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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
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เร่ือง  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙) 
เร่ือง  การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๔  (๒/๒๕๕๙)  เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๓๙/๒๕๕๘  เร่ือง  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๘)  เร่ือง  การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  เร่ือง  การสํารวจ

และการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  ตามที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ประสัณห์  เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่6 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 6 เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซ่ึงเป็นฉบับ

ปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (Bound volume 2016 

Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุง 

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่ 

บทนาํ บทนาํ 1 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 3 

การรบัรูส้ินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 6 

ข้อยกเว้นเป็นการชัว่คราวจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2559)     

เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ ย่อหนา้ที ่11 และ 12 6 

การวดัมูลค่าสินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 8 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 8 

องคป์ระกอบของราคาทุนของสินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 9 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 12 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 13 

การแสดงรายการ 15 

การจดัประเภทรายการสินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 15 

การจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัสินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 17 

การดอ้ยค่า 18 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 18 

การระบุระดับขั้ นที่สินทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าจะได้รับ         

การประเมินการดอ้ยค่า 21 

การเปิดเผยขอ้มูล 23 

วนัถอืปฏิบติั 26 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 27 

ภาคผนวก ก คํานยิาม  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน  

ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการสาํคัญ คาํนิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตวัอักษรเอน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ควรอ่านโดยคํานึงถึงข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  

ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏบัิติตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี  การเปลีย่นแปลงประมาณการ 

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 

 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
 

บทนาํ 1 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีตัดสินใจที่จะกาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ด้วยเหตุผล ดังต่อไปน้ี 

1.1 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กล่าวถึงการบัญชีเป็น 

การเฉพาะสาํหรับกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ถูกรวมไว้ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) นอกจากน้ี สิทธิในแร่ และทรัพยากรแร่ เช่น นํ้ามัน ก๊าซ

ธรรมชาติและทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ ซ่ึงคล้ายคลึงกันน้ันไม่ได้อยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น อาคาร

และอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ัน กิจการจําเป็นที่จะต้องการกาํหนด

นโยบายการบัญชีสําหรับการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

1.2 มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสาํหรับวิธีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการสาํรวจ 

และการประเมินค่า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

1.3 วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่า 

ซ่ึงกาํหนดโดยหน่วยงานผู้กาํหนดมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นน้ันมีความหลากหลาย

และมักจะแตกต่างกันในวิธีปฏิบัติสําหรับค่าใช้จ่ายที่ พิจารณาว่าคล้ายคลึงกัน  

(เช่น วิธปีฏบัิติทางการบัญชีสาํหรับต้นทุนการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้))  

1.4 ค่าใช้จ่ายในการสาํรวจและการประเมินค่าน้ันเป็นรายการที่มีนัยสาํคัญต่อกิจการซ่ึง

ดาํเนินกจิกรรมเกี่ยวกบัการสกดัแร่ 
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1.5 การเพ่ิมข้ึนของกิจการที่มีค่าใช้จ่ายในการสาํรวจและการประเมินค่า ที่มีการจัดทาํ 

งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคาดว่าจะมีเพ่ิมข้ึน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 

บทนาํ 2  (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 3      (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 4      ดังน้ันคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีจึงได้กาํหนดวัตถุประสงค์เบ้ืองต้นสาํหรับ กิจกรรม

เกี่ยวกบัการสกดัแร่ ดังน้ี 

4.1 เพ่ือที่จะจาํกัดการปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับค่าใช้จ่ายในการสาํรวจ 

และการประเมินค่าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงในสาระสาํคัญซ่ึงอาจจะถูกยกเลิก  

เม่ือทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัต ิ

ทางการบัญชีของกิจการซ่ึงดาํเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสาํรวจและการประเมินค่า 

แหล่งทรัพยากรแร่ 

4.2 เพ่ือระบุสถานการณ์ที่กิจการซ่ึงรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่า

ควรทําการทดสอบการด้อยค่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) 

4.3 เพ่ือกาํหนดให้กิจการซ่ึงดาํเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสาํรวจและการประเมินค่า 

แหล่งทรัพยากรแร่ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจ 

และการประเมินค่า ระดับข้ันที่สนิทรัพย์เหล่าน้ันได้รับการประเมินการด้อยค่าและ

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 

องคป์ระกอบสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

บทนาํ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

5.1 อนุญาตให้กิจการกาํหนดนโยบายการบัญชีสาํหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจ

และการประเมินค่า โดยไม่ต้องพิจารณาข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 11 และ 12 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ันกิจการที่

ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี อาจยังคงใช้นโยบายการบัญชี

ซ่ึงถือปฏิบัติอยู่ก่อนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ ทั้งน้ี

รวมถึงการที่ยังคงใช้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของนโยบายการบัญชีเดิม  
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5.2 กําหนดให้กิจการที่ รับรู้สินทรัพย์ที่ เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 

ทาํการทดสอบการด้อยค่า เม่ือมีข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบัญชี

ของสนิทรัพย์อาจสงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

5.3 กาํหนดหลักการรับรู้การด้อยค่าที่แตกต่างไปจาก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

แต่การวัดมูลค่าการด้อยค่าสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

ณ จุดที่ระบุว่ามีการด้อยค่า 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่6 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง การสาํรวจและการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดการรายงานทางการเงิน

สาํหรับการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้  

2.1 จาํกัดการปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ใช้ปฏิบัติในปัจจุบันสาํหรับค่าใชจ้่ายใน 

การสาํรวจและการประเมินค่า   

2.2 กจิการที่รับรู้สินทรพัยที์เ่กิดจากการสาํรวจและการประเมินค่า มีการประเมินการด้อยค่า

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และวัดมูลค่าการด้อยค่าตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

2.3 เปิดเผยรายการ และอธิบายจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินของกิจการที่เกิดจาก 

การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ และช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเหล่าน้ัน

เข้าใจถึงจาํนวนเงิน ระยะเวลา และความแน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิด

จากสนิทรัพย์ที่เกดิจากการสาํรวจและการประเมินค่าที่มีการรับรู้ 

 

ขอบเขต 
 

3 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับค่าใช้จ่ายในการสาํรวจและการประเมินค่า 

ที่เกดิข้ึน 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงการบัญชีในหัวข้ออื่นๆ ของกิจการ 

ที่ดาํเนินงานการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

5 กจิการต้องไม่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปใช้กบัค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน  

5.1 ก่อนการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนก่อนที่

กจิการจะได้รับสทิธติามกฎหมายให้สาํรวจพ้ืนที่ที่ระบุไว้เฉพาะ 

5.2 หลังจากที่ได้มีการพิสูจน์แล้วถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิค และความเป็นไปได้ 

ในเชิงพาณิชย์ของการนาํเอาทรัพยากรแร่น้ันมาใช้  
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การรบัรูส้ินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 
 

ข้อยกเวน้เป็นการชัว่คราวจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง 

นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี        

การประกาศใช)้ ย่อหนา้ที ่11 และ 12  
 

6 ในการกําหนดนโยบายการบัญชี กิจการที่ มีการรับรู้สินทรัพย์ที่ เกิดจากการสํารวจและ 

การประเมินค่า ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

7 ย่อหน้าที่ 11 และ 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบาย 

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

กาํหนดแหล่งที่มาและแนวปฏิบัติ ซ่ึงฝ่ายบริหารต้องการใช้ในการพิจารณากาํหนดนโยบาย     

การบัญชีสาํหรับรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ 

อย่างไรกดี็ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ได้ระบุถึงข้อยกเว้นแก่กิจการในการนํา

ข้อกาํหนดจากย่อหน้าดังกล่าวมาถือปฏิบัติในเร่ืองนโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู้และ 

วัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่าโดยข้ึนอยู่กับการพิจารณาตาม 

ย่อหน้าที่ 9 และ 10 ที่จะกล่าวถัดไป 

 

การวดัมูลค่าสินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 

 

การวดัมูลค่าเมือ่รบัรูร้ายการ 
 

8 สินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่าตอ้งวดัมูลค่าโดยใชร้าคาทุน 

 

องคป์ระกอบของราคาทุนของสินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 
 

9 กจิการต้องกาํหนดนโยบายการบัญชีซ่ึงระบุถึงประเภทของค่าใช้จ่ายที่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์

ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่าและนาํนโยบายดังกล่าวมาถือปฏบัิติโดยสมํ่าเสมอ ใน

การกาํหนดนโยบายดังกล่าวกิจการจะพิจารณาระดับความเกี่ยวข้องของค่าใช้จ่ายกับการพบ

แหล่งทรัพยากรแร่อย่างเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจรวมอยู่ในการวัดมูลค่า 

เม่ือเร่ิมแรกเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่ามีดังน้ี (รายการดังต่อไปน้ี

ไม่ได้รวมรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) 

