
 หน้า   ๕ (เล่มที่  ๓) 
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๖๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่  ๖   
เรื่อง  การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๕๗/๒๕๖๑  เรื่อง  มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เรื่อง  การส ารวจและการประเมินค่า

แหล่งทรัพยากรแร่  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่6  

เรือ่ง 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซ่ึงเป็น 

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Bound volume 2019 Consolidated 

without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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  เรือ่ง  

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่ 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 3 

การรบัรูส้ินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 6 

ขอ้ยกเวน้เป็นการชัว่คราวจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด ย่อหนา้ที ่11 และ 12 6 

การวดัมูลค่าสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 8 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 8 

องคป์ระกอบของราคาทุนของสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 9 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 12 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 13 

การแสดงรายการ 15 

การจดัประเภทรายการสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 15 

การจดัประเภทรายการใหม่ส าหรบัสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 17 

การดอ้ยค่า 18 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 18 

การระบุระดับขั้ นที่ สินทรัพย์ที่ เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าจะ ได้รับ         

การประเมินการดอ้ยค่า 21 

การเปิดเผยขอ้มูล 23 

วนัถอืปฏิบติั 26 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 27 

ภาคผนวก  

ก ค านยิาม  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วย

ตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีควรอ่านโดย

ค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่6  

เรือ่ง กำรส ำรวจและกำรประเมนิค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดการรายงานทางการเงิน

ส าหรับการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้  

2.1 จ ากัดการปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ใช้ปฏิบัติในปัจจุบันส าหรับค่าใชจ้่าย 

ในการส ารวจและการประเมินค่า   

2.2 กจิการที่รับรู้สินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า มีการประเมินการด้อยค่า

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และวัดมูลค่าการด้อยค่าตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 

2.3 เปิดเผยรายการ และอธิบายจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินของกิจการที่เกิดจาก 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ และช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเหล่าน้ัน

เข้าใจถึงจ านวนเงิน ระยะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต 

ที่เกดิจากสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าที่มีการรับรู้ 

 

ขอบเขต 
 

3 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า 

ที่เกดิข้ึน 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงการบัญชีในหัวข้ออื่นๆ ของกิจการ 

ที่ด าเนินงานการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

5 กจิการต้องไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปใช้กบัค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน  

5.1 ก่อนการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนก่อนที่

กจิการจะได้รับสทิธติามกฎหมายให้ส ารวจพ้ืนที่ที่ระบุไว้เฉพาะ 
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5.2 หลังจากที่ได้มีการพิสูจน์แล้วถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความเป็นไปได้ 

ในเชิงพาณิชย์ของการน าเอาทรัพยากรแร่น้ันมาใช้  

 

การรบัรูส้ินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 
 

ข้อยกเวน้เป็นการชัว่คราวจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด ย่อหนา้ที ่11 และ 12 

 

6 ในการก าหนดนโยบายการบัญชี กิจการที่ มีการรับรู้สินทรัพย์ที่ เกิดจากการส ารวจและ 

การประเมินค่า ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

7 ย่อหน้าที่  11 และ 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ก าหนดแหล่งที่มาและแนวปฏบัิติ ซ่ึงฝ่ายบริหารต้องการ

ใช้ในการพิจารณาก าหนดนโยบาย การบัญชีส าหรับรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินยัง

ไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ได้ระบุถึง

ข้อยกเว้นแก่กิจการในการน าข้อก าหนดจากย่อหน้าดังกล่าวมาถือปฏิบัติในเร่ืองนโยบายการ

บัญชีส าหรับการรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าโดย

ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาตามย่อหน้าที่ 9 และ 10 ที่จะกล่าวถัดไป 

 

การวดัมูลค่าสินทรพัยที์่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 
 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 

 

8 สินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่าตอ้งวดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน 

 

องคป์ระกอบของราคาทุนของสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 

 

9 กจิการต้องก าหนดนโยบายการบัญชีซ่ึงระบุถึงประเภทของค่าใช้จ่ายที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์

ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าและน านโยบายดังกล่าวมาถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ  

ในการก าหนดนโยบายดังกล่าวกิจการจะพิจารณาระดับความเกี่ยวข้องของค่าใช้จ่ายกับ         

การพบแหล่งทรัพยากรแร่อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจรวมอยู่ในการวัดมูลค่า 

เมื่อเร่ิมแรกเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่ามีดังน้ี (รายการดังต่อไปน้ี

ไม่ได้รวมรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) 

