทุกกรณี กิจการตองวัดมูลคาของผลิตผลทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว ดวยมูลคายุติธรรมหักประมาณ
การคาใชจาย ณ จุดขาย มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนผลสะทอนของมุมมองที่วาการวัดมูลคาของผลิตผล
ทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว ดวยมูลคายุติธรรมสามารถทําไดทําอยางนาเชื่อถือ
32

In all cases, an entity measures agricultural produce at the point of harvest at its
fair value less estimated point-of-sale costs. This Standard reflects the view that
the fair value of agricultural produce at the point of harvest can always be
measured reliably.

33. ในการกําหนดราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาสะสม กิจการตองพิจารณาตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 31 เรื่อง สินคาคงเหลือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
33

In determining cost, accumulated depreciation and accumulated impairment
losses, an entity considers IAS 2 Inventories, IAS 16 Property, Plant and
Equipment and IAS 36 Impairment of Assets.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
34. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยไมมีเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวของกับสินทรัพยชีวภาพที่มีการวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมหักดวยประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ตองรับรูเปนรายไดเมื่อกิจการมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน
นั้นแนนอนแลว
Government grants
34

An unconditional government grant related to a biological asset measured at
its fair value less estimated point-of-sale costs shall be recognised as income
when, and only when, the government grant becomes receivable.

35. เงิ น อุด หนุ น จากรัฐ บาลโดยมีเ งื่ อนไขซึ่ง เกี่ ยวข อ งกั บ สิ นทรั พ ยชี ว ภาพที่ มีก ารวัด มู ล คา ด ว ยมู ล ค า
ยุติธรรมหักดวยประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย เงื่อนไขดังกลาวรวมถึงการหามมิใหกิจการทํากิจกรรม
ทางการเกษตรบางอยาง กิจการจะรับรูเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดก็ตอเมื่อกิจการไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดนั้นแลว
35

If a government grant related to a biological asset measured at its fair value less
estimated point-of-sale costs is conditional, including where a government grant
requires an entity not to engage in specified agricultural activity, an entity shall
recognise the government grant as income when, and only when, the conditions
attaching to the government grant are met.
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36. ระยะเวลาและเงื่อนไขของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีตางๆ กัน ตัวอยางเชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจ
กําหนดใหกิจการทําฟารมเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลา 5 ป และกําหนดใหกิจการตองสงคืนเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลทั้งจํานวนหากกิจการทําฟารมนอยกวา 5 ป ในกรณีนี้ จะไมมีการรับรูเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลเปนรายไดจนกวาจะครบกําหนด 5 ป อยางไรก็ตาม หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอนุญาตใหกิจการมี
สิท ธิไ ด รับ บางส วนของเงิ น อุด หนุน จากรั ฐ บาลตามสั ดส ว นของระยะเวลาที่ ผ า นไป ให กิ จ การรั บ รูเ งิ น
อุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดตามสัดสวนของระยะเวลา
36

Terms and conditions of government grants vary. For example, a government grant may
require an entity to farm in a particular location for five years and require the entity to
return all of the government grant if it farms for less than five years. In this case, the
government grant is not recognised as income until the five years have passed. However,
if the government grant allows part of the government grant to be retained based on the
passage of time, the entity recognises the government grant as income on a time
proportion basis.

37. หากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเกี่ยวของกับสินทรัพยชีวภาพที่มีการวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ดูยอหนา 30) กิจการตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 55
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลความชวยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
37

If a government grant relates to a biological asset measured at its cost less any
accumulated depreciation and any accumulated impairment losses (see paragraph 30),
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance is
applied.

38. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกตางกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 55 เรื่อง การ
บัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลความชวยเหลือจากรัฐบาล โดยมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ถือปฏิบัติกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งเกี่ยวของกับสินทรัพยชีวภาพที่มีการวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมหักดวยประมาณการคาใชจาย ณ จุดขายหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหามมิใหกิจการทํา
กิจกรรมทางการเกษตรบางอยาง ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 55 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลความชวยเหลือจากรัฐบาล ถือปฏิบัติเฉพาะกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่ง
เกี่ยวของกับสินทรัพยชีวภาพที่มีการวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
สะสม
38

This Standard requires a different treatment from IAS 20, if a government grant
relates to a biological asset measured at its fair value less estimated point-of-sale
costs or a government grant requires an entity not to engage in specified
agricultural activity. IAS 20 is applied only to a government grant related to a
biological asset measured at its cost less any accumulated depreciation and any
accumulated impairment losses.
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การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
การแสดงรายการ
39. กิจการตองแสดงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยชีวภาพเปนรายการแยกตางหากในงบดุล
Disclosure
39

