เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๐/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๙/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การสํารวจ
และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่งเป็ นฉบับ
ปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุดในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2558
(IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Bound volume 2016
Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2558 โดยปรั บ ปรุ ง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การรับรูส้ ินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า

บทนํา 1
1
3
6

ข้อ ยกเว้น เป็ นการชัว่ คราวจากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2559)
เรื่อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิดพลาด
(เมือ่ มีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 11 และ 12

6

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า

8

การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
องค์ประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

8
9
12
13

การแสดงรายการ

15

การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
การจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า

15
17

การด้อยค่า

18

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การระบุ ร ะดับ ขั้นที่ สิ น ทรัพ ย์ที่ เ กิ ด จากการสํ า รวจและการประเมิ น ค่ า จะได้ร ับ
การประเมินการด้อยค่า

18

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวก ก คํานิยาม

23
26
27

21
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่ าแหล่ง
ทรัพ ยากรแร่ ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 27 และภาคผนวก ก ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่ า กั น
ย่อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสําคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้งแรกใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ควรอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรั บปรุง 2558)
ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 1

คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ตัดสินใจที่จะกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ด้ วยเหตุผล ดังต่อไปนี้
1.1
จนถึ งปั จจุ บั น ยั งไม่ มี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่กล่ าวถึ งการบั ญชี เป็ น
การเฉพาะสําหรับกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ ถูกรวมไว้ ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้ สิทธิในแร่ และทรั พยากรแร่ เช่ น นํ้ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติและทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้ างขึ้นใหม่ได้ ซึ่งคล้ ายคลึงกันนั้นไม่ได้ อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง ทีด่ ิน อาคาร
และอุ ปกรณ์ (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ดั งนั้ น กิจการจําเป็ นที่จะต้ องการกําหนด
นโยบายการบั ญชี ส ําหรั บการสํารวจและการประเมินค่ าแหล่ งทรั พยากรแร่ ตาม
ข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 10 ถึ ง 12 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง
2559) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
1.2
มีความคิ ด เห็น ที่แ ตกต่ า งกัน สํา หรั บ วิ ธีก ารบั น ทึก บั ญ ชี ค่า ใช้ จ่ า ยในการสํา รวจ
และการประเมินค่า ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1.3
วิธีปฏิบัติทางการบัญชี สาํ หรั บสินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
ซึ่งกําหนดโดยหน่ วยงานผู้กาํ หนดมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นนั้นมีความหลากหลาย
และมั ก จะแตกต่ างกั นในวิ ธี ปฏิบั ติ ส ําหรั บค่ าใช้ จ่ ายที่ พิ จารณาว่ าคล้ ายคลึ งกั น
(เช่น วิธปี ฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับต้ นทุนการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
1.4
ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและการประเมินค่านั้นเป็ นรายการที่มีนัยสําคัญต่อกิจการซึ่ง
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสกัดแร่
3

การเพิ่ มขึ้นของกิจการที่มีค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและการประเมินค่ า ที่มีการจั ดทํา
งบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคาดว่ าจะมีเพิ่ มขึ้น
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีจึงได้ กาํ หนดวัตถุประสงค์เบื้องต้ นสําหรับ กิจกรรม
เกี่ยวกับการสกัดแร่ ดังนี้
4.1
เพื่อที่จะจํากัดการปรั บปรุงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรั บค่าใช้ จ่ายในการสํารวจ
และการประเมินค่าโดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลงในสาระสําคัญซึ่ งอาจจะถูกยกเลิ ก
เมื่ อ ทางคณะกรรมการได้ พิ จ ารณาอย่ า งละเอีย ดรอบคอบเกี่ย วกับ วิ ธี ป ฏิบั ติ
ทางการบั ญชี ของกิจการซึ่ งดําเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการสํารวจและการประเมินค่ า
แหล่งทรัพยากรแร่
4.2
เพื่อระบุสถานการณ์ท่กี ิจการซึ่งรับรู้สินทรัพย์ท่เี กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
ควรทํา การทดสอบการด้ อ ยค่ า ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
4.3
เพื่ อกําหนดให้ กิจการซึ่งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสํารวจและการประเมินค่า
แหล่ งทรั พ ยากรแร่ ต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ยวกับ สิน ทรั พ ย์ท่ีเกิด จากการสํา รวจ
และการประเมินค่า ระดับขั้นที่สนิ ทรัพย์เหล่านั้นได้ รับการประเมินการด้ อยค่าและ
การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
1.5

