เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๗/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ ๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การสํารวจ
และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่า แหล่ งทรั พยากรแร่ ซึ่ งเป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การรับรูส้ ินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า

1
3
6

ข้อ ยกเว้น เป็ นการชั่ว คราวจากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี แ ละข้อ ผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 11 และ 12

6

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า

8

การวัดมูลค่าเมื่อรับรูร้ ายการ
องค์ประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

8
9
12
13

การแสดงรายการ

15

การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า
การจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า

15
17

การด้อยค่า

18

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การระบุ ร ะดับ ขั้นที่ สิ น ทรัพ ย์ท่ ี เกิ ด จากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า จะ ได้ร ับ
การประเมินการด้อยค่า

18

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก
ก คานิยาม

23
26
27

21
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่ง
ทรัพ ยากรแร่ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 27 และภาคผนวก ก ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามส าคั ญ เท่ า กั น
ย่อหน้ าที่ พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสาคัญ คานิยามในภาคผนวก ก ที่ ปรากฏเป็ นครั้งแรกใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ควรอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุง 2558)
ในกรณีทไี่ ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
วัตถุประสงค์
1
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อกาหนดการรายงานทางการเงิน
สาหรับการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้
2.1
จ ากัด การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ป ฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ใช้ ป ฏิบั ติ ใ นปั จ จุ บั น ส าหรั บ ค่ า ใช้จ่า ย
ในการสารวจและการประเมินค่า
2.2
กิจการที่ รับรู้สินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า มีการประเมินการด้ อยค่า
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ และวัดมูลค่าการด้ อยค่าตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้อยค่ า ของสิน ทรัพ ย์
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )
2.3
เปิ ดเผยรายการ และอธิบ ายจานวนเงิน ที่ แสดงในงบการเงิน ของกิจการที่ เกิดจาก
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ และช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน เหล่านั้น
เข้ า ใจถึ ง จ านวนเงิ น ระยะเวลา และความแน่ น อนของกระแสเงิ น สดในอนาคตที่
เกิดจากสินทรัพย์ทเี่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่าที่ มีการรับรู้

ขอบเขต
3
4
5

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า
ที่ เกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ได้ ก ล่ า วถึ ง การบั ญ ชี ใ นหั ว ข้ อ อื่ นๆ ของกิจ การ
ที่ ดาเนินงานการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
กิจการต้ องไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใช้ กบั ค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ้น
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
5.1
5.2

ก่อนการสารวจและการประเมินค่า แหล่งทรัพยากรแร่ เช่น ค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ้นก่อนที่
กิจการจะได้ รับสิทธิตามกฎหมายให้ สารวจพื้นที่ ทรี่ ะบุไว้ เฉพาะ
หลั ง จากที่ ได้ มี ก ารพิ สูจ น์ แ ล้ ว ถึ ง ความเป็ นไปได้ ท างเทคนิ ค และความเป็ นไปได้
ในเชิงพาณิชย์ของการนาเอาทรัพยากรแร่น้ันมาใช้

การรับรูส้ ินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า
ข้ อ ยกเว้น เป็ นการชั่ ว คราวจากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 11 และ 12
6

7

ในการก าหนดนโยบายการบั ญ ชี กิ จ การที่ มี ก ารรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ เกิ ด จากการส ารวจและ
การประเมินค่า ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ย่ อ หน้ า ที่ 11 และ 12 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบาย
การบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กาหนดแหล่ งที่ มาและแนวปฏิบั ติ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารต้ องการใช้ ในการพิ จารณากาหนดนโยบาย
การบั ญ ชี สาหรั บ รายการที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยั งไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ เ ป็ นการเฉพาะ
อย่างไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ได้ ระบุ ถึงข้ อยกเว้ นแก่กิจการในการน า
ข้ อ ก าหนดจากย่ อ หน้ า ดั ง กล่ า วมาถื อ ปฏิบั ติ ใ นเรื่ องนโยบายการบั ญ ชี ส าหรั บ การรั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าของสินทรั พย์ทเกิ
ี่ ดจากการสารวจและการประเมินค่าโดยขึ้นอยู่กับการพิ จารณาตาม
ย่อหน้ าที่ 9 และ 10 ที่ จะกล่าวถัดไป

