คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรือ่ ง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดการรายงานทางการเงินสาหรับ
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่งประกอบด้ วยหัวข้ อต่างๆ ได้ แก่ ขอบเขต คานิยาม
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า การแสดงรายการ การด้ อยค่า
และการเปิ ดเผยข้ อมูล
ขอบเขต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้บังคับใช้ กับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในช่ วงการสารวจและการประเมินค่า
(Exploration and evaluation expenditures) เท่านั้น โดยต้ องไม่นาไปใช้ กับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ มีการพิสูจน์แล้ วถึง
ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิค และความเป็ นไปได้ เชิงพาณิชย์ของการนาเอาทรัพยากรแร่น้ันมาใช้
ได้ รับสิทธิตามกฎหมายให้ สารวจพื้นที่
ที่ระบุไว้ เฉพาะ
(Obtained the legal rights to explore)

มีการพิสจู น์แล้ วถึงความเป็ นไปได้ ทางเทคนิค และ
ความเป็ นไปได้ เชิงพาณิชย์
(Technical feasibility and commercial viability)

ค่าใช้ จ่ายช่วงก่อนการสารวจและการ
ประเมินค่า

ค่าใช้ จ่ายช่วงการสารวจและการ
ประเมินค่า

ค่าใช้ จ่ายช่วงหลังการสารวจและการ
ประเมินค่า

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้

กิจ การที่ดาเนิ น ธุ ร กิจ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การส ารวจและการประเมิ น ค่ า แหล่ งทรั พ ยากรแร่ มัก จะมี
การด าเนิ น งานที่ม ากกว่ า ขั้ น ตอนการส ารวจและการประเมิ น ค่ า แหล่ ง ทรั พ ยากรแร่ ทั้ง นี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ มิได้ กล่ าวถึงการบัญชี ในขั้นตอนการดาเนินงานอื่นๆของกิจการประเภท
ดังกล่าว
คานิยาม
สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า (Exploration and evaluation assets: E&E assets)
หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า ซึ่งได้ รับรู้เป็ นสินทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีของกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า (Exploration and evaluation expenditures)
หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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ซึ่งเกิดขึ้น ก่ อ นการพิ สูจ น์ ค วามเป็ นไปได้ ทางเทคนิ คและความเป็ นไปได้ ในเชิ งพาณิ ชย์ของการน าเอา
ทรัพยากรแร่มาใช้
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ (Exploration for and evaluation of
mineral resources) หมายถึง การค้ นหาแหล่งทรัพยากรแร่รวมถึงแร่ธาตุ นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และ
ทรัพยากรลักษณะเดียวกันที่ไม่สามารถสร้ างขึ้นใหม่ทดแทนได้ (similar non-regenerative resources)
หลังจากที่กิจการได้ รับสิทธิทางกฎหมายให้ ทาการสารวจในพื้นที่ท่รี ะบุไว้ รวมทั้งการกาหนดความเป็ นไป
ได้ ทางเทคนิคและความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ในการนาทรัพยากรแร่มาใช้
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
สินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าต้ องวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาทุน
องค์ประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
กิจการต้ องกาหนดนโยบายการบัญชีท่รี ะบุประเภทของค่าใช้ จ่ายที่สามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์ท่เี กิด
จากการสารวจและการประเมินค่า โดยต้ องนานโยบายดังกล่าวมาถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ
ตัวอย่างของค่าใช้ จ่ายที่อาจรวมอยู่ในสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า เช่น
 การได้ มาซึ่งสิทธิในการสารวจ
 การศึกษาด้ านภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ และธรณีฟิสิกส์
 การขุดเจาะสารวจ
 การขุด
 การเลือกตัวอย่าง และ
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความเป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิคและความเป็ นไปได้ ใน
เชิงพาณิชย์ของการนาทรัพยากรแร่มาใช้
ทั้งนี้ค่าใช้ จ่ายที่อาจรวมอยู่ในสินทรั พย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่ามิได้ จากัดเฉพาะ
ตามที่ได้ ยกตัวอย่างไปเท่านั้น อย่างไรก็ดีกิจการจะพิจารณาระดับความเกี่ยวข้ องของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวกับ
การพบแหล่งทรัพยากรแร่อย่างเฉพาะเจาะจงในการกาหนดนโยบายการบัญชี