[Deleted]

การเปดเผยขอมูล
ขอมูลทั่วไป
40. กิจการตองเปดเผยยอดรวมของผลกําไรหรือผลขาดทุนสําหรับงวดของสินทรัพยชีวภาพและผลิตผล
ทางการเกษตรที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรก และต องเปดเผยยอดรวมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค า
ยุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ของสินทรัพยชีวภาพ
General
40

An entity shall disclose the aggregate gain or loss arising during the current
period on initial recognition of biological assets and agricultural produce and
from the change in fair value less estimated point-of-sale costs of biological
assets.

41. กิจการตองเปดเผยรายละเอียดสินทรัพยชีวภาพแตละกลุมพรอมคําอธิบาย
41

An entity shall provide a description of each group of biological assets.

42. การเปดเผยขอมูลตามยอหนา 41 อาจอยูในรูปของคําอธิบายหรือในเชิงปริมาณ ก็ได
42

The disclosure required by paragraph 41 may take the form of a narrative or
quantified description.

43. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอมูลในรูปของจํานวนปริมาณของสินทรัพยชีวภาพ
แตละกลุม คือใหแยกแสดงระหวางสินทรัพยชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการใหผลิตผล หรือระหวาง
สินทรัพย ชีวภาพที่เติบโตเต็มที่และที่ยังไมเติบโตเต็มที่ ตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน กิจการอาจ
เปดเผยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคและสินทรัพยชีวภาพเพื่อการใหผลิตผล
และกิจการยังอาจแบงยอยเปนสินทรัพยชีวภาพที่พรอมเก็บเกี่ยวและที่ยังไมพรอมเก็บเกี่ยว ขอมูลเหลานี้มี
ประโยชนตอการประเมินจังหวะเวลาของกระแสเงินสดในอนาคต โดยกิจการตองเปดเผยเกณฑที่ใชในการ
กําหนดสินทรัพยชีวภาพแตละกลุม
43

An entity is encouraged to provide a quantified description of each group of
biological assets, distinguishing between consumable and bearer biological assets
or between mature and immature biological assets, as appropriate. For example, an
entity may disclose the carrying amounts of consumable biological assets and
bearer biological assets by group. An entity may further divide those carrying
amounts between mature and immature assets. These distinctions provide
information that may be helpful in assessing the timing of future cash flows. An
entity discloses the basis for making any such distinctions.
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44.

44

สิ น ทรั พ ย ชี ว ภาพเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคคื อ สิ น ทรั พ ย ชี ว ภาพที่ พ ร อ มจะถู ก เก็ บ เกี่ ย วเป น ผลิ ต ผลทาง
การเกษตร หรือเพื่อขายเปนสินทรัพยชีวภาพ ตัวอยางของสินทรัพยชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค เชน
การทําปศุสัตวเพื่อเอาเนื้อขาย การทําปศุสัตวเพื่อขายสัตว ปลาในบอเลี้ยง พืชผล เชน ขาวโพดและขาว
สาลี ตนไมที่ปลูกเพื่อขายเปนทอนซุง สินทรัพยชีวภาพเพื่อการใหผลิตผลคือสินทรัพยชีวภาพที่ไมใชเพื่อ
การอุปโภคบริโภค ตัวอยางเชน การทําปศุสัตวเพื่อเอาน้ํานม เถาองุน ไมผล และตนไมที่ปลูกเพื่อเอาฟน
โดยที่ ยั ง ไม โ ค น ต น ไม นั้ น สิ น ทรั พ ย ชี ว ภาพเพื่ อ การให ผ ลิ ต ผลมิ ใ ช เ ป น สิ น ทรั พ ย ที่ เ ป น ผลิ ต ผลทาง
การเกษตร แตจะเปนตัวสรางผลิตผล
Consumable biological assets are those that are to be harvested as agricultural
produce or sold as biological assets. Examples of consumable biological assets are
livestock intended for the production of meat, livestock held for sale, fish in farms,
crops such as maize and wheat, and trees being grown for lumber. Bearer
biological assets are those other than consumable biological assets; for example,
livestock from which milk is produced, grape vines, fruit trees, and trees from
which firewood is harvested while the tree remains. Bearer biological assets are
not agricultural produce but, rather, are self-regenerating.