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า
การวัดมูลค่าเมื่อรับรูร้ ายการ
8

สินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่าต้องวัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน
องค์ประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า

9

กิจการต้ องกาหนดนโยบายการบัญชีซึ่งระบุถึงประเภทของค่าใช้ จ่ายที่ สามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์
ที่ เกิดจากการสารวจและการประเมิน ค่ า และน านโยบายดังกล่ า วมาถือ ปฏิบั ติโดยสม่า เสมอ
ในการก าหนดนโยบายดั ง กล่ า วกิ จ การจะพิ จ ารณาระดั บ ความเกี่ ยวข้ อ งของค่ า ใช้ จ่ า ยกั บ
การพบแหล่งทรัพยากรแร่อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างของค่าใช้ จ่ายที่ อาจรวมอยู่ในการวัดมูลค่า
4
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10

11

เมื่ อเริ่ มแรกเป็ นสินทรั พย์ที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่ามีดังนี้ (รายการดังต่อไปนี้
ไม่ได้ รวมรายการที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหมด)
9.1
การได้ มาซึ่ งสิทธิในการสารวจ
9.2
การศึกษาทางด้ านภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ และธรณีฟิสิกส์
9.3
การขุดเจาะสารวจ
9.4
การขุด
9.5
การเลือกตัวอย่าง และ
9.6
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับการประเมินความเป็ นไปได้ ทางด้ า นเทคนิคและความเป็ นไปได้
ในเชิงพาณิชย์ของการนาทรัพยากรแร่มาใช้
ค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ ไม่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากการสารวจ
และการประเมิน ค่ า กรอบแนวคิ ดส าหรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการรับรู้สนิ ทรัพย์ทเี่ กิดจากการพัฒนาไว้ แล้ ว
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการจะรับรู้ภาระผูกพัน
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการเคลื่ อนย้ ายและการรักษาสภาพให้ กลับคืนดังเดิมที่ เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเฉพาะ
เวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

12

ภายหลังการรับรู้รายการกิจการต้ องเลือกใช้ วิธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทเี่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า ถ้ ากิจการใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่ (ไม่ว่าจะเป็ นไป
ตามวิธที รี่ ะบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือ วิธีทระบุ
ี่ ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) กิจการต้ องใช้ วิธีการดังกล่าวอย่างสมา่ เสมอ
กับการจัดประเภทของสินทรัพย์ (ดูย่อหน้ าที่ 15)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

13

กิจการอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับค่าใช้จ่ายในการสารวจและการประเมินค่ า
หากการเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใ้ ช้มากขึ้ นและไม่ได้ทาให้ความน่าเชื่อถือลดลง หรือทาให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้ น และ
ไม่ได้ทาให้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้ลดลง กิจการต้องพิจารณาถึง
หลักของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความน่าเชื่อถือโดยใช้เกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ กาหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)
5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
14

เพื่ อให้ การเปลี่ ยนนโยบายการบัญชีสาหรับค่าใช้ จ่ายจากการสารวจและการประเมินค่าเป็ นไป
อย่ า งมีเหตุผล กิจ การต้ อ งแสดงได้ ว่า การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ า วทาให้ งบการเงิน เป็ นไปตาม
เงื่ อนไขที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มากยิ่ งขึ้น
แต่การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องเป็ นไปตามเงื่ อนไขทุกข้ อที่ กาหนด