การกาหนดนโยบายการบัญชีในการรั บรู้สินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าต้ องใช้
ดุลยพินิจในการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีท่สี ่งผลให้ ข้อมูลในงบการเงินมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ไม่จาเป็ นต้ องอ้ างอิง
 ข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับเรื่องที่คล้ ายคลึงและเกี่ยวข้ องกัน
 คานิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และแนวคิดการวัดมูลค่าสาหรับสินทรั พย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายที่ระบุไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
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 ประกาศที่ออกล่ าสุดของหน่ วยงานอื่นที่ใช้ แนวคิดคล้ ายกันกับกรอบแนวคิดสาหรั บการรายงาน
ทางการเงิน ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี
 วรรณกรรมทางการบัญชี
 วิธปี ฏิบัติท่เี ป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
ตัวอย่างที่ 1 - การกาหนดนโยบายการบัญชีประเภทของค่าใช้จ่ายที่สามารถรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ที่เกิด
จากการสารวจและการประเมินค่า
บริ ษัท ก. ดาเนินธุรกิจด้ านปิ โตรเลียม มีส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการสารวจและการประเมินค่า
แหล่ ง ทรั พ ยากรน้า มั น เมื่ อ บริ ษั ท พิ จ ารณาถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยประเภท รายจ่ า ยส ารวจเพื่ อ งานธรณี วิ ท ยา
(geological studies) และธรณีฟิสิกส์ (geophysical studies) บนพื้นฐานการดาเนินธุรกิจของบริษัท เอง
พบว่า ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว มีระดับความเกี่ยวข้ องกันค่อนข้ างน้ อยกับการพบแหล่งทรัพยากรแร่ บริษัทจึง
กาหนดนโยบายการบัญชีสาหรับรายจ่ายสารวจเพื่ องานธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ดังกล่ าว ให้ รับรู้เป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยทัน ทีในงวดที่เกิดรายการ ซึ่ งบริ ษัทพิ จารณาแล้ วว่ า การกาหนดนโยบายการบั ญ ชี ในลั กษณะ
ดังกล่าว จะทาให้ ข้อมูลในงบการเงินมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน และ
มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะรับรู้ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
ทั้งนี้ กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ภาระผู ก พั น ที่เ กี่ยวข้ องกับ การเคลื่ อ นย้ า ยและการรั ก ษาสภาพให้ ก ลั บ คื น
ดังเดิมที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลมาจากการสารวจและการประเมินค่าแหล่ง
ทรั พ ยากรแร่ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 37 เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อ าจเกิดขึ้ น และ
สินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น ไม่ว่ากิจการจะรับรู้ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นผลมาจากการสารวจและการประเมินค่าแหล่ ง
ทรัพยากรแร่ดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าหรือไม่กต็ าม
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ตัวอย่างที่ 2 - การรับรูป้ ระมาณการหนี้ สินจากการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
บริษัท ข. เริ่มดาเนินธุรกิจการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ เมื่อต้ นรอบระยะเวลารายงาน
ใน 2 พื้นที่ ได้ แก่ พื้นที่ A และพื้นที่ B
ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ละพื้นที่มีค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่าดังนี้
พื้นที่ A มีค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า 850 ล้ านบาท บันทึกเป็ นสินทรัพย์ท้งั หมด
พื้นที่ B มีค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า 500 ล้ านบาท บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทประเมินว่ามีประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นซึ่งเป็ นผลมาจากการสารวจ
และการประเมินค่าแหล่ งทรั พยากรแร่ ในพื้ นที่ A เท่ากับ 20 ล้ านบาท และในพื้นที่ B เท่ากับ 30 ล้ าน
บาทตามลาดับ ดังนั้นบริษัทจึงรับรู้รายการดังกล่าวดังนี้ (หน่วย: ล้ านบาท)
พื้นที่ A
Dr. สินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า (E&E Asset)
20
Cr. ประมาณการหนี้สนิ จากการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