45. สินทรัพยชีวภาพอาจจัดเปนสินทรัพยชีวภาพที่พรอมเก็บเกี่ยวและที่ยังไมพรอมเก็บเกี่ยว ที่พรอมเก็บเกี่ยว
หมายถึง มีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดที่จะเก็บเกี่ยว (กรณีของสินทรัพยชีวภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค)
หรือที่สามารถคงสภาพอยูเพื่อการเก็บเกี่ยวตามปกติตอไป (กรณีของสินทรัพยชีวภาพเพื่อการใหผลิตผล)
45

46.

Biological assets may be classified either as mature biological assets or immature
biological assets. Mature biological assets are those that have attained harvestable
specifications (for consumable biological assets) or are able to sustain regular
harvests (for bearer biological assets).

กิจการตองเปดเผยเรื่องดังตอไปนี้ ถายังไมไดมีการเปดเผยไวในรายงานที่เผยแพรพรอมกับงบการเงิน
46.1 ลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยชีวภาพแตละกลุม
46.2 ตัววัดที่ไมเปนตัวเงิน หรือการประมาณปริมาณทางกายภาพของ
46.2.1 สินทรัพยชีวภาพแตละกลุมของกิจการ ณ วันปลายงวด
46.2.2 ปริมาณผลิตผลทางการเกษตรสําหรับงวด

46

If not disclosed elsewhere in information published with the financial statements, an
entity shall describe:
(a)

the nature of its activities involving each group of biological assets; and

(b)

non-financial measures or estimates of the physical quantities of:
(i)

each group of the entity's biological assets at the end of the period;
and

(ii)

output of agricultural produce during the period.
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47. กิจการตองเปดเผยวิธีที่ใชและสมมติฐานที่มีนัยสําคัญในการกําหนดมูลคายุติธรรมของผลิตผลทาง
การเกษตรแตละกลุม ณ จุดเก็บเกี่ยว และของสินทรัพยชีวภาพแตละกลุม
47

An entity shall disclose the methods and significant assumptions applied in
determining the fair value of each group of agricultural produce at the point
of harvest and each group of biological assets.

48. กิจการตองเปดเผยมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ของผลิตผลทางการเกษตรซึ่ง
ไดเก็บเกี่ยวสําหรับงวด โดยมูลคายุติธรรมตองทําการวัดมูลคา ณ จุดเก็บเกี่ยว
48

An entity shall disclose the fair value less estimated point-of-sale costs of
agricultural produce harvested during the period, determined at the point of
harvest.

49. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
49.1 รายการและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยชีวภาพซึ่งมีขอจํากัดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ และ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยชีวภาพที่นําไปเปนหลักประกันหนี้สิน
49.2 จํานวนเงินของภาระผูกพันเพื่อการพัฒนาหรือการจัดหาสินทรัพยชีวภาพ
49.3 กลยุทธการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตร
49

An entity shall disclose:
(a)

the existence and carrying amounts of biological assets whose title is
restricted, and the carrying amounts of biological assets pledged as
security for liabilities;

(b)

the amount of commitments for the development or acquisition of
biological assets; and

(c)

financial risk management strategies related to agricultural activity.

50.

กิจ การต อ งแสดงรายการกระทบยอดการเปลี่ ยนแปลงของมู ลค า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย ชี ว ภาพ
ระหวางตนงวดกับปลายงวดสําหรับงวดปจจุบัน โดยรายการที่แสดงการกระทบยอดมีดังนี้
50.1 ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใช
จาย ณ จุดขาย
50.2 ยอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อ

50

An entity shall present a reconciliation of changes in the carrying amount of
biological assets between the beginning and the end of the current period. The
reconciliation shall include:
(a)

the gain or loss arising from changes in fair value less estimated point-of-sale
costs;

(b)

increases due to purchases;
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50.3 ยอดลดลงเนื่องจากการขาย และสินทรัพยชีวภาพที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย (หรืออยูใน
กลุมสินทรัพยรอการจําหนายซึ่งจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขาย) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
xx
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนรอการขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
(c)

decreases attributable to sales and biological assets classified as held for sale
(or included in a disposal group that is classified as held for sale) in
accordance with IFRS 5;

50.4
50.5
50.6
50.7

ยอดลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ยอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมธุรกิจ
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิซึ่งเกิดจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ
รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

(d)

decreases due to harvest;

(e)

increases resulting from business combinations;

(f)

net exchange differences arising on the translation of financial
statements into a different presentation currency, and on the
translation of a foreign operation into the presentation currency of the
reporting entity; and

(g)

other changes.