บทนํา 2
บทนํา 3
บทนํา 4

องค์ประกอบสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
5.1
อนุ ญาตให้ กิจการกําหนดนโยบายการบัญชีสาํ หรั บสินทรัพย์ท่ีเกิดจากการสํารวจ
และการประเมินค่า โดยไม่ต้องพิจารณาข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 11 และ 12 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนั้นกิจการที่
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อาจยังคงใช้ นโยบายการบัญชี
ซึ่ งถือปฏิบัติอยู่ ก่ อนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ ทั้งนี้
รวมถึงการที่ยังคงใช้ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรั บรู้และการวัดมูลค่าซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการบัญชีเดิม

4

5.2
5.3

กํา หนดให้ กิ จ การที่ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จากการสํา รวจและการประเมิ น ค่ า
ทําการทดสอบการด้ อยค่า เมื่อมีข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ท่บี ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
กําหนดหลักการรับรู้การด้ อยค่าที่แตกต่างไปจาก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
แต่ ก ารวั ด มู ล ค่ า การด้ อ ยค่ า สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ดั ง กล่ า ว
ณ จุดที่ระบุว่ามีการด้ อยค่า

5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
วัตถุประสงค์
1
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ มีวัต ถุประสงค์เพื่ อกําหนดการรายงานทางการเงิน
สําหรับการสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้
2.1
จํากัดการปรั บปรุ งวิ ธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีใช้ ปฏิบัติในปั จจุ บันสําหรั บค่ าใช้จ่ายใน
การสํารวจและการประเมินค่า
2.2
กิจการที่รับรู้สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า มีการประเมินการด้ อยค่า
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และวัดมูลค่าการด้ อยค่าตาม
มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 36 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การด้อยค่ าของสินทรัพ ย์
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
2.3
เปิ ดเผยรายการ และอธิบายจํานวนเงิน ที่แสดงในงบการเงินของกิจการที่เกิดจาก
การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ และช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเหล่านั้น
เข้ าใจถึงจํานวนเงิน ระยะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิด
จากสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสํารวจและการประเมินค่าที่มีการรับรู้

ขอบเขต
3
4
5

กิจการต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและการประเมินค่า
ที่เกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ไม่ ได้ ก ล่ า วถึ งการบั ญ ชี ในหั ว ข้ อ อื่ น ๆ ของกิจ การ
ที่ดาํ เนินงานการสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
กิจการต้ องไม่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใช้ กบั ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
5.1
ก่อนการสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่
กิจการจะได้ รับสิทธิตามกฎหมายให้ สาํ รวจพื้นที่ท่รี ะบุไว้ เฉพาะ
5.2
หลั ง จากที่ไ ด้ มีก ารพิ สูจ น์ แ ล้ ว ถึ งความเป็ นไปได้ ทางเทคนิ ค และความเป็ นไปได้
ในเชิงพาณิชย์ของการนําเอาทรัพยากรแร่น้ันมาใช้

6

การรับรูส้ ินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
ข้อ ยกเว้น เป็ นการชัว่ คราวจากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับ ปรุ ง 2559) เรื่อ ง
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่อ มี
การประกาศใช้) ย่อหน้าที่ 11 และ 12
6

7

ในการกํา หนดนโยบายการบั ญ ชี กิ จ การที่ มี ก ารรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จากการสํา รวจและ
การประเมินค่ า ต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ย่อ หน้ าที่ 11 และ 12 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบาย
การบั ญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้ อ ผิดพลาด (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ )
กําหนดแหล่ งที่มาและแนวปฏิบัติ ซึ่งฝ่ ายบริ หารต้ องการใช้ ในการพิจารณากําหนดนโยบาย
การบั ญ ชี สาํ หรั บ รายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินยั งไม่ ได้ ร ะบุ ไว้ เป็ นการเฉพาะ
อย่างไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ ระบุถึงข้ อยกเว้ นแก่กิจการในการนํา
ข้ อ กํา หนดจากย่ อ หน้ า ดั งกล่ า วมาถื อ ปฏิบั ติ ใ นเรื่ อ งนโยบายการบั ญ ชี ส ํา หรั บ การรั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าโดยขึ้นอยู่กับการพิ จารณาตาม
ย่อหน้ าที่ 9 และ 10 ที่จะกล่าวถัดไป

การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
การวัดมูลค่าเมือ่ รับรูร้ ายการ
8

สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่าต้องวัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน
องค์ประกอบของราคาทุนของสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า

9

กิจการต้ องกําหนดนโยบายการบัญชีซ่ึงระบุถึงประเภทของค่าใช้ จ่ายที่สามารถรับรู้เป็ นสินทรัพย์
ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าและนํานโยบายดังกล่าวมาถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ใน
การกําหนดนโยบายดังกล่ าวกิจการจะพิ จารณาระดับความเกี่ยวข้ องของค่าใช้ จ่ายกับการพบ
แหล่ งทรั พยากรแร่ อ ย่ า งเฉพาะเจาะจง ตัว อย่า งของค่า ใช้ จ่ า ยที่อ าจรวมอยู่ ในการวั ด มู ลค่ า
เมื่อเริ่มแรกเป็ นสินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินค่ามีดังนี้ (รายการดังต่อไปนี้
ไม่ได้ รวมรายการที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด)
9.1
การได้ มาซึ่งสิทธิในการสํารวจ
9.2
การศึกษาทางด้ านภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ และธรณีฟิสิกส์
9.3
การขุดเจาะสํารวจ
7

9.4
9.5
9.6

10

11

การขุด
การเลือกตัวอย่าง และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินความเป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิคและความเป็ นไป
ได้ ในเชิงพาณิชย์ของการนําทรัพยากรแร่มาใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ ไม่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสํารวจ
และการประเมิน ค่ า กรอบแนวคิ ดสํา หรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการรับรู้สนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากการพัฒนาไว้ แล้ ว
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการจะรับรู้ภาระผูกพัน
ที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนย้ ายและการรักษาสภาพให้ กลับคืนดังเดิมที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเฉพาะ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลมาจากการสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ

12

ภายหลังการรับรู้รายการกิจการต้ องเลือกใช้ วิธีราคาทุน หรื อวิธีการตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่า
สินทรั พ ย์ท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินค่า ถ้ ากิจการใช้ วิ ธีก ารตี ราคาใหม่ (ไม่ ว่ าจะ
เป็ นไปตามวิธที ่รี ะบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและ
อุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ วิธีท่รี ะบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2559) เรื่ อ ง สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตน (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) ) กิจ การต้ อ งใช้ วิ ธีก ารดั งกล่ า ว
อย่างสมํ่าเสมอกับการจัดประเภทของสินทรัพย์ (ดูย่อหน้ าที่ 15)
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

13

14

กิจการอาจเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับค่ าใช้จ่ายในการสํารวจและการประเมินค่า
หากการเปลีย่ นแปลงนั้นทําให้งบการเงินแสดงข้อมู ลที่เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผูใ้ ช้มากขึ้ นและไม่ได้ทําให้ความน่าเชื่อถือลดลง หรือทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้ น และ
ไม่ได้ทําให้ความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้ลดลง กิจการต้องพิจารณาถึง
หลักของความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจและความน่าเชื่ อถือโดยใช้เกณฑ์ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
เพื่อให้ การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสาํ หรับค่าใช้ จ่ายจากการสํารวจและการประเมินค่าเป็ นไป
อย่างมีเหตุผล กิจ การต้ องแสดงได้ ว่ าการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวทําให้ งบการเงินเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มากยิ่งขึ้น
แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้ อที่กาํ หนด
8

