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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่6   

เรือ่ง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

 

บทน า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดการรายงานทางการเงินส าหรับ

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ขอบเขต ค านิยาม 

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า  การแสดงรายการ การด้อยค่า 

และการเปิดเผยข้อมูล 

ขอบเขต 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีบังคับใช้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในช่วงการส ารวจและการประเมินค่า 

(Exploration and evaluation expenditures) เท่าน้ัน โดยต้องไม่น าไปใช้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนก่อน 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนหลังจากที่ได้มีการพิสูจน์แล้วถึง

ความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการน าเอาทรัพยากรแร่น้ันมาใช้ 

 

 

 

 

 

กิจการที่ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่มักจะมี 

การด าเนินงานที่มากกว่าข้ันตอนการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ทั้งน้ี มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมิได้กล่าวถึงการบัญชีในขั้นตอนการด าเนินงานอื่นๆของกิจการประเภท

ดังกล่าว 

 

ค านยิาม 

 สินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (Exploration and evaluation assets: E&E assets) 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า ซ่ึงได้รับรู้เป็นสนิทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีของกจิการ 

 ค่าใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินค่า (Exploration and evaluation expenditures) 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้  

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้  

ค่าใช้จ่ายช่วงการส ารวจและการ

ประเมินค่า 

ค่าใช้จ่ายช่วงหลังการส ารวจและการ

ประเมินค่า 

ค่าใช้จ่ายช่วงก่อนการส ารวจและการ

ประเมินค่า 

ได้รับสทิธติามกฎหมายให้ส ารวจพ้ืนที่ 

ที่ระบุไว้เฉพาะ                                                  

(Obtained the legal rights to explore) 

มีการพิสจูน์แล้วถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิค และ

ความเป็นไปได้เชิงพาณชิย์                                                  

(Technical feasibility and commercial viability) 

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ 
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ซ่ึงเกิดขึ้ นก่อนการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของการน าเอา

ทรัพยากรแร่มาใช้  

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ (Exploration for and evaluation of 

mineral resources) หมายถึง การค้นหาแหล่งทรัพยากรแร่รวมถึงแร่ธาตุ น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และ

ทรัพยากรลักษณะเดียวกันที่ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ทดแทนได้ (similar non-regenerative resources) 

หลังจากที่กิจการได้รับสิทธิทางกฎหมายให้ท าการส ารวจในพ้ืนที่ที่ระบุไว้ รวมทั้งการก าหนดความเป็นไป

ได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในการน าทรัพยากรแร่มาใช้   

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 

 

การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ 

 สนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าต้องวัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน 

 

องค์ประกอบของราคาทุนของสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า 

 กจิการต้องก าหนดนโยบายการบัญชีที่ระบุประเภทของค่าใช้จ่ายที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิด

จากการส ารวจและการประเมินค่า โดยต้องน านโยบายดังกล่าวมาถือปฏบัิติโดยสม ่าเสมอ 

 ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจรวมอยู่ในสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า เช่น 

 การได้มาซ่ึงสทิธใินการส ารวจ 

 การศึกษาด้านภมูิประเทศ ธรณีวิทยา ภมูิศาสตร์ และธรณีฟิสกิส์ 

 การขุดเจาะส ารวจ 

 การขุด 

 การเลือกตัวอย่าง และ 

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ใน

เชิงพาณิชย์ของการน าทรัพยากรแร่มาใช้ 

ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่อาจรวมอยู่ในสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่ามิได้จ ากัดเฉพาะ

ตามที่ได้ยกตัวอย่างไปเท่าน้ัน อย่างไรกดี็กิจการจะพิจารณาระดับความเกี่ยวข้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ

การพบแหล่งทรัพยากรแร่อย่างเฉพาะเจาะจงในการก าหนดนโยบายการบัญชี 

 

 การก าหนดนโยบายการบัญชีในการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าต้องใช้

ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ส่งผลให้ข้อมูลในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน และมีความน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีไม่จ าเป็นต้องอ้างองิ 

 ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับเร่ืองที่คล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกนั  

 ค านิยาม เกณฑ์การรับรู้รายการ และแนวคิดการวัดมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และ

ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน   
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 ประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานอื่นที่ใช้แนวคิดคล้ายกันกับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน

ทางการเงิน  ในการพัฒนามาตรฐานการบัญชี  

 วรรณกรรมทางการบัญชี  

 วิธปีฏบัิติที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 

ตวัอย่างที่ 1 - การก าหนดนโยบายการบญัชีประเภทของค่าใชจ่้ายที่สามารถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยที์่เกิด

จากการส ารวจและการประเมินค่า 

 

บริษัท ก. ด าเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส ารวจและการประเมินค่า

แหล่งทรัพยากรน ้ามัน เมื่ อบริษัทพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายประเภท รายจ่ายส ารวจเพ่ืองานธรณีวิทยา

(geological studies) และธรณีฟิสิกส์ (geophysical studies) บนพ้ืนฐานการด าเนินธุรกิจของบริษัทเอง

พบว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าว มีระดับความเกี่ยวข้องกันค่อนข้างน้อยกับการพบแหล่งทรัพยากรแร่ บริษัทจึง

ก าหนดนโยบายการบัญชีส าหรับรายจ่ายส ารวจเพ่ืองานธรณีวิทยา และธรณีฟิสิกส์ดังกล่าว ให้รับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายทันทีในงวดที่เกิดรายการ ซ่ึงบริษัทพิจารณาแล้วว่าการก าหนดนโยบายการบัญชีในลักษณะ

ดังกล่าว จะท าให้ข้อมูลในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน และ

มีความน่าเช่ือถือมากกว่าที่จะรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า 

  

ทั้งน้ีกิจการต้องรับรู้ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายและการรักษาสภาพให้กลับคืน

ดังเดิมที่เกดิข้ึนในระหว่างช่วงเฉพาะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากการส ารวจและการประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ไม่ว่ากิจการจะรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการส ารวจและการประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ดังกล่าวเป็นสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าหรือไม่กต็าม 
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ตวัอย่างที ่2 - การรบัรูป้ระมาณการหนี้ สินจากการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

บริษัท ข. เร่ิมด าเนินธุรกิจการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เมื่อต้นรอบระยะเวลารายงาน 

ใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ A และพ้ืนที่ B  

ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แต่ละพ้ืนที่มีค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่าดังน้ี 

 

พ้ืนที่ A มีค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า 850 ล้านบาท บันทกึเป็นสนิทรัพย์ทั้งหมด 

พ้ืนที่ B มีค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า 500 ล้านบาท บันทกึเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทประเมินว่ามีประมาณการหน้ีสินที่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการส ารวจ

และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ในพ้ืนที่ A เท่ากับ 20 ล้านบาท และในพ้ืนที่ B เท่ากับ 30 ล้าน

บาทตามล าดับ ดังน้ันบริษัทจึงรับรู้รายการดังกล่าวดังน้ี (หน่วย: ล้านบาท) 

พ้ืนที่ A 

Dr. สนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า (E&E Asset)   20  

Cr. ประมาณการหน้ีสนิจากการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่       20 

 

พ้ืนที่ B 

Dr. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า (E&E Expense)   30  

Cr. ประมาณการหน้ีสนิจากการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  30 

 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ 

 กจิการต้องเลือกใช้วิธรีาคาทุน หรือวิธกีารตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจ

และการประเมินค่า กรณีที่กิจการเลือกใช้วิธีการตีราคาใหม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 16  เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และต้องใช้วิธกีารดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอตามการจัดประเภทของสนิทรัพย์  

  

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 กิจการอาจเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า หาก

การเปล่ียนแปลงน้ัน 

 ท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้มากขึ้นและไม่ได้ท า

ให้ความน่าเช่ือถือลดลง หรือ 

 ท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่น่าเช่ือถือมากขึ้ นและไม่ได้ท าให้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกจิของผู้ใช้ลดลง 
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การแสดงรายการ 

การจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า 

 กจิการต้องจัดประเภทรายการสนิทรัพย์ที่เกิดข้ึนจากการส ารวจและการประเมินค่าเป็นสินทรัพย์ที่

มีตัวตน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา และใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่าง

สม ่าเสมอ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น 

ยานพาหนะ และอุปกรณ์ขุดเจาะ ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าที่เป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น สทิธใินการขุดเจาะ 