51 การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขายของสินทรัพยชีวภาพ เกิดขึ้นไดทั้ง
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพและทางดานราคาในตลาด การเปดเผยขอมูลการเปลี่ยนแปลงของทั้ง
สองดานแยกกันจะเปนประโยชนกับการประเมินผลการดําเนินงานของงวดปจจุบันและการคาดการณ
อนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับวงจรการผลิตที่ใชระยะเวลานานกวาหนึ่งป ในกรณีดังกลาวนี้ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนที่เปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมหักประมาณ
การคาใชจาย ณ จุดขาย ที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสุทธิ ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ
และทางดานราคา โดยแยกตามกลุมสินทรัพยชีวภาพหรือแยกตามเงื่อนไขอื่น อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาว
มีประโยชนนอยหากวงจรการผลิตใชระยะเวลานอยกวาหนึ่งป (ตัวอยางเชน การเลี้ยงไก หรือการปลูก
ธัญพืช)
51

The fair value less estimated point-of-sale costs of a biological asset can change
due to both physical changes and price changes in the market. Separate disclosure
of physical and price changes is useful in appraising current period performance
and future prospects, particularly when there is a production cycle of more than
one year. In such cases, an entity is encouraged to disclose, by group or otherwise,
the amount of change in fair value less estimated point-of-sale costs included in
profit or loss due to physical changes and due to price changes. This information is
generally less useful when the production cycle is less than one year (for example,
when raising chickens or growing cereal crops).
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52. การแปรรูปเชิงชีวภาพเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลายประเภท เชน การเจริญเติบโต การเสื่อม
ถอย การผลิต และการขยายพันธุ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแตละประเภทสามารถสังเกตและวัดคาได การ
เปลี่ ย นแปลงทางกายภาพแต ล ะประเภทดั ง กล า วสั ม พั น ธ กั บ ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพเนื่องจากการเก็บเกี่ยวถือเปนการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพอยางหนึ่ง
52

Biological transformation results in a number of types of physical change—
growth, degeneration, production, and procreation, each of which is observable
and measurable. Each of those physical changes has a direct relationship to future
economic benefits. A change in fair value of a biological asset due to harvesting is
also a physical change.

53. กิ จ กรรมทางการเกษตรมั ก เผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งของภู มิ อ ากาศ โรคภั ย และภั ย ธรรมชาติ อื่ น ๆ ถ า มี
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับรายการที่มีนัยสําคัญตอรายไดหรือคาใชจาย ใหกิจการเปดเผยขอมูลจํานวนเงินและ
รายการนั้นตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตัวอยางของ
เหตุการณดังกลาวเชน การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส อุทกภัย ภัยแลงอยางรุนแรงหรือน้ําคางแข็ง และ
การแพรระบาดของแมลง
53

Agricultural activity is often exposed to climatic, disease and other natural risks. If
an event occurs that gives rise to a material item of income or expense, the nature
and amount of that item are disclosed in accordance with IAS 1 Presentation of
Financial Statements. Examples of such an event include an outbreak of a virulent
disease, a flood, a severe drought or frost, and a plague of insects.

การเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมสําหรับสินทรัพยชีวภาพซึ่งไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
54. หากกิจการวัดมูลคาของสินทรัพยชีวภาพดวยราคาตนทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอย
คา (ดูยอหนา 30) ณ วันปลายงวด กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยชีวภาพดังกลาว
ดังตอไปนี้
54.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยชีวภาพ
54.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ไมสามารถวัดคาดวยมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
Additional disclosures for biological assets where fair value
cannot be measured reliably
54

If an entity measures biological assets at their cost less any accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses (see paragraph 30) at
the end of the period, the entity shall disclose for such biological assets:
(a)

a description of the biological assets;

(b)

an explanation of why fair value cannot be measured reliably;

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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54.3 หากเปนไปได ใหเปดเผยชวงของมูลคาโดยประมาณของมูลคายุติธรรมที่จะมีความเปนไป
ไดมากที่จะตกอยูในชวงนั้น
54.4 วิธีการคิดคาเสื่อมราคา
54.5 อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาที่ใช และ
54.6 ราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสม (ซึ่งไดรวมคาเผื่อการดอยคา) ณ วันตนงวดและปลายงวด
(c)

if possible, the range of estimates within which fair value is highly
likely to lie;

(d)

the depreciation method used;

(e)

the useful lives or the depreciation rates used; and

(f)

the gross carrying amount and the accumulated depreciation
(aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and
end of the period.