20

พื้นที่ B
Dr. ค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า (E&E Expense)
30
Cr. ประมาณการหนี้สนิ จากการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

30

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
กิจการต้ องเลือกใช้ วิธรี าคาทุน หรือวิธกี ารตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจ
และการประเมินค่ า กรณีท่ีกิจการเลื อกใช้ วิธีการตีราคาใหม่ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และต้ องใช้ วิธกี ารดังกล่าวอย่างสม่าเสมอตามการจัดประเภทของสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
กิจการอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า หาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น
 ทาให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ มากขึ้นและไม่ได้ ทา
ให้ ความน่าเชื่อถือลดลง หรือ
 ทาให้ งบการเงินแสดงข้ อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นและไม่ได้ ทาให้ ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผู้ใช้ ลดลง
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การแสดงรายการ
การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
กิจการต้ องจัดประเภทรายการสินทรัพย์ท่เี กิดขึ้นจากการสารวจและการประเมินค่าเป็ นสินทรัพย์ท่ี
มีตั ว ตน หรื อ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตน ตามลั กษณะของสิน ทรั พ ย์ ท่ีได้ ม า และใช้ หลั ก เกณฑ์ ดัง กล่ า วอย่ า ง
สม่าเสมอ ตัวอย่างของสินทรั พย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าที่เป็ นสินทรั พย์ท่มี ีตัวตน เช่ น
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ขุดเจาะ ตัวอย่ างของสินทรั พย์ ท่ีเกิดจากการสารวจและการประเมิน ค่ าที่เป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิในการขุดเจาะ
ตัวอย่างที่ 3 - การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
บริ ษัท ค. จัดประเภทต้ นทุน ของหลุมสารวจ (exploratory well) เป็ นสินทรั พย์ไม่ มี ตัวตน เนื่องจาก
พิจารณาว่าต้ นทุนของรายการดังกล่าวเป็ นเพียงการได้ มาซึ่งองค์ความรู้ว่าจะสามารถทาการผลิตในบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าวได้ หรือไม่เท่านั้น ตัวอย่างของต้ นทุนของหลุมสารวจ เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าเชื้อเพลิงที่
ใช้ ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ขุดเจาะ เป็ นต้ น
ทั้งนี้ เมื่อ มีก ารใช้ สินทรั พย์ ท่ีมีตัวตนเพื่ อพั ฒนาสินทรั พ ย์ท่ีไม่ มีตัวตน จานวนของสิน ทรั พ ย์ท่ีมี
ตัวตนที่ใช้ ไปจะเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ได้ ทาให้ สินทรัพย์ท่มี ีตัวตนเปลี่ยนเป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัวอย่างที่ 4 - การใช้อุปกรณ์ขุดเจาะ (drilling rig) ในการขุดเจาะหลุมสารวจ (exploratory well)
ต่อเนื่องจากตัวอย่างที่ 3 บริษัท ค. ซึ่งจัดประเภทต้ นทุนของหลุมสารวจ (exploratory well) เป็ นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน มีอุปกรณ์ขุดเจาะ (drilling rig) ที่ซ้ ือมาในวันที่ 1 มกราคม 25x1 มูลค่า 50 ล้ านบาท ซึ่งมี
อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ 10 ปี โดยจัดประเภทเป็ นส่วนหนึ่งของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บริ ษัท ค. ได้ นาอุปกรณ์ขุดเจาะดังกล่าวไปใช้ ในการขุดเจาะหลุมสารวจของพื้ นที่สารวจ C เป็ นเวลา 1 ปี
รายการบันทึกบัญชีช่วงปี 25x1 มีดังต่อไปนี้ (หน่วย: ล้ านบาท)
1 มกราคม 25x1
Dr. อุปกรณ์ขุดเจาะ
Cr. เงินสด

