เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๕/๒๕๖๓
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖
เรื่อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการจั ด ท าบั ญ ชี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี แ ละกฎหมายอื่ น ทั้ ง นี้
มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๒ (๓/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๓/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๖ เรื่อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖ เรื่อง การสารวจและการประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่ ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรือ่ ง
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

คานา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบั บที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่ งทรั พยากรแร่ ซึ่งเป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Bound volume 2020 Consolidated
without early application))
ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (ใช้อา้ งอิงเฉพาะสาหรับประเทศไทย
เท่านั้น)
ฉบับปรับปรุงปี
การปรับปรุงจากฉบับปี ก่อนหน้า
การปรับปรุงเนือ่ งมาจาก
2563
โดยปรั บปรุ งย่ อหน้ าที่ 10 และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ การปรับปรุงการอ้ างอิงกรอบแนวคิด
26ก
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2562
โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน ไม่มี
ทางการเงิ น ฉบั บ อื่ น แต่ ท้ั ง นี้ ไม่ ไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ **
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1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรือ่ ง
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การรับรูส้ ินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า

1
3
6

ข้อยกเว้นเป็ นการชัว่ คราวจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ย่อหน้าที่ 11 และ 12

6

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า

8

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
องค์ประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

8
9
12
13

การแสดงรายการ

15

การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
การจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า

15
17

การด้อยค่า

18

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การระบุ ร ะดับ ขั้น ที่ สิ น ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด จากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า จะ ได้ร ับ
การประเมินการด้อยค่า

18

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวก

23
26
27

21

ก คานิยาม
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3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่ าแหล่งทรัพยากรแร่
ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสาคัญ คานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้งแรกในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ควรอ่านโดย
คานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติใน
การเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรือ่ ง กำรสำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
วัตถุประสงค์
1
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อกาหนดการรายงานทางการเงิน
สาหรับการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้
2.1
จ ากัด การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ป ฏิบั ติ ท างการบั ญ ชี ท่ีใ ช้ ป ฏิบั ติ ใ นปั จ จุ บั น ส าหรั บ ค่ า ใช้จ่ า ย
ในการสารวจและการประเมินค่า
2.2
กิจการที่รับรู้สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า มีการประเมินการด้ อยค่า
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ และวัดมูลค่าการด้ อยค่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
2.3
เปิ ดเผยรายการ และอธิบ ายจ านวนเงิ น ที่แ สดงในงบการเงิ น ของกิจ การที่เ กิดจาก
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ และช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน เหล่านั้น
เข้ า ใจถึ ง จ านวนเงิ น ระยะเวลา และความแน่ น อนของกระแสเงิ น สดในอนาคต
ที่เกิดจากสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าที่มีการรับรู้

ขอบเขต
3
4
5

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า
ที่เกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การบั ญ ชี ใ นหั ว ข้ อ อื่น ๆ ของกิจ การ
ที่ดาเนินงานการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
กิจการต้ องไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใช้ กบั ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
5.1
ก่อนการสารวจและการประเมินค่า แหล่งทรัพยากรแร่ เช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่
กิจการจะได้ รับสิทธิตามกฎหมายให้ สารวจพื้นที่ท่รี ะบุไว้ เฉพาะ
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4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
5.2

หลั ง จากที่ไ ด้ มี ก ารพิ สู จ น์ แ ล้ ว ถึ ง ความเป็ นไปได้ ท างเทคนิ ค และความเป็ นไปได้
ในเชิงพาณิชย์ของการนาเอาทรัพยากรแร่น้ันมาใช้

การรับรูส้ ินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
ข้อ ยกเว้น เป็ นการชัว่ คราวจากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ย่อหน้าที่ 11 และ 12
6