55. ในระหวางงวดบัญชีปจจุบัน หากกิจการวัดมูลคาของสินทรัพยชีวภาพดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ดูยอหนาที่ 30) กิจการตองเปดเผยผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรู
เนื่องจากการจําหนายสินทรั พยชี วภาพ และต องเป ดเผยรายการกระทบยอดของจํ านวนเงิ นของ
สินทรัพยชีวภาพที่เกี่ยวของตามที่กําหนดในยอหนา 50 เปนรายการแยกตางหาก นอกจากนี้ การ
กระทบยอดดังกลาวตองรวมถึงจํานวนเงินดังตอไปนี้ ที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกี่ยวกับ
สินทรัพยชีวภาพนั้น
55.1 ผลขาดทุนจากการดอยคา
55.2 การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
55.3 คาเสื่อมราคา
55

If, during the current period, an entity measures biological assets at their cost
less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses
(see paragraph 30), an entity shall disclose any gain or loss recognised on
disposal of such biological assets and the reconciliation required by
paragraph 50 shall disclose amounts related to such biological assets
separately. In addition, the reconciliation shall include the following amounts
included in profit or loss related to those biological assets:
(a)

impairment losses;

(b)

reversals of impairment losses; and

(c)

depreciation.
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56. ถาในงวดปจจุบันกิจการสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยชีวภาพไดอยางนาเชื่อถือสําหรับ
สินทรัพยชีวภาพซึ่งเคยวัดดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา กิจการตอง
เปดเผยขอมูลของสินทรัพยชีวภาพ ดังตอไปนี้
56.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยชีวภาพ
56.2 คําอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหมูลคายุติธรรมสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ
56.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
56

If the fair value of biological assets previously measured at their cost less any
accumulated depreciation and any accumulated impairment losses becomes
reliably measurable during the current period, an entity shall disclose for
those biological assets:
(a)

a description of the biological assets;

(b)

an explanation of why fair value has become reliably measurable; and

(c)

the effect of the change.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
57. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเกษตรกรรมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ดังนี้
57.1 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุดหนุนรัฐบาลที่รับรูในงบการเงิน
57.2 เงื่อนไขตางๆ ที่ยังมิไดปฏิบัติ และภาระอื่นๆ ที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
57.3 ระดับของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่คาดวาจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ

Government grants
57

An entity shall disclose the following related to agricultural activity covered
by this Standard:
(a)

the nature and extent of government grants recognised in the financial
statements;

(b)

unfulfilled conditions and other contingencies attaching to government
grants; and

(c)

significant decreases expected in the level of government grants.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
58. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 255X อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือ
ปฏิบัติ หากกิจการตองการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยให
ทราบเกี่ยวกับการถือปฏิบัติกอนวันถือปฏิบัติ
Effective date and transition
58

This Standard becomes operative for annual financial statements covering
periods beginning on or after 1 January 2003. Earlier application is
encouraged. If an entity applies this Standard for periods beginning before 1
January 2003, it shall disclose that fact.

59. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิไดกําหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง การเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการ
บัญชีและขอผิดพลาด
59

1

This Standard does not establish any specific transitional provisions. The adoption of this
Standard is accounted for in accordance with IAS 8 Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors.1

Extracted from IAS 41, Agriculture. ฉ IASC Foundation.
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

Appendix
Illustrative examples
This appendix, which was prepared by the IASC staff but was not approved by the IASC Board, accompanies, but is
not part of, IAS 41.
A1

Example 1 illustrates how the disclosure requirements of this Standard might be put into practice for a dairy
farming entity. This Standard encourages the separation of the change in fair value less estimated point-ofsale costs of an entity's biological assets into physical change and price change. That separation is reflected
in Example 1. Example 2 illustrates how to separate physical change and price change.

A2

The financial statements in Example 1 do not conform to all of the disclosure and presentation requirements
of other Standards. Other approaches to presentation and disclosure may also be appropriate.