9.1 การได้มาซ่ึงสทิธใินการสาํรวจ 

9.2 การศึกษาทางด้านภมิูประเทศ ธรณีวิทยา ภมิูศาสตร์ และธรณีฟิสกิส ์

9.3 การขุดเจาะสาํรวจ  
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9.4 การขุด  

9.5 การเลือกตัวอย่าง และ 

9.6 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและความเป็นไป

ได้ในเชิงพาณิชย์ของการนาํทรัพยากรแร่มาใช้ 

10 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจ

และการประเมินค่า กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ได้ให้แนวปฏบัิตใินการรับรู้สนิทรัพย์ที่เกดิจากการพัฒนาไว้แล้ว 

11 เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการจะรับรู้ภาระผูกพัน

ที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายและการรักษาสภาพให้กลับคืนดังเดิมที่เกิดข้ึนในระหว่างช่วงเฉพาะ

เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูร้ายการ 
 

12 ภายหลังการรับรู้รายการกิจการต้องเลือกใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหม่ในการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่า ถ้ากิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ (ไม่ว่าจะ

เป็นไปตามวิธทีี่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและ

อุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ วิธีที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง

2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้)) กิจการต้องใช้วิธีการดังกล่าว 

อย่างสมํ่าเสมอกบัการจัดประเภทของสนิทรัพย์ (ดูย่อหน้าที่ 15) 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

13 กิจการอาจเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีสําหรบัค่าใชจ่้ายในการสํารวจและการประเมินค่า 

หากการเปลีย่นแปลงนั้นทําใหง้บการเงินแสดงขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ของผูใ้ชม้ากข้ึนและไม่ไดทํ้าใหค้วามน่าเชื่อถือลดลง หรือทําใหมี้ความน่าเชื่อถือมากข้ึน และ

ไม่ไดทํ้าใหค้วามเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชล้ดลง กิจการตอ้งพิจารณาถึง

หลกัของความเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจและความน่าเชื่อถือโดยใช้เกณฑ์ตามเงื่อนไขที่

กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบญัชีการเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

14 เพ่ือให้การเปล่ียนนโยบายการบัญชีสาํหรับค่าใช้จ่ายจากการสาํรวจและการประเมินค่าเป็นไป

อย่างมีเหตุผล กิจการต้องแสดงได้ว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวทาํให้งบการเงินเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) มากย่ิงข้ึน  

แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่จาํเป็นต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทุกข้อที่กาํหนด 
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การแสดงรายการ 

 

การจดัประเภทรายการสินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 
 

15  กิจการต้องจัดประเภทรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่าเป็นสินทรัพย์ 

ที่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา และใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว                   

อย่างสมํ่าเสมอ 

16 สินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่าบางรายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เช่น สิทธ ิ

ในการขุดเจาะ) ในขณะที่สินทรัพย์บางรายการเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน (เช่น ยานพาหนะ และ

อุปกรณ์ขุดเจาะ) เม่ือมีการใช้สินทรัพย์ที่มีตัวตนเพ่ือพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จํานวน 

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่ใช้ไปจะเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ได้ทาํให้

สนิทรัพย์ที่มีตัวตนเปล่ียนเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

การจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัสินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 
 

17  สินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่าต้องไม่ถูกจัดประเภทอยู่ในประเภทเดิมอีก

ต่อไปเม่ือมีการพิสูจน์แล้วถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 

ในการนาํเอาทรัพยากรแร่มาใช้ กิจการต้องมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจาก 

การสาํรวจและการประเมินค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าก่อนการจัดประเภทรายการใหม่ 

 

การดอ้ยค่า 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 
 

18  กิจการตอ้งประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าเมื่อ 

มีข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ช้ีให้เห็นว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที่เกิดข้ึนจาก 

การสํารวจและการประเมินค่าอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน เมื่อขอ้เท็จจริงและ

สถานการณ์ที่ ช้ีให้เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีมีจํานวนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน  

กิจการตอ้งวดัมูลค่า แสดงรายการและเปิดเผยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

ยกเวน้ตามทีกํ่าหนดไวใ้นย่อหนา้ที ่21  

 

19  สาํหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่าเท่าน้ัน กิจการต้องนําย่อหน้าที่ 20  

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มาปฏบัิติแทนที่ย่อหน้าที่ 8 ถึง 17 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ในการระบุว่าสินทรัพย์ที่เกิดการสาํรวจและการประเมินค่าอาจเกิดการด้อยค่า ย่อหน้าที่ 20  
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ใช้คาํว่า “สินทรัพย์” โดยให้หมายความรวมถึงสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่า 