ตวัอย่างที ่3 - การจดัประเภทรายการสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 

บริษัท ค. จัดประเภทต้นทุนของหลุมส ารวจ (exploratory well) เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เน่ืองจาก

พิจารณาว่าต้นทุนของรายการดังกล่าวเป็นเพียงการได้มาซ่ึงองค์ความรู้ว่าจะสามารถท าการผลิตในบริเวณ

พ้ืนที่ดังกล่าวได้หรือไม่เทา่นั้น ตัวอย่างของต้นทุนของหลุมส ารวจ เช่น ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าเช้ือเพลิงที่

ใช้ ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ขุดเจาะ เป็นต้น  

  

ทั้งน้ีเม่ือมีการใช้สินทรัพย์ที่มีตัวตนเพ่ือพัฒนาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จ านวนของสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนที่ใช้ไปจะเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ได้ท าให้สินทรัพย์ที่มีตัวตนเปล่ียนเป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ตวัอย่างที่ 4 - การใชอุ้ปกรณขุ์ดเจาะ (drilling rig) ในการขุดเจาะหลุมส ารวจ (exploratory well)

ต่อเน่ืองจากตัวอย่างที่ 3 บริษัท ค. ซ่ึงจัดประเภทต้นทุนของหลุมส ารวจ (exploratory well) เป็นสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน มีอุปกรณ์ขุดเจาะ (drilling rig) ที่ซ้ือมาในวันที่ 1 มกราคม 25x1 มูลค่า 50 ล้านบาท ซ่ึงมี

อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 10 ปี โดยจัดประเภทเป็นส่วนหน่ึงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บริษัท ค. ได้น าอุปกรณ์ขุดเจาะดังกล่าวไปใช้ในการขุดเจาะหลุมส ารวจของพ้ืนที่ส ารวจ C เป็นเวลา 1 ปี 

รายการบันทกึบัญชีช่วงปี 25x1 มีดังต่อไปนี้  (หน่วย: ล้านบาท) 

1 มกราคม 25x1 

Dr. อุปกรณ์ขุดเจาะ         50 

 Cr. เงินสด           50 

 

31 ธนัวาคม 25x1 

Dr. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า (E&E Asset) - C  5 

 Cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ขุดเจาะ       5 
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การจัดประเภทรายการใหม่ส าหรับสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า 

 เมื่อมีการพิสูจน์แล้วถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในการน าเอา

ทรัพยากรแร่มาใช้ สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าต้องไม่ถูกจัดประเภทอยู่ในประเภท

เดิมอกีต่อไป 

 อย่างไรกด็ี ก่อนการจัดประเภทใหม่ กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการ

ส ารวจและการประเมินค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ (หากมี) 

ตวัอย่างที ่5 - การจดัประเภทรายการใหม่ 

กรณีแหล่งกา๊ซธรรมชาติหรือน า้มัน บริษัท ง. ก าหนดนโยบายการบัญชีว่า หากพบปริมาณส ารองที่พิสูจน์

แล้ว (proved reserve) และผู้บริหารได้อนุมัติให้พัฒนาแหล่งกา๊ซธรรมชาติหรือน า้มันต่อไป จะถือว่าเป็น

จุดที่พิสูจน์แล้วถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในการน าเอาทรัพยากรแร่

มาใช้ ดังน้ันสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าที่เกี่ยวข้อง จะถูกจัดประเภทใหม่ไปอยู่ภายใต้

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามนโยบายการบัญชีของบริษัท 

 

การดอ้ยค่า 

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

 กิจการต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าเม่ือมี

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ช้ีให้เหน็ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีจ านวนสูงกว่ามูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืน  

 ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงข้อดังต่อไปน้ี  (ซ่ึงมิได้จ ากัดแต่เพียง

เท่าน้ี) เป็นสิ่งที่ ช้ีให้เห็นว่ากิจการต้องทดสอบการด้อยค่าส าหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและ 

การประเมินค่า  

1. ระยะเวลาซ่ึงกจิการมีสทิธใินการส ารวจพ้ืนที่ที่ระบุไว้ได้หมดลงในระหว่างงวด หรือก าลังจะหมดลง