ตัวอยางที่ 1
เปนตัวอยางแสดงการนําขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปใชในทางปฏิบัติกับการนําเสนองบการเงิน
และการเป ด เผยข อ มู ล สํ า หรั บ กิ จ การฟาร ม โคนม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ส นั บ สนุ น ให แ ยกแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงของมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหั ก ประมาณการค า ใช จ า ย ณ จุ ด ขายของสิ น ทรั พ ย ชี ว ภาพออกเป น การ
เปลี่ยนแปลงดานกายภาพและการเปลี่ยนแปลงดานราคา งบการเงินตามตัวอยางที่แสดงนี้ไมไดเปนไปตาม
ขอกําหนดทุกประการของมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวกับการนําเสนองบการเงินและการเปดเผยขอมูล กิจการอาจ
นําเสนองบการเงินและเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมใหเหมาะสมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
บริษัท ก จํากัด
งบดุล
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1 และ 25X0
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยชีวภาพ-โคนม **
ที่ยังไมพรอมเก็บเกี่ยว

(หนวย : บาท)
25X1
25X0

10,000
88,050
82,950
181,000

10,000
65,000
70,650
145,650

52,060

47,730
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ที่พรอมเก็บเกี่ยว
รวมสินทรัพยชีวภาพ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
รวมหนี้สินหมุนเวียน
สวนของผูถือหุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

3

372,990
425,050
1,462,600
1,887,650
2,068,650

411,840
459,570
1,409,800
1,869,370
2,015,020

165,822
165,822

150,020
150,020

1,000,000
902,828
1,902,828
2,068,650

1,000,000
865,000
1,865,000
2,015,020

Example 1 XYZ Dairy Ltd
Balance sheet
XYZ Dairy Ltd
Balance sheet

Notes

31 December
20X1

31 December
20X0

ASSETS
Non-current assets
Dairy livestock – immature(a)

52,060

47,730

372,990

411,840

425,050

459,570

Property, plant and equipment

1,462,650

1,409,800

Total non-current assets

1,887,700

1,869,370

82,950

70,650

Dairy livestock – mature(a)
Subtotal – biological assets

3

Current assets
Inventories
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XYZ Dairy Ltd
Balance sheet

Notes

31 December
20X1

31 December
20X0

Trade and other receivables

88,000

65,000

Cash

10,000

10,000

180,950

145,650

2,068,650

2,015,020

Total current assets
Total assets

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Issued capital
Accumulated profits
Total equity

1,000,000

1,000,000

902,828

865,000

1,902,828

1,865,000

165,822

150,020

165,822

150,020

2,068,650

2,015,020

Current liabilities
Trade and other payables
Total current liabilities
Total equity and liabilities

** มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการแสดงปริมาณของสินทรัพยชีวภาพแตละกลุม โดยแยกตามความ
เหมาะสมระหวางสินทรัพยเพื่อการอุปโภคบริโภคกับเพื่อการใหผลิตผล หรือระหวางสินทรัพยที่พรอมเก็บเกี่ยวกับ
ที่ยังไมพรอมเก็บเกี่ยว รวมทั้งเกณฑที่ใชในการแยก
(a) An entity is encouraged, but not required, to provide a quantified description of each group of
biological assets, distinguishing between consumable and bearer biological assets or between mature and
immature biological assets, as appropriate. An entity discloses the basis for making any such distinctions.
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บริษัท ก จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1
หมายเหตุ
รายได
มูลคายุติธรรมของน้ํานมที่ผลิตได
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติ
ธรรมหักประมาณคาใชจาย ณ จุดขายของโคนม
รวมรายได
คาใชจาย
วัตถุดิบที่ใชไป
คาใชจายดานบุคลากร
คาเสื่อมราคา
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรจากการดําเนินงาน
คาภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับงวด

หนวย :บาท
518,240

3

39,930
558,170
137,523
127,283
15,250
197,092
477,148
81,022
43,194
37,828

บริษัท ก จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1
กําไรสุทธิสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1

ทุนเรือนหุน
1,000,000
1,000,000

กําไรสะสม
865,000
37,828
902,828

รวม
1,865,000
37,828
1,902,828

Income statement

1

1

This income statement presents an analysis of expenses using a classification based on the nature of expenses. IAS 1 Presentation of
Financial Statements requires that an entity present, either on the face of the income statement or in the notes, an analysis of expenses
using a classification based on either the nature of expenses or their function within the entity. IAS 1 encourages presentation of an
analysis of expenses on the face of the income statement.

XYZ Dairy Ltd
Income statement

Notes

Fair value of milk produced

Year ended
31 December 20X1
518,240

Gains arising from changes in fair value less estimated point-of-sale costs of

3

39,930
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XYZ Dairy Ltd
Income statement

Notes

Year ended
31 December 20X1

dairy livestock
558,170
Inventories used

(137,523)

Staff costs

(127,283)

Depreciation expense

(15,250)

Other operating expenses

(197,092)
(477,148)

Profit from operations

81,022

Income tax expense

(43,194)

Profit for the period

37,828

Statement of changes in equity

2

2

This is one of several formats for the statement of changes in equity permitted by IAS 1.