ซ่ึงแยกต่างหากหรือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิกระแสเงินสด  

20 ข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์ข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงข้อดังต่อไปน้ี เป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นว่า

กิจการควรทดสอบการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ที่ เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่า 

(รายการดังต่อไปน้ีไม่ได้รวมรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)  

20.1 ระยะเวลาซ่ึงกิจการมีสิทธิในการสาํรวจพ้ืนที่ที่ระบุไว้ได้หมดลงในระหว่างงวด หรือ

กาํลังจะหมดลงในระยะเวลาอนัใกล้ และสทิธดิังกล่าวไม่ได้คาดว่าจะมีการต่ออายุ 

20.2 ไม่ได้มีการวางแผนงานหรือจัดทํางบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายที่ มีสาระสําคัญใน 

การดาํเนินการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ระบุไว้เฉพาะ 

20.3 การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ในพ้ืนที่ที่ระบุไว้ไม่ได้ทาํให้กิจการ

ค้นพบทรัพยากรแร่ในจํานวนที่สามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ และกิจการได้

ตัดสนิใจหยุดดาํเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว 

20.4 มีข้อมูลเพียงพอที่ทาํให้สามารถระบุได้ว่า แม้ว่าการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวยังคงดาํเนิน 

อยู่ต่อไป แต่มีความเป็นไปได้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเม่ือประสบความสาํเร็จ 

ในการพัฒนา หรือเม่ือมีการขายจะตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เกิดจาก 

การสาํรวจและการประเมินค่า 

ในกรณีดังกล่าวหรือกรณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การระบุระดบัขั้นที่สินทรพัยที์่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่าจะไดร้บัการประเมิน

การดอ้ยค่า 
 

21 กิจการตอ้งกําหนดนโยบายการบญัชีในการปันส่วนสินทรัพยที์่เกิดจากการสํารวจและ 

การประเมินค่าใหก้บัหน่วยสินทรพัยที์่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัย ์

ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

โดยหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรพัยที์่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที่ไดร้บัการปันส่วนตอ้งมีขนาดไม่เกินส่วนงานดําเนินงานตามที่กําหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้  

22 ระดับข้ันที่กิจการกาํหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจาก 

การสาํรวจและการประเมินค่าอาจประกอบด้วยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด 

หน่ึงหน่วยหรือมากกว่า 
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การเปิดเผยขอ้มูล  
 

23 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงระบุและอธิบายจํานวนเงินที่ไดร้บัรูใ้นงบการเงินที่เกิดจาก 

การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่  

24 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 23 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี 

24.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสาํรวจและการประเมินค่า รวมถึงการรับรู้

สนิทรัพย์ที่เกดิจากการสาํรวจและการประเมินค่า 

24.2 จาํนวนสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

และกจิกรรมการลงทุนที่เกดิจากการสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

25 กิจการต้องแยกสินทรัพย์ที่เกิดจากการสาํรวจและการประเมินค่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหน่ึง

ต่างหาก และเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เม่ือมีการประกาศใช้) ตามการจัดประเภทของ

สนิทรัพย์ 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

26 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวัน 

ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

27 หากกิจการไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 18 กับข้อมูลเปรียบเทยีบ 

ที่สัมพันธ์กับรอบปีบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าว ทั้งน้ีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้ให้คาํอธิบาย

เกี่ยวกบัความหมายของคาํว่า “การไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติ” ไว้ 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

สินทรพัยที์เ่กิดจากการสํารวจ

และการประเมินค่า 

หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการสํารวจและการประเมินค่า ซ่ึงได้รับรู้เป็น

สนิทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีของกจิการ 

 

ค่าใชจ่้ายในการสํารวจและ

การประเมินค่า 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจและ

การประเมินค่าแหล่งทรพัยากรแร่ ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการพิสูจน์

ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

ของการนาํเอาทรัพยากรแร่มาใช้ 

 

การสํารวจและการประเมินค่า

แหล่งทรพัยากรแร่ 

หมายถึง การค้นหาแหล่งทรัพยากรแร่รวมถึงแร่ธาตุ นํ้ามัน ก๊าซ

ธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ซ่ึง

คล้ายคลึงกัน (similar non-regenerative resources) หลังจาก

ที่กิจการได้รับสิทธิทางกฎหมายให้ทาํการสาํรวจในพ้ืนที่ที่

ระบุไว้ รวมทั้งการกาํหนดความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ

ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของการนาํทรัพยากรแร่มาใช้ 
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