50

31 ธันวาคม 25x1
Dr. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่า (E&E Asset) - C
Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ขุดเจาะ
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การจัดประเภทรายการใหม่สาหรับสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
เมื่อมีการพิสูจน์แล้ วถึงความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ในการนาเอา
ทรัพยากรแร่ มาใช้ สินทรั พย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าต้ องไม่ถูกจัดประเภทอยู่ในประเภท
เดิมอีกต่อไป
อย่างไรก็ดี ก่อนการจัดประเภทใหม่ กิจการต้ องประเมินการด้ อยค่าของสินทรั พย์ท่เี กิดจากการ
สารวจและการประเมินค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (หากมี)
ตัวอย่างที่ 5 - การจัดประเภทรายการใหม่
กรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือนา้ มัน บริษัท ง. กาหนดนโยบายการบัญชีว่า หากพบปริมาณสารองที่พิสูจน์
แล้ ว (proved reserve) และผู้บริหารได้ อนุมัติให้ พัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือนา้ มันต่อไป จะถือว่าเป็ น
จุ ดที่พิสูจน์แล้ วถึงความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ในการนาเอาทรัพยากรแร่
มาใช้ ดังนั้นสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าที่เกี่ยวข้ อง จะถูกจัดประเภทใหม่ไปอยู่ภายใต้
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อเข้ าเงื่อนไขตามนโยบายการบัญชีของบริษัท
การด้อยค่า
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
กิ จ การต้ อ งประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเ กิ ด จากการส ารวจและการประเมิ น ค่ า เมื่ อ มี
ข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ท่ชี ้ ีให้ เห็นว่ ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีจานวนสูงกว่ ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้ รับคืน
ข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ข้อใดข้ อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้ อดังต่อไปนี้ (ซึ่งมิได้ จากัดแต่เพี ยง
เท่า นี้ ) เป็ นสิ่ งที่ช้ ี ให้ เ ห็น ว่ า กิ จ การต้ อ งทดสอบการด้ อ ยค่ า ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ีเ กิ ดจากการส ารวจและ
การประเมินค่า
1. ระยะเวลาซึ่งกิจการมีสทิ ธิในการสารวจพื้นที่ท่รี ะบุไว้ ได้ หมดลงในระหว่างงวด หรือกาลังจะหมดลง
ในระยะเวลาอันใกล้ และสิทธิดังกล่าวไม่ได้ คาดว่าจะมีการต่ออายุ
2. ไม่ ได้ มี ก ารวางแผนงานหรื อ จั ดท างบประมาณสาหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่มี สาระส าคั ญ ในการด าเนิ น
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เพิ่มเติมในพื้นที่ท่รี ะบุไว้ เฉพาะ
3. การส ารวจและการประเมิ น ค่ า แหล่ ง ทรั พ ยากรแร่ ใ นพื้ นที่ท่ีร ะบุ ไ ว้ ไ ม่ ไ ด้ ท าให้ กิ จ การค้ น พบ
ทรัพยากรแร่ ในจานวนที่สามารถนาไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ได้ และกิจการได้ ตัดสินใจหยุดดาเนินการ
ในพื้นที่ดังกล่าว
4. มีข้อมูลเพี ยงพอที่ทาให้ สามารถระบุ ได้ ว่า แม้ ว่าการพั ฒนาพื้ นที่ดังกล่ าวยังคงดาเนิ น อยู่ ต่อไป
แต่มีความเป็ นไปได้ ว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนเมื่อประสบความสาเร็จในการพั ฒนา หรือเมื่อมี
การขายจะต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่า
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ทั้งนี้หากมีผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์กิจการต้ องรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด้ อยค่ า ของสิน ทรั พย์ รวมทั้งต้ อ งมีก ารแสดงรายการ และ
การเปิ ดเผยผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวด้ วย
ตัวอย่างที่ 6 - การรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่า
บริษัท ฉ. มีโครงการสารวจปิ โตรเลียมในพื้นที่สารวจ E อย่างไรก็ตามเนื่องด้ วยราคาปิ โตรเลียมในตลาดโลก
ลดลงเป็ นอย่างมาก ฝ่ ายบริหารจึงตัดสินใจเลื่อนแผนการดาเนินงานโครงการออกไป การตัดสินใจเลื่อน