ในระยะเวลาอนัใกล้ และสทิธดิังกล่าวไม่ได้คาดว่าจะมีการต่ออายุ 

2. ไม่ได้มีการวางแผนงานหรือจัดท างบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายที่มีสาระส าคัญในการด าเนิน 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ระบุไว้เฉพาะ 

3. การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ในพ้ืนที่ที่ระบุไว้ไม่ได้ท าให้กิจการค้นพบ

ทรัพยากรแร่ในจ านวนที่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ และกิจการได้ตัดสินใจหยุดด าเนินการ

ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

4. มีข้อมูลเพียงพอที่ท  าให้สามารถระบุได้ว่า แม้ว่าการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวยังคงด าเนินอยู่ต่อไป  

แต่มีความเป็นไปได้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเม่ือประสบความส าเรจ็ในการพัฒนา หรือเม่ือมี

การขายจะต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า 
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ทั้งน้ีหากมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์กิจการต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ รวมทั้งต้องมีการแสดงรายการ  และ 

การเปิดเผยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวด้วย 

 

ตวัอย่างที ่6 - การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท่ี์เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 

บริษัท ฉ. มีโครงการส ารวจปิโตรเลียมในพ้ืนที่ส ารวจ E อย่างไรกต็ามเน่ืองด้วยราคาปิโตรเลียมในตลาดโลก

ลดลงเป็นอย่างมาก ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจเล่ือนแผนการด าเนินงานโครงการออกไป การตัดสินใจเล่ือน

แผนงานออกไปส่งผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี อันเนื่องจาก

กระแสเงินสดรับจากโครงการถูกเล่ือนออกไป ดังน้ัน บริษัท ฉ. จึงต้องรับรู้ส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ และรับรู้ค่าเผื่อ 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าในจ านวนเดียวกนั  

การระบุระดับข้ันที่สนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าจะต้องได้รับการประเมินการด้อยค่า 

 กจิการต้องก าหนดนโยบายการบัญชีในการปันส่วนสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมิน

ค่าให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ กล่าวคือ ส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการทดสอบ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า อาจประกอบด้วยหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสดหน่ึงหน่วยหรือมากกว่า  โดยหน่วยของสินทรัพย์ดังกล่าวต้องมีขนาดไม่เกินส่วนงาน

ด าเนินงานตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลซ่ึงระบุและอธิบายจ านวนเงินที่ได้รับรู้ในงบการเงินที่เกิดจากการส ารวจ

และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ดังน้ี 

 นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า รวมถึงการรับรู้สินทรัพย์ที่

เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า 

 จ านวนสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และกิจกรรม  

การลงทุนที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 ต้องแยกสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าเป็นสนิทรัพย์ประเภทหน่ึงต่างหาก 

 ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามการจัดประเภทของสนิทรัพย์ 

 

 

 



 คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 1 มกราคม 2559)      (คู่มืออธิบาย TFRS 6) หน้า 8  

ตวัอย่างที่ 7 - การเปิดเผยขอ้มูลจ านวนสินทรพัย ์หนี้ สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย กระแสเงินสดจาก 

การด าเนนิงาน และกิจกรรมการลงทุนทีเ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียม 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งปิโตรเลียม 

                                                                                                 หน่วย: ล้านบาท 

 25x2 25x1 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจและการประเมินค่า   

- ค่าตัดจ าหน่ายหลุมส ารวจ xxx xxx 

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจและการประเมินค่าอื่นๆ xxx xxx 

รวมค่าใช้จ่ายเพ่ือการส ารวจและการประเมินค่า xxx xxx 

   

ขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรัพย์เพ่ือการส ารวจและการประเมินค่า xxx xxx 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรัพย์เพ่ือการส ารวจและการ

ประเมินค่า xxx xxx 

   

สนิทรัพย์เพ่ือการส ารวจและการประเมินค่า xxx xxx 

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์เพ่ือการส ารวจและการประเมินค่า xxx xxx 

สนิทรัพย์สทุธิของสนิทรัพย์เพ่ือการส ารวจและการประเมนิค่า xxx xxx 

   

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสทุธทิี่เกดิจากการส ารวจและการ

ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ xxx xxx 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการลงทุนสุทธิที่เกดิจากการส ารวจและ

การประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ xxx xxx 

 

 

 

 

********************** 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