XYZ Dairy Ltd
Statement of changes in equity

Balance at 1 January 20X1

Year ended 31 December 20X1

Share capital

Accumulated
profits

Total

1,000,000

865,000

1,865,000

37,828

37,828

902,828

1,902,828

Profit for the period
Balance at 31 December 20X1

1,000,000
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บริษัท ก จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1
หนวย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขายน้ํานม
เงินสดรับจากการขายปศุสัตว
เงินสดจายสําหรับคาวัสดุและคาบุคลากร
เงินสดจายสําหรับซื้อปศุสัตว

498,027
97,913
(460,831)
(23,815)
111,294
(43,194)
68,100

จายภาษีเงินได
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดคงเหลือตนงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

(68,100)
(68,100)
0
10,000
10,000

Cash flow statement

1

1

This cash flow statement reports cash flows from operating activities using the direct method. IAS 7 Cash Flow Statements requires that
an entity report cash flows from operating activities using either the direct method or the indirect method. IAS 7 encourages use of the
direct method.

XYZ Dairy Ltd
Cash flow statement

Notes

Year ended
31 December 20X1

Cash flows from operating activities
Cash receipts from sales of milk

498,027

Cash receipts from sales of livestock
Cash paid for supplies and to employees
Cash paid for purchases of livestock

97,913
(460,831)
(23,815)
111,294

Income taxes paid

(43,194)

Net cash from operating activities

68,100
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XYZ Dairy Ltd
Cash flow statement

Notes

Year ended
31 December 20X1

Cash flows from investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Net cash used in investing activities

(68,100)
(68,100)

Net increase in cash

0

Cash at beginning of period

10,000

Cash at end of period

10,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ 1 การดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริษัท ก จํากัด ดําเนินกิจการผลิตน้ํานมเพื่อขาย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทฯ มีโคนมที่สามารถ
ใหน้ํานมไดจํานวน 419 ตัว (สินทรัพยชีวภาพที่พรอมเก็บเกี่ยว) และโคระหวางเลี้ยงเพื่อรอใหน้ํานมจํานวน
137 ตัว (สินทรัพยชีวภาพที่ยังไมพรอมเก็บเกี่ยว) ในงวดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 บริษัทฯ
ผลิตน้ํานมได 157,584 กิโลกรัม ซึ่งคิดเปนมูลคายุติธรรม ณ วันรีดน้ํานมจํานวน 518,240 บาท (สุทธิจาก
ประมาณการคาใชจาย ณ จุดขายแลว)
Notes
1

Operations and principal activities
XYZ Dairy Ltd ('the Company') is engaged in milk production for supply to
various customers. At 31 December 20X1, the Company held 419 cows able to
produce milk (mature assets) and 137 heifers being raised to produce milk in the
future (immature assets). The Company produced 157,584kg of milk with a fair
value less estimated point-of-sale costs of 518,240 (that is determined at the time
of milking) in the year ended 31 December 20X1.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
34

รางมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57(ปรับปรุง 2550) เรื่อง เกษตรกรรม

หมายเหตุ 2 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
ปศุสัตวและน้ํานม
ปศุสัตววัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย มูลคายุติธรรมของปศุสัตวพิจารณาจาก
ราคาตลาดของปศุสัตวที่มีอายุ สายพันธุ และคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่เหมือนกัน น้ํานมวัดมูลคายุติธรรมหัก
ประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ณ วันรีดน้ํานม โดยมูลคายุติธรรมของน้ํานมพิจารณาจากราคาตลาดในทองถิ่น
2

Accounting policies
Livestock and milk
Livestock are measured at their fair value less estimated point-of-sale costs. The fair
value of livestock is determined based on market prices of livestock of similar age, breed,
and genetic merit. Milk is initially measured at its fair value less estimated point-of-sale
costs at the time of milking. The fair value of milk is determined based on market prices
in the local area.

หมายเหตุ 3 สินทรัพยชีวภาพ
การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของโคนม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ
ผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานราคา
ลดลงจากการขาย
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
3

25X1
459,570
26,250
15,350
24,580
(100,700)
425,050

Biological assets
Reconciliation of carrying amounts of dairy livestock
Carrying amount at 1 January 20X1

20X1
459,570

Increases due to purchases

26,250

Gain arising from changes in fair value less estimated point-of-sale costs
attributable to physical changes2

15,350

Gain arising from changes in fair value less estimated point-of-sale costs
attributable to price changes*

24,580

Decreases due to sales

(100,700)

Carrying amount at 31 December 20X1

425,050
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2

Separating the increase in fair value less estimated point-of-sale costs between the portion attributable to physical changes
and the portion attributable to price changes is encouraged but not required by this Standard.