การแสดงรายการ
การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
15
16

กิจการต้ องจัดประเภทรายการสินทรัพย์ท่เี กิดจากการสํารวจและการประเมินค่าเป็ นสินทรัพย์
ที่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามลักษณะของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา และใช้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว
อย่างสมํ่าเสมอ
สินทรั พย์ท่เี กิดจากการสํารวจและการประเมินค่าบางรายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เช่น สิทธิ
ในการขุดเจาะ) ในขณะที่สินทรั พย์บางรายการเป็ นสินทรั พย์ท่ีมีตัวตน (เช่ น ยานพาหนะ และ
อุ ปกรณ์ ขุ ดเจาะ) เมื่ อ มี ก ารใช้ สิน ทรั พ ย์ ท่ีมี ตั ว ตนเพื่ อ พั ฒ นาสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน จํา นวน
ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ีมีตั วตนที่ใช้ ไปจะเป็ นส่ ว นหนึ่ งของต้ น ทุ น สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตั ว ตน ไม่ ได้ ทาํ ให้
สินทรัพย์ท่มี ีตัวตนเปลี่ยนเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การจัดประเภทรายการใหม่สําหรับสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
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สินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าต้ องไม่ถูกจัดประเภทอยู่ในประเภทเดิมอีก
ต่ อ ไปเมื่อ มี การพิ สูจ น์ แ ล้ วถึ งความเป็ นไปได้ ทางเทคนิ คและความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิช ย์
ในการนําเอาทรั พยากรแร่ มาใช้ กิจการต้ องมีการประเมินการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจาก
การสํารวจและการประเมินค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าก่อนการจัดประเภทรายการใหม่

การด้อยค่า
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
18

กิจการต้องประเมินการด้อยค่ าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าเมื่อ
มี ข ้อ เท็ จ จริ ง และสถานการณ์ที่ชี้ ให้เ ห็ น ว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ที่เ กิ ด ขึ้ นจาก
การสํารวจและการประเมินค่าอาจสูงกว่ามู ลค่ าที่คาดว่าจะได้รบั คืน เมื่อข้อเท็ จจริ งและ
สถานการณ์ที่ ชี้ ให้เ ห็ น ว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี มี จํ า นวนสู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ร ับ คื น
กิจการต้องวัดมู ลค่ า แสดงรายการและเปิ ดเผยผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
ยกเว้นตามทีก่ ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 21

19

สําหรั บสินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินค่ าเท่านั้ น กิจการต้ องนําย่อหน้ าที่ 20
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบัติแทนที่ย่อหน้ าที่ 8 ถึง 17 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในการระบุว่าสินทรั พย์ท่ีเกิดการสํารวจและการประเมินค่าอาจเกิดการด้ อยค่ า ย่ อหน้ าที่ 20
9