การแสดงรายการ
การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า
15

16

กิจการต้ องจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากการสารวจและการประเมินค่าเป็ นสินทรัพย์
ที่ มีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามลักษณะของสินทรัพย์ทได้
ี่ มา และใช้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว
อย่างสมา่ เสมอ
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่าบางรายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เช่น สิทธิ
ในการขุดเจาะ) ในขณะที่ สินทรั พย์บางรายการเป็ นสินทรั พย์ที่มีตัวตน (เช่ น ยานพาหนะ และ
อุ ป กรณ์ ขุ ดเจาะ) เมื่ อมี ก ารใช้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนเพื่ อพั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน จ านวน
ของสิน ทรั พ ย์ ที่ มี ตั ว ตนที่ ใช้ ไ ปจะเป็ นส่ ว นหนึ่ งของต้ น ทุ น สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ไม่ ไ ด้ ท าให้
สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนเปลี่ ยนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า

17

สินทรั พย์ที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่าต้ องไม่ถูกจัดประเภทอยู่ในประเภทเดิมอีก
ต่ อ ไปเมื่ อมี ก ารพิ สูจ น์ แ ล้ วถึ ง ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิ ค และความเป็ นไปได้ ในเชิ งพาณิ ช ย์
ในการนาเอาทรั พยากรแร่ มาใช้ กิจการต้ องมีการประเมิน การด้ อยค่าของสินทรั พย์ที่เกิดจาก
การสารวจและการประเมินค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าก่อนการจัดประเภทรายการใหม่

การด้อยค่า
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
18

กิ จ การต้อ งประเมิ น การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ท่ ี เกิ ด จากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า
เมื่อ มีขอ้ เท็จจริงและสถานการณ์ท่ ีชี้ ให้เห็ นว่ า มู ลค่ าตามบัญชี ข องสินทรัพย์ท่ ีเกิดขึ้ นจาก
การสารวจและการประเมินค่ าอาจสู งกว่ ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืน เมื่อข้อ เท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ ี ชี้ ให้เ ห็ น ว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี มี จ านวนสู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ คาดว่ า จะได้ร ับ คื น
กิจการต้องวัดมู ลค่ า แสดงรายการและเปิ ดเผยผลขาดทุนจากการด้อยค่ าตามมาตรฐาน

6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

19

20

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้)
ยกเว้นตามที่กาหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21
สาหรั บสินทรั พย์ที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่าเท่านั้น กิจการต้ องนาย่อหน้ าที่ 20
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบัติแทนที่ ย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ในการระบุว่าสินทรัพย์ทเี่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่าอาจเกิดการด้ อยค่า ย่อหน้ าที่ 20
ใช้ คาว่ า “สินทรั พย์” โดยให้ หมายความรวมถึงสินทรั พย์ที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่า
ซึ่ งแยกต่างหากหรือหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดกระแสเงินสด
ข้ อเท็จจริ งหรื อสถานการณ์ข้อใดข้ อหนึ่ งหรื อมากกว่ า หนึ่ งข้ อดังต่อไปนี้ เป็ นสิ่ งที่ ชี้ ให้ เห็นว่ า
กิจการควรทดสอบการด้ อยค่าสาหรับสินทรัพย์ทเี่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า (รายการ
ดังต่อไปนี้ไม่ได้ รวมรายการที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหมด)
20.1 ระยะเวลาซึ่ งกิจการมีสิทธิในการสารวจพื้นที่ ที่ ระบุไว้ ได้ หมดลงในระหว่ างงวด หรื อ
กาลังจะหมดลงในระยะเวลาอันใกล้ และสิทธิดังกล่าวไม่ได้ คาดว่าจะมีการต่ออายุ
20.2 ไม่ ได้ มี ก ารวางแผนงานหรื อจั ดท างบประมาณส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ มี สาระส าคั ญ ใน
การดาเนินการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เพิ่ มเติมในพื้นที่ ทรี่ ะบุไว้ เฉพาะ
20.3 การสารวจและการประเมินค่าแหล่ งทรัพยากรแร่ ในพื้นที่ ที่ ระบุไว้ ไม่ ได้ ทาให้ กิจการ
ค้ น พบทรั พ ยากรแร่ ใ นจ านวนที่ สามารถน าไปใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ และกิจ การได้
ตัดสินใจหยุดดาเนินการในพื้นที่ ดังกล่าว
20.4 มีข้อมูลเพียงพอที่ ทาให้ สามารถระบุได้ ว่า แม้ ว่าการพัฒนาพื้นที่ ดังกล่าวยังคงดาเนิน
อยู่ต่อ ไป แต่มีความเป็ นไปได้ ว่ามู ลค่า ที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน เมื่ อประสบความสาเร็จ
ในการพั ฒนา หรื อ เมื่ อมีการขายจะต่า กว่ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พย์ที่เกิดจาก
การสารวจและการประเมินค่า
ในกรณีดังกล่ าวหรือกรณีที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรั พย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ต้ องรั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ า ยตามข้ อก าหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การระบุระดับขั้นที่สินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่าจะได้รบั การประเมิน
การด้อยค่า