แผนงานออกไปส่งผลให้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี อันเนื่องจาก
กระแสเงินสดรับจากโครงการถูกเลื่อนออกไป ดังนั้น บริษัท ฉ. จึงต้ องรับรู้ส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่คาดว่ า
จะได้ รับคืน และมู ลค่าตามบั ญชีของสินทรั พย์ เป็ นขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรั พย์ และรั บรู้ค่าเผื่อ
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าในจานวนเดียวกัน
การระบุระดับขั้นที่สนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าจะต้ องได้ รับการประเมินการด้ อยค่า
กิจการต้ องกาหนดนโยบายการบัญชีในการปั นส่วนสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมิน
ค่าให้ กับหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดกระแสเงินสด หรื อกลุ่มของหน่วยสินทรั พย์ท่กี ่อให้ เกิดกระแสเงินสด
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ กล่าวคือ สาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบ
การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ กิดจากการสารวจและการประเมิ นค่ า อาจประกอบด้ ว ยหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดหนึ่งหน่ วยหรื อ มากกว่ า โดยหน่ วยของสินทรั พย์ ดังกล่ า วต้ องมีขนาดไม่ เกินส่วนงาน
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งระบุและอธิบายจานวนเงินที่ได้ รับรู้ในงบการเงินที่เกิดจากการสารวจ
และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ดังนี้
 นโยบายการบัญชีท่เี กี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่า รวมถึงการรับรู้สินทรัพย์ท่ี
เกิดจากการสารวจและการประเมินค่า
 จานวนสิน ทรั พย์ หนี้ สิน รายได้ และค่ าใช้ จ่า ย กระแสเงิน สดจากการดาเนิ นงาน และกิจกรรม
การลงทุนที่เกิดจากการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 ต้ องแยกสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสารวจและการประเมินค่าเป็ นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งต่างหาก
 ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามการจัดประเภทของสินทรัพย์
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 7 - การเปิ ดเผยข้อมู ลจานวนสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่ าใช้จ่าย กระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน และกิจกรรมการลงทุนทีเ่ กิดจากการสารวจและการประเมินค่าแหล่งปิ โตรเลียม
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งปิ โตรเลียม
หน่วย: ล้ านบาท
25x2
25x1
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการสารวจและการประเมินค่า
- ค่าตัดจาหน่ายหลุมสารวจ
- ค่าใช้ จ่ายเพื่อการสารวจและการประเมินค่าอื่นๆ
รวมค่าใช้ จ่ายเพื่อการสารวจและการประเมินค่า

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์เพื่อการสารวจและการประเมินค่า
กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์เพื่อการสารวจและการ
ประเมินค่า

xxx

xxx

xxx

xxx

สินทรัพย์เพื่อการสารวจและการประเมินค่า
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์เพื่อการสารวจและการประเมินค่า
สินทรัพย์สทุ ธิของสินทรัพย์เพื่อการสารวจและการประเมินค่า

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

กระแสเงินสดจากการดาเนินงานสุทธิท่เี กิดจากการสารวจและการ
ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนสุทธิท่เี กิดจากการสารวจและ
การประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

**********************
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางสุรีพร
ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางวราภรณ์
วงศ์พินิจวโรดม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นายณรงค์
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วรรณเลิศ)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ภานุเดชทิพย์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