20

ใช้ คาํ ว่ า “สินทรั พย์” โดยให้ หมายความรวมถึงสินทรั พย์ท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
ซึ่งแยกต่างหากหรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดกระแสเงินสด
ข้ อเท็จจริ งหรื อสถานการณ์ข้อใดข้ อหนึ่งหรือมากกว่ าหนึ่ งข้ อดังต่อไปนี้ เป็ นสิ่งที่ช้ ีให้ เห็นว่ า
กิ จ การควรทดสอบการด้ อ ยค่ า สํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิด จากการสํา รวจและการประเมิ น ค่ า
(รายการดังต่อไปนี้ไม่ได้ รวมรายการที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด)
20.1 ระยะเวลาซึ่งกิจการมีสิทธิในการสํารวจพื้นที่ท่รี ะบุไว้ ได้ หมดลงในระหว่ างงวด หรือ
กําลังจะหมดลงในระยะเวลาอันใกล้ และสิทธิดังกล่าวไม่ได้ คาดว่าจะมีการต่ออายุ
20.2 ไม่ ได้ มี การวางแผนงานหรื อจั ดทํางบประมาณสําหรั บ ค่ าใช้ จ่ ายที่ มี สาระสําคั ญใน
การดําเนินการสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เพิ่มเติมในพื้นที่ท่รี ะบุไว้ เฉพาะ
20.3 การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรั พยากรแร่ ในพื้นที่ท่ีระบุไว้ ไม่ได้ ทาํ ให้ กิจการ
ค้ น พบทรั พ ยากรแร่ ใ นจํา นวนที่สามารถนํา ไปใช้ ในเชิ งพาณิช ย์ได้ และกิจ การได้
ตัดสินใจหยุดดําเนินการในพื้นที่ดังกล่าว
20.4 มีข้อมูลเพียงพอที่ทาํ ให้ สามารถระบุได้ ว่า แม้ ว่าการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวยังคงดําเนิน
อยู่ ต่อไป แต่มีความเป็ นไปได้ ว่ามูลค่าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนเมื่อประสบความสําเร็จ
ในการพั ฒนา หรื อเมื่ อมีการขายจะตํ่ากว่ า มูลค่ าตามบัญชีของสินทรั พ ย์ท่ีเกิดจาก
การสํารวจและการประเมินค่า
ในกรณีดังกล่าวหรือกรณีท่ีมีลักษณะคล้ ายคลึงกัน กิจการต้ องทดสอบการด้ อยค่าตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ต้องรั บรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การระบุ ระดับขั้นที่สินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าจะได้รบั การประเมิน
การด้อยค่า
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กิจการต้อ งกํ า หนดนโยบายการบัญ ชี ใ นการปั นส่ ว นสิ นทรัพย์ที่เ กิ ดจากการสํ า รวจและ
การประเมินค่าให้กบั หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่ อ ให้เ กิ ด กระแสเงิ น สดเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประเมิ น การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรัพ ย์
โดยหน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่อ ให้เ กิด กระแสเงิน สดหรื อ กลุ่ม ของหน่ ว ยสิ นทรัพย์ที่ก่ อ ให้เ กิ ด
กระแสเงินสดที่ได้รบั การปั นส่วนต้องมีขนาดไม่เกินส่วนงานดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
ระดับขั้นที่กิจการกําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจาก
การสํา รวจและการประเมิ น ค่ า อาจประกอบด้ วยหน่ ว ยสิน ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิด กระแสเงิ น สด
หนึ่งหน่วยหรือมากกว่า
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การเปิ ดเผยข้อมูล
23
24

25

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อ มู ลซึ่ งระบุ และอธิ บายจํ านวนเงินที่ได้รบั รู ใ้ นงบการเงินที่เกิดจาก
การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 23 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้
24.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและการประเมินค่า รวมถึงการรับรู้
สินทรัพย์ท่เี กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
24.2 จํานวนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
และกิจกรรมการลงทุนที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
กิจการต้ องแยกสินทรัพย์ท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าเป็ นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ ง
ต่างหาก และเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่อ มีการประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ตามการจัดประเภทของ
สินทรัพย์

วันถือปฏิบตั ิ
26

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลา
บั ญชี ท่ีเ ริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้สนับสนุ นให้ นํา ไปใช้ ก่อนวั น
ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
27

หากกิจการไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 18 กับข้ อมูลเปรียบเทียบ
ที่สัมพั น ธ์ กั บ รอบปี บั ญ ชี ท่ีเ ริ่ ม ก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2560 กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง
ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ คาํ อธิบาย
เกี่ยวกับความหมายของคําว่า “การไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ” ไว้
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สินทรัพย์ทีเ่ กิดจากการสํารวจ
และการประเมินค่า

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและการประเมินค่า ซึ่งได้ รับรู้เป็ น
สินทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีของกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและ
การประเมินค่า

หมายถึง ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการสํารวจและ
การประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการพิสูจน์
ความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคและความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์
ของการนําเอาทรัพยากรแร่มาใช้

การสํารวจและการประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่

หมายถึง การค้ น หาแหล่ งทรั พ ยากรแร่ ร วมถึ งแร่ ธาตุ นํ้า มั น ก๊า ซ
ธรรมชาติ และทรั พ ยากรที่ไม่ สามารถสร้ า งขึ้น ใหม่ ได้ ซ่ึ ง
คล้ ายคลึงกัน (similar non-regenerative resources) หลังจาก
ที่กิจการได้ รับสิทธิทางกฎหมายให้ ทาํ การสํารวจในพื้ นที่ท่ี
ระบุไว้ รวมทั้งการกําหนดความเป็ นไปได้ ทางเทคนิ คและ
ความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ของการนําทรัพยากรแร่มาใช้
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