7

ในการก าหนดนโยบายการบั ญ ชี กิ จ การที่ มี ก ารรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จากการส ารวจและ
การประเมินค่า ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ย่ อหน้ าที่ 11 และ 12 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด กาหนดแหล่งที่มาและแนวปฏิบัติ ซึ่งฝ่ ายบริหารต้ องการ
ใช้ ในการพิจารณากาหนดนโยบาย การบัญชีสาหรับรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินยัง
ไม่ ได้ ร ะบุ ไว้ เป็ นการเฉพาะ อย่ า งไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ ได้ ร ะบุ ถึง
ข้ อ ยกเว้ น แก่ กิจ การในการน าข้ อ ก าหนดจากย่ อ หน้ า ดั ง กล่ า วมาถื อ ปฏิบั ติ ใ นเรื่ อ งนโยบาย
การบั ญชี สาหรั บการรั บรู้ และวั ดมู ลค่ าของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิดจากการสารวจและการประเมิน ค่ า
โดยขึ้นอยู่กบั การพิจารณาตามย่อหน้ าที่ 9 และ 10 ที่จะกล่าวถัดไป

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
8

สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่าต้องวัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน
องค์ประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า

9

กิจการต้ องกาหนดนโยบายการบัญชีซ่ึงระบุถึงประเภทของค่าใช้ จ่ายที่สามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์
ที่เ กิดจากการสารวจและการประเมิ น ค่ า และน านโยบายดังกล่ า วมาถือ ปฏิบั ติโดยสม่ า เสมอ
ในการก าหนดนโยบายดั ง กล่ า วกิ จ การจะพิ จ ารณาระดั บ ความเกี่ ย วข้ อ งของค่ า ใช้ จ่ า ยกับ
การพบแหล่งทรัพยากรแร่อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างของค่าใช้ จ่ายที่อาจรวมอยู่ในการวัดมูลค่า
เมื่อเริ่ มแรกเป็ นสินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่ ามีดังนี้ (รายการดังต่อไปนี้
ไม่ได้ รวมรายการที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด)
9.1
การได้ มาซึ่งสิทธิในการสารวจ
9.2
การศึกษาทางด้ านภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ และธรณีฟิสิกส์
9.3
การขุดเจาะสารวจ
9.4
การขุด
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9.5
9.6

10

11

การเลือกตัวอย่าง และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความเป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิคและความเป็ นไปได้
ในเชิงพาณิชย์ของการนาทรัพยากรแร่มาใช้

ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแหล่ งทรัพยากรแร่ ไม่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจ
และการประเมินค่า กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการรับรู้สนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากการพัฒนาไว้ แล้ ว
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น กิจการจะรั บรู้ภาระผูกพั นที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายและการรักษา
สภาพให้ กลั บคื นดั งเดิ มที่เกิดขึ้นในระหว่ างช่ วงเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
สารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

12

ภายหลังการรับรู้รายการกิจการต้ องเลือกใช้ วิธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า ถ้ ากิจการใช้ วิธกี ารตีราคาใหม่ (ไม่ว่าจะเป็ นไป
ตามวิธีท่รี ะบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ วิธีท่รี ะบุไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) กิจการต้ องใช้ วิธีการดังกล่าวอย่าง
สม่าเสมอกับการจัดประเภทของสินทรัพย์ (ดูย่อหน้ าที่ 15)
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

13

14

กิจการอาจเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับค่าใช้จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า
หากการเปลี่ย นแปลงนั้น ท าให้ง บการเงิ น แสดงข้อ มู ล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจเชิ ง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้มากขึ้ นและไม่ได้ทาให้ความน่าเชื่อถือลดลง หรือทาให้มีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้ น และไม่ได้ทาให้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้ลดลง กิจการ
ต้องพิจารณาถึงหลักของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความน่าเชื่อถือโดยใช้เกณฑ์
ตามเงือ่ นไขที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เพื่ อให้ การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสาหรั บค่าใช้ จ่ายจากการสารวจและการประเมินค่าเป็ นไป
อย่ า งมีเหตุผล กิจ การต้ อ งแสดงได้ ว่ า การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ า วทาให้ งบการเงิ น เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขที่ร ะบุ ไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด มากยิ่งขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวไม่จาเป็ นต้ อง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อที่กาหนด
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การแสดงรายการ
การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
15