9.1 การได้มาซ่ึงสทิธใินการส ารวจ 

9.2 การศึกษาทางด้านภมูิประเทศ ธรณีวิทยา ภมูิศาสตร์ และธรณีฟิสกิส ์

9.3 การขุดเจาะส ารวจ  

9.4 การขุด  
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9.5 การเลือกตัวอย่าง และ 

9.6 กจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและความเป็นไปได้

ในเชิงพาณิชย์ของการน าทรัพยากรแร่มาใช้ 

10 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจ

และการประเมินค่า กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน  และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  

เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ได้ให้แนวปฏบัิติในการรับรู้สนิทรัพย์ที่เกดิจากการพัฒนาไว้แล้ว 

11 เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37  เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น 

และสินทรัพย์ทีอ่าจเกิดขึ้น กิจการจะรับรู้ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายและการรักษา

สภาพให้กลับคืนดังเดิมที่เกิดข้ึนในระหว่างช่วงเฉพาะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

 

12 ภายหลังการรับรู้รายการกิจการต้องเลือกใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่า

สนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า ถ้ากจิการใช้วิธกีารตีราคาใหม่ (ไม่ว่าจะเป็นไป

ตามวิธีที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ หรือ วิธีที่ระบุไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) กิจการต้องใช้วิธกีารดังกล่าวอย่าง

สม ่าเสมอกบัการจัดประเภทของสนิทรัพย์ (ดูย่อหน้าที่ 15) 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 

13 กิจการอาจเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีส าหรบัค่าใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินค่า 

หากการเปลี่ยนแปลงนั้นท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจของผูใ้ชม้ากข้ึนและไม่ไดท้ าใหค้วามน่าเชื่อถือลดลง หรือท าใหม้ีความน่าเชื่อถือ

มากข้ึน และไม่ไดท้ าใหค้วามเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชล้ดลง กิจการ

ตอ้งพิจารณาถึงหลกัของความเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจและความน่าเชื่อถือโดยใชเ้กณฑ์

ตามเงือ่นไขที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  

14 เพ่ือให้การเปล่ียนนโยบายการบัญชีส าหรับค่าใช้จ่ายจากการส ารวจและการประเมินค่าเป็นไป

อย่างมีเหตุผล กิจการต้องแสดงได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้งบการเงินเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด มากย่ิงขึ้ น แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่จ าเป็นต้อง

เป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่ก  าหนด 
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การแสดงรายการ 
 

การจดัประเภทรายการสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 

 

15  กิจการต้องจัดประเภทรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าเป็นสินทรัพย์ 

ที่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา และใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว                   

อย่างสม ่าเสมอ 

16 สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าบางรายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เช่น สิทธ ิ

ในการขุดเจาะ) ในขณะที่สินทรัพย์บางรายการเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน (เช่น ยานพาหนะ และ

อุปกรณ์ขุดเจาะ) เม่ือมีการใช้สินทรัพย์ที่ มีตัวตนเพ่ือพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 

ของสินทรัพย์ที่ มีตัวตนที่ใช้ไปจะเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ได้ท าให้

สนิทรัพย์ที่มีตัวตนเปล่ียนเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

การจดัประเภทรายการใหม่ส าหรบัสินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจและการประเมินค่า 

 

17  สินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าต้องไม่ถูกจัดประเภทอยู่ในประเภทเดิมอีก

ต่อไปเมื่อมีการพิสูจน์แล้วถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ 

ในการน าเอาทรัพยากรแร่มาใช้ กิจการต้องมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจาก 

การส ารวจและการประเมินค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าก่อนการจัดประเภทรายการใหม่ 

 

การดอ้ยค่า 
 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

 

18  กิจการต้องประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า      

เมื่อมีขอ้เท็จจริงและสถานการณที์่ช้ีใหเ้ห็นว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์่เกิดข้ึนจาก 

การส ารวจและการประเมินค่าอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน เมื่อขอ้เท็จจริงและ

สถานการณ์ที่ ช้ีให้เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีมีจ านวนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  

กิจการตอ้งวดัมูลค่า แสดงรายการและเปิดเผยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที ่36 เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ยกเวน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นย่อหนา้ที่ 21  

19  ส าหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าเท่าน้ัน กิจการต้องน าย่อหน้าที่ 20  

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มาปฏบัิติแทนที่ย่อหน้าที่ 8 ถึง 17 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ในการระบุว่าสินทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจ

และการประเมินค่าอาจเกิดการด้อยค่า ย่อหน้าที่ 20 ใช้ค าว่า “สินทรัพย์” โดยให้หมายความ

รวมถึงสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าซ่ึงแยกต่างหากหรือหน่วยสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสด  
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20 ข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์ข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงข้อดังต่อไปน้ี  เป็นสิ่งที่ ช้ีให้เห็นว่า

กจิการควรทดสอบการด้อยค่าส าหรับสนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า (รายการ

ดังต่อไปน้ีไม่ได้รวมรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)  

20.1 ระยะเวลาซ่ึงกิจการมีสิทธิในการส ารวจพ้ืนที่ที่ระบุไว้ได้หมดลงในระหว่างงวด หรือ

ก าลังจะหมดลงในระยะเวลาอนัใกล้ และสทิธดิังกล่าวไม่ได้คาดว่าจะมีการต่ออายุ 

20.2 ไม่ได้มีการวางแผนงานหรือจัดท างบประมาณส าหรับ ค่าใช้จ่ายที่ มีสาระส าคัญใน 

การด าเนินการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ระบุไว้เฉพาะ 

20.3 การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ในพ้ืนที่ที่ระบุไว้ไม่ได้ท าให้กิจการ

ค้นพบทรัพยากรแร่ในจ านวนที่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ และกิจการได้

ตัดสนิใจหยุดด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว 

20.4 มีข้อมูลเพียงพอที่ท  าให้สามารถระบุได้ว่า แม้ว่าการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวยังคงด าเนิน 

อยู่ต่อไป แต่มีความเป็นไปได้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเม่ือประสบความส าเร็จ 

ในการพัฒนา หรือเม่ือมีการขายจะต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เกิดจาก 

การส ารวจและการประเมินค่า 

ในกรณีดังกล่าวหรือกรณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้อง

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์  

 

การระบุระดบัขั้นที่สินทรพัยที์่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าจะไดร้บัการประเมิน

การดอ้ยค่า 

 

21 กิจการตอ้งก าหนดนโยบายการบญัชีในการปันส่วนสินทรพัยที์่เกิดจากการส ารวจและ 

การประเมินค่าใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย์ 

ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์  

โดยหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์ก่่อใหเ้กิดกระแส

เงินสดที่ได้รับการปันส่วนต้องมีขนาดไม่เกินส่วนงานด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่8 เรือ่ง ส่วนงำนด ำเนินงำน  

22 ระดับขั้นที่กิจการก าหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจาก 

การส ารวจและการประเมินค่าอาจประกอบด้วยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด 

หน่ึงหน่วยหรือมากกว่า 
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การเปิดเผยขอ้มูล  
 

23 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงระบุและอธิบายจ านวนเงินที่ไดร้บัรูใ้นงบการเงินที่เกิดจาก 

การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่  

24 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 23 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้  

24.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า รวมถึงการรับรู้

สนิทรัพย์ที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่า 

24.2 จ านวนสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

และกจิกรรมการลงทุนที่เกดิจากการส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

25 กิจการต้องแยกสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหน่ึง

ต่างหาก และเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามการจัดประเภท

ของสนิทรัพย์ 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

26 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้ก่อนวัน 

ถือปฏบัิติ หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่

มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

27 หากกิจการไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 18 กับข้อมูลเปรียบเทียบ 

ที่สัมพันธก์ับรอบปีบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

ทั้งน้ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “การไม่สามารถท าได้ในทาง

ปฏบัิต”ิ ไว้ 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 63/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562 10 

 

ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

สินทรพัยที์เ่กิดจากการส ารวจ

และการประเมินค่า 

หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินค่า ซ่ึงได้รับรู้เป็น

สนิทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีของกจิการ 

   

ค่าใชจ่้ายในการส ารวจและ

การประเมินค่า 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและ

การประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ ซ่ึงเกดิขึ้นก่อนการพิสูจน์

ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

ของการน าเอาทรัพยากรแร่มาใช้ 

   

การส ารวจและการประเมินค่า

แหล่งทรพัยากรแร่ 

หมายถึง การค้นหาแห ล่งท รัพยากรแ ร่รวมถึ งแ ร่ธาตุ  น ้ ามัน  

กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้

ซ่ึงคล้ายคลึงกัน (similar non-regenerative resources) หลังจาก

ที่กิจการได้รับสิทธิทางกฎหมายให้ท าการส ารวจในพ้ืนที่ที่

ระบุไว้ รวมทั้งการก าหนดความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ

ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชยข์องการน าทรัพยากรแร่มาใช้ 

   

 

 
 