21

กิจ การต้อ งก าหนดนโยบายการบัญ ชี ใ นการปั น ส่ ว นสิ นทรัพ ย์ท่ ี เกิด จากการส ารวจและ
การประเมินค่าให้กบั หน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด กระแสเงิ น สดเพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประเมิ น การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
โดยหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ ีก่อให้เกิดกระแส
เงิ น สดที่ ได้ร ับ การปั น ส่ ว นต้อ งมี ข นาดไม่ เ กิ น ส่ ว นงานด าเนิ น งานตามที่ ก าหนดไว้ใ น
7

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

22

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้)
ระดับขั้นที่ กิจการกาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทเี่ กิดจาก
การส ารวจและการประเมิ น ค่ า อาจประกอบด้ ว ยหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิด กระแสเงิ น สด
หนึ่ งหน่วยหรือมากกว่า

การเปิ ดเผยข้อมูล
23
24
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กิจการต้องเปิ ดเผยข้อ มู ล ซึ่ งระบุ และอธิ บายจานวนเงินที่ ได้รบั รู ใ้ นงบการเงินที่ เกิดจาก
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 23 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
24.1 นโยบายการบัญชีเกี่ ยวกับค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า รวมถึงการรับรู้
สินทรัพย์ทเี่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
24.2 จานวนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
และกิจกรรมการลงทุนที่ เกิดจากการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
กิจการต้ องแยกสินทรั พย์ที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่ าเป็ นสินทรั พย์ประเภทหนึ่ ง
ต่างหาก และเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุป กรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรื อ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 38
(ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ตามการจัดประเภทของ
สินทรัพย์

วันถือปฏิบตั ิ
26

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้สนั บ สนุ น ให้ นาไปใช้ ก่อนวั น
ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
27

หากกิจการไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 18 กับข้ อมูลเปรียบเทียบ
ที่ สมั พันธ์กบั รอบปี บัญชีทเี่ ริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบั ญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลาด (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ได้ ใ ห้ ค าอธิ บ ายเกี่ ยวกั บ
ความหมายของคาว่า “การไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ” ไว้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สินทรัพย์ท่ ีเกิดจากการสารวจ
และการประเมินค่า

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า ซึ่ งได้ รับรู้เป็ น
สินทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีของกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการสารวจและ
การประเมินค่า

หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ้นของกิจการที่ เกี่ ยวข้ องกับ การสารวจและ
การประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนการพิสูจน์
ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์
ของการนาเอาทรัพยากรแร่มาใช้

การสารวจและการประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่

หมายถึง การค้ น หาแหล่ งทรั พยากรแร่ ร วมถึ งแร่ ธาตุ น้า มั น ก๊า ซ
ธรรมชาติ และทรั พยากรที่ ไม่ สามารถสร้ า งขึ้น ใหม่ ได้ ซึ่ง
คล้ ายคลึ งกัน (similar non-regenerative resources) หลั งจาก
ที่ กิจการได้ รั บสิทธิทางกฎหมายให้ ทาการสารวจในพื้ นที่
ที่ ระบุไว้ รวมทั้งการกาหนดความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและ
ความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ของการนาทรัพยากรแร่มาใช้
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