16

กิจการต้ องจัดประเภทรายการสินทรั พย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าเป็ นสินทรั พย์
ที่มีตัวตนหรื อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามลักษณะของสินทรั พย์ท่ไี ด้ มา และใช้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ
สินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าบางรายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เช่น สิทธิ
ในการขุดเจาะ) ในขณะที่สินทรั พย์บางรายการเป็ นสินทรั พย์ ท่ีมีตัวตน (เช่ น ยานพาหนะ และ
อุ ปกรณ์ ขุ ดเจาะ) เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี ตั ว ตนเพื่ อ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน จ านวน
ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีมี ตั ว ตนที่ใ ช้ ไ ปจะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของต้ น ทุ น สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ไม่ ไ ด้ ท าให้
สินทรัพย์ท่มี ีตัวตนเปลี่ยนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า

17

สินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่ าต้ องไม่ ถูกจั ดประเภทอยู่ ในประเภทเดิมอีก
ต่ อ ไปเมื่อ มีก ารพิ สูจ น์ แ ล้ วถึ งความเป็ นไปได้ ทางเทคนิ คและความเป็ นไปได้ ในเชิ งพาณิ ช ย์
ในการนาเอาทรัพยากรแร่ มาใช้ กิจการต้ องมีการประเมิน การด้ อยค่าของสินทรั พย์ท่ีเกิดจาก
การสารวจและการประเมินค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าก่อนการจัดประเภทรายการใหม่

การด้อยค่า
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
18

19

กิ จ การต้อ งประเมิ น การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ที่เ กิ ด จากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า
เมื่อมีขอ้ เท็จจริงและสถานการณ์ที่ชี้ให้เ ห็ นว่ า มู ลค่ าตามบัญชี ของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้ นจาก
การสารวจและการประเมินค่ าอาจสู งกว่ ามู ลค่ าที่คาดว่ าจะได้รบั คืน เมื่อข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ที่ ชี้ ให้เ ห็ น ว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี มี จ านวนสู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น
กิจการต้องวัดมู ลค่ า แสดงรายการและเปิ ดเผยผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ยกเว้นตามทีก่ าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21
สาหรั บสินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่า เท่านั้น กิจการต้ องนาย่ อหน้ าที่ 20
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบัติแทนที่ย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ในการระบุว่าสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจ
และการประเมินค่าอาจเกิดการด้ อยค่า ย่ อหน้ าที่ 20 ใช้ คาว่ า “สินทรั พย์” โดยให้ หมายความ
รวมถึ งสินทรั พย์ ท่ีเกิดจากการสารวจและการประเมิ นค่ าซึ่ ง แยกต่ า งหากหรื อ หน่ ว ยสิน ทรั พ ย์
ที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 35/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

7

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
20

ข้ อเท็จจริ งหรื อสถานการณ์ข้อใดข้ อหนึ่ งหรื อมากกว่ าหนึ่ งข้ อดังต่อไปนี้ เป็ นสิ่งที่ช้ ี ให้ เห็น ว่ า
กิจการควรทดสอบการด้ อยค่าสาหรับสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า (รายการ
ดังต่อไปนี้ไม่ได้ รวมรายการที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด)
20.1 ระยะเวลาซึ่งกิจการมีสิทธิในการสารวจพื้ นที่ท่รี ะบุไว้ ได้ หมดลงในระหว่างงวด หรือ
กาลังจะหมดลงในระยะเวลาอันใกล้ และสิทธิดังกล่าวไม่ได้ คาดว่าจะมีการต่ออายุ
20.2 ไม่ ได้ มี ก ารวางแผนงานหรื อจั ดท างบประมาณส าหรั บ ค่ าใช้ จ่ ายที่ มี สาระส าคั ญใน
การดาเนินการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เพิ่มเติมในพื้นที่ท่รี ะบุไว้ เฉพาะ
20.3 การสารวจและการประเมินค่าแหล่ งทรั พยากรแร่ ในพื้ นที่ท่รี ะบุ ไว้ ไม่ ได้ ทาให้ กิจการ
ค้ น พบทรั พ ยากรแร่ ใ นจ านวนที่ส ามารถน าไปใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ และกิจ การได้
ตัดสินใจหยุดดาเนินการในพื้นที่ดังกล่าว
20.4 มีข้อมูลเพี ยงพอที่ทาให้ สามารถระบุได้ ว่า แม้ ว่าการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวยังคงดาเนิน
อยู่ต่อไป แต่ มีความเป็ นไปได้ ว่ามู ลค่ า ที่คาดว่ าจะได้ รับ คืนเมื่อประสบความสาเร็จ
ในการพั ฒนา หรื อ เมื่ อ มี ก ารขายจะต่ า กว่ า มู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิดจาก
การสารวจและการประเมินค่า
ในกรณีดังกล่ าวหรื อกรณีท่มี ีลักษณะคล้ ายคลึงกัน กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ต้อง
รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
การระบุระดับขั้นที่สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่าจะได้รบั การประเมิน
การด้อยค่า