หมายเหตุ 4 กลยุทธการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํานม บริษัทฯ คาดวาราคาน้ํานมจะไมลดลงอยาง
มีนัยสําคัญในอนาคตอันใกล ดังนั้น จึงมิไดทําสัญญาอนุพันธหรือสัญญาอื่นใดเพื่อบริหารความเสี่ยงจากราคา
น้ํานม บริษัทฯ ไดสอบทานและติดตามราคาน้ํานมอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาความจําเปนของการใชมาตรการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงินใหเหมาะสม
4

Financial risk management strategies

The Company is exposed to financial risks arising from changes in milk prices. The Company does not anticipate that
milk prices will decline significantly in the foreseeable future and, therefore, has not entered into derivative or other
contracts to manage the risk of a decline in milk prices. The Company
reviews
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ตัวอยางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงดานกายภาพและการเปลี่ยนแปลงดานราคา
ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงวิธีการแยกความเปลี่ยนแปลงดานกายภาพและการเปลี่ยนแปลงดานราคา มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหแยกแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งสองดานของมูลคายุติธรรมหักประมาณการ
คาใชจาย ณ จุดขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 กิจการมีฝูงสัตวมีอายุ 2 ป จํานวน 10 ตัว และ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25X1 ไดซื้อ
สัตวอายุ 2.5 ปหนึ่งตัวราคา 108 บาท และในวันเดียวกันมีสัตวเกิดใหมอีกหนึ่งตัว ไมมีการขายหรือจําหนายสัตว
ระหวางงวด มูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขายตอหนวย เปนดังนี้
สัตวอายุ 2 ป ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1
สัตวเกิดใหม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25X1
สัตวอายุ 2.5 ป ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25X1
สัตวเกิดใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
สัตวอายุ 0.5 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
สัตวอายุ 2 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
สัตวอายุ 2.5 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
สัตวอายุ 3 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1

100
70
108
72
80
105
111
120

มูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ของฝูงสัตว
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1 (10x100)
1,000
ซื้อ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 25X1 (1x108)
108
มูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานราคา
10 x (105 - 100)
50
1x (111 - 108)
3
55
1 x (72-70)
2
มูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพ
10 x (120 - 105)
150
1x (120 - 111)
9
1x (80 - 72)
8
1 x 70
70
237
มูลคายุติธรรมหักประมาณการคาใชจาย ณ จุดขาย ของฝูงสัตว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
11 x 120
1,320
1 x 80
80
1,400
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Example 2 Physical change and price change
The following example illustrates how to separate physical change and price change. Separating the change in fair
value less estimated point-of-sale costs between the portion attributable to physical changes and the portion
attributable to price changes is encouraged but not required by this Standard.
A herd of 10 2 year old animals was held at 1 January 20X1. One animal aged 2.5 years was purchased on 1 July 20X1
for 108, and one animal was born on 1 July 20X1. No animals were sold or disposed of during the period. Per-unit fair
values less estimated point-of-sale costs were as follows:

2 year old animal at 1 January 20X1

100

Newborn animal at 1 July 20X1

70

2.5 year old animal at 1 July 20X1

108

Newborn animal at 31 December 20X1

72

0.5 year old animal at 31 December 20X1

80

2 year old animal at 31 December 20X1

105

2.5 year old animal at 31 December 20X1

111

3 year old animal at 31 December 20X1

120

Fair value less estimated point-of-sale costs of herd at 1 January
20X1 (10 x 100)

1,000

Purchase on 1 July 20X1 (1 x 108)

108

Increase in fair value less estimated point-of-sale costs due to price change:
10 × (105 – 100)

50

1 × (111 – 108)

3

1 × (72 – 70)

2

55

Increase in fair value less estimated point-of-sale costs due to physical change:
10 × (120 – 105)

150

1 × (120 – 111)

9

1 × (80 – 72)

8

1 × 70

70

237

Fair value less estimated point-of-sale costs of herd at 31 December 20X1
11 × 120

1,320

1 × 80
2

Extracted from IAS 41, Illustrative Examples. IASC Foundation

2

Extracted from IAS 41, Illustrative Examples. IASC Foundation
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