21

22

กิ จ การต้อ งก าหนดนโยบายการบัญ ชี ใ นการปั น ส่ ว นสิ น ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด จากการส ารวจและ
การประเมินค่าให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด กระแสเงิ น สดเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประเมิ น การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
โดยหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด กระแสเงิ น สดหรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด
กระแสเงินสดที่ได้รบั การปั นส่วนต้องมีขนาดไม่เกินส่วนงานดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรือ่ ง ส่วนงำนดำเนินงำน
ระดับขั้นที่กิจการกาหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่เี กิดจาก
การส ารวจและการประเมิ น ค่ า อาจประกอบด้ ว ยหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิ ด กระแสเงิ น สด
หนึ่งหน่วยหรือมากกว่า
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การเปิ ดเผยข้อมูล
23
24

25

กิจการต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ลซึ่ งระบุ และอธิ บายจานวนเงินที่ไ ด้รบั รู ใ้ นงบการเงินที่เ กิด จาก
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 23 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
24.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า รวมถึงการรับรู้
สินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
24.2 จานวนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
และกิจกรรมการลงทุนที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
กิจการต้ องแยกสินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสารวจและการประเมินค่าเป็ นสินทรั พย์ประเภทหนึ่ ง
ต่างหาก และเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามการจัดประเภท
ของสินทรัพย์

วันถือปฏิบตั ิ
26

26ก

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บั ญ ชี ท่ีเ ริ่ มในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ สนั บ สนุ น ให้ น าไปใช้ ก่อนวัน
ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การปรับปรุ งการอ้างอิ งกรอบแนวคิ ดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (ที่ป รั บ ปรุ งในปี
2563) ทาให้ เ กิดการปรั บปรุ งย่ อ หน้ าที่ 10 กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามการปรั บปรุ งดังกล่ าว
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้
กิ จ การน าไปใช้ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เมื่ อ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ที่ เ กิ ด จาก
การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 6
เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่ งทรั พยากรแร่ โดยการปรั บงบการเงินย้ อนหลังตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หากกิจการพิจารณาว่าการปรับงบการเงินย้ อนหลังนั้นไม่สามารถ
ทาได้ ในทางปฏิบัติหรื อก่อให้ เกิดการใช้ ต้นทุนหรื อความพยายามที่มากเกินไป กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติตามการปรับปรุงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสารวจและการ
ประเมินค่าแหล่ งทรั พยากรแร่ โดยอ้ างอิงตามย่อหน้ าที่ 23 ถึง 28 50 ถึง 53 และ 54ฉ ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี
และข้ อผิดพลาด
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
27

หากกิจการไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 18 กับข้ อมูลเปรียบเทียบ
ที่สมั พันธ์กบั รอบปี บัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด ได้ ให้ คาอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคาว่ า “การไม่ สามารถทาได้ ในทาง
ปฏิบัต”ิ ไว้
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจ
และการประเมินค่า

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า ซึ่งได้ รับรู้เป็ น
สินทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีของกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการสารวจและ
การประเมินค่า

หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการสารวจและ
การประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการพิสูจน์
ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์
ของการนาเอาทรัพยากรแร่มาใช้

การสารวจและการประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่

หมายถึง การค้ นหาแหล่งทรัพยากรแร่รวมถึงแร่ธาตุ นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ
และทรั พยากรที่ไม่สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซ่ึงคล้ ายคลึงกัน
(similar non-regenerative resources) หลั งจากที่กิจ การได้ รั บ
สิทธิทางกฎหมายให้ ทาการสารวจในพื้นที่ท่รี ะบุไว้ รวมทั้ง
การกาหนดความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและความเป็ นไปได้
ในเชิงพาณิชย์ของการนาทรัพยากรแร่มาใช้
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