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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  6 
เรื่อง 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
 

คําแถลงการณ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดย มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ  ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร  พ.ศ. 2549       
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บทนํา 
 
เหตุผลของการกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การสํารวจและประเมิน
คาแหลงทรัพยากรแร 
 
บทนํา 1   คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ตัดสินใจที่จะกําหนดมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร ดวยเหตุผล ดังตอไปนี้ 
 (1) จนถึงปจจุบัน ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีที่กลาวถึงการบัญชีเปนการเฉพาะสําหรับ

กิจกรรมดังกลาว  และกิจกรรมดังกลาวไมไดถูกรวมไวในขอบเขตของ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน นอกจากนี้ สิทธิในแรและทรัพยากรแร เชน น้ํามัน  
กาซธรรมชาติ และทรัพยากรที่ไมสามารถผลิตไดใหม นั้นไมไดอยูในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
(เมื่อมีการประกาศใช)  ดังนั้น กิจการ จําเปนที่จะตองกําหนดนโยบายทางการบัญชี
สําหรับการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแรตามขอกําหนดของ ยอหนาที่ 10-12 
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี  การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและขอผิดพลาด  

 (2) มีความคิดเห็นที่แตกตางกันสําหรับวิธีการบันทึกบัญชีคาใชจายในการสํารวจและประเมิน
คา ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 (3) วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับสินทรัพยจากการสํารวจและการประเมินคาทรัพยสินซ่ึง
กําหนดโดยหนวยงานผูกําหนดมาตรฐานการบัญชีอ่ืนนั้น มีความหลากหลายและมักจะ
แตกตางกันในวิธีปฏิบัติสําหรับคาใชจายที่พิจารณาวาคลายคลึงกัน (ตัวอยางเชน วิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับตนทุนการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 38 
เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน 

 (4) คาใชจายในการสํารวจและประเมินคานั้นเปนรายการที่มีมีสาระสําคัญตอกิจการซึ่งดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการสกัดแร 

 (5) การเพิ่มขึ้นของกิจการที่มีคาใชจายในการสํารวจและประเมินคา ที่ตองจัดทํางบการเงินให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและ คาดวาจะเพิ่มขึ้นนับตั้งแตป พ.ศ.  2548 

 
บทนํา 2  (บทนํานี้ไมใช) 
 
บทนํา 3  (บทนํานี้ไมใช) 
 
บทนํา  4  ดังนั้นคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจึงไดกําหนดวัตถุประสงคเบื้องตนสําหรับ

กิจกรรมเกี่ยวกับการสกัดแร มีดังนี้ 
(1) เพื่อที่จะจํากัดการปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับคาใชจายในการสํารวจและ

ประเมินคา  โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญซ่ึงอาจจะถูกยกเลิก เมื่อทาง
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คณะกรรมการไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ
กิจการซึ่งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

(2)  เพื่อระบุสถานการณที่กิจการซึ่งบันทึกคาใชจายในการสํารวจและประเมินคาเปน
สินทรัพย การทําการทดสอบการดอยคาใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 36  
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย  

(3) เพื่อกําหนดใหกิจการซึ่งดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยที่เก่ียวกับการสํารวจและประเมินคา 
ระดับที่สินทรัพยเหลานั้นถูกประเมินการดอยคาและการรับรูขาดทุนจากการดอยคา 

 
องคประกอบสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
บทนํา 5   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

(1) อนุญาตใหกิจการกําหนดนโยบายการบัญชีสําหรับการสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร โดยไมตองพิจารณาขอกําหนดตามยอหนาที่ 11 และ 12 ของ มาตรฐาน
การบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550)  ดังนั้น กิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ อาจยังคงใชนโยบายการบัญชีซ่ึงถือปฏิบัติอยูกอนการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้มาใช   ทั้งนี้รวมถึงการที่ยังคงใชวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับรูและการวัดมูลคาซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของนโยบายการบัญชีเดิม  

(2) กําหนดใหกิจการที่รับรูคาใชจายในการสํารวจและประเมินคาเปนสินทรัพยทําการ
ทดสอบการดอยคา เมื่อมีขอเท็จจริงและสถานการณที่บงชี้วามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

(3) การรับรูการดอยคาแตกตางไปจาก มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2550)  
แตการวัดคาของรายการขาดทุนจากการดอยคาสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว ณ จุดที่ระบุวามีการดอยคา 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง  การสํารวจ และการประเมินคา
แหลงทรัพยากรแร 
 
วัตถุประสงค 
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อกําหนดการรายงานทางการเงินสําหรับ

การสํารวจ และการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดให  
2.1 จํากัดการปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ใชปฏิบัติในปจจุบันสําหรับรายจายในการ

สํารวจและประเมินคา   
2.2 กิจการที่รับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาตองมีการประเมินการดอยคา

ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และวัดการดอยคาตามมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

2.3 เปดเผยรายการ และอธิบายจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินของกิจการที่เกิดจากการสํารวจ
และการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร และชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงจํานวนเงิน 
ระยะเวลา และความแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสินทรัพยที่เกิดจากการ
สํารวจและการประเมินคาที่มีการรับรู 

 
ขอบเขต 
3. กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับรายจายในการสํารวจและการประเมินคาที่

เกิดขึ้น 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมไดกลาวถึงการบัญชีในหัวขออ่ืนๆ ของกิจการที่ดําเนินงาน
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

5. กิจการตองไมนําเอามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปใชกับรายจายที่เกิดขึ้น  
5.1 กอนการสํารวจ และการประเมินคาทรัพยากรแร เชน รายจายที่เกิดขึ้นกอนที่กิจการจะไดรับ

สิทธิตามกฎหมายใหสํารวจพื้นที่ที่ระบุไว 
5.2 หลังจากที่ไดมีการพิสูจนแลวถึงความเปนไปไดทางเทคนิค และความเปนไปไดทางการคา

ของการนําเอาทรัพยากรแรนั้นมาใช  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 27 ทุกยอหนามีความสําคัญ
เทากัน โดยตัวอักษรหนาดําถือเปนหลักการที่สําคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตอง
อานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี  ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใช
นโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
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การรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 

ขอยกเวนเปนการชั่วคราวจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบาย
ทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ยอหนาที่ 11 และ12  

6. ในการกําหนดนโยบายบัญชี กิจการที่มีการรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
นโยบายทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

7. ยอหนาที่  11 และ 12 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) กําหนดแหลงที่มาและ
แนวปฏิบัติซ่ึงฝายบริหารตองใชในการพิจารณาการกําหนดนโยบายบัญชีสําหรับรายการที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินยังไมไดระบุไวเปนการเฉพาะ  อยางไรก็ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ ไดระบุถึงขอยกเวนแกกิจการในการนําขอกําหนดจากยอหนาดังกลาวมาถือปฏิบัติในเรื่อง
นโยบายบัญชีสําหรับการรับรูและวัดมูลคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาโดย
ขึ้นอยูกับการพิจารณา ตามยอหนาที่ 9 และ 10 ที่จะกลาวถัดไป 

 
การวัดมูลคาสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 

การวัดมูลคาเริ่มแรก 
8. สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาตองวัดมูลคาโดยใชราคาทุน 
  

 องคประกอบของราคาทุนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 
9. กิจการตองกําหนดนโยบายซึ่งระบุถึงประเภทของรายจายที่สามารถรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากการ

สํารวจและการประเมินคาและนํานโยบายดังกลาวมาใชปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ในการกําหนดนโยบาย
ดังกลาว กิจการจะตองพิจารณาระดับความเกี่ยวของของรายจายกับแหลงทรัพยากรแรพบอยาง
เฉพาะเจาะจง  ตัวอยางของรายจายที่อาจบันทึกเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมิน
คามีดังนี้ (รายการดังตอไปนี้ไมไดรวมรายการที่เก่ียวของทั้งหมด) 
9.1 การไดมาซ่ึงสิทธิในการสํารวจ 
9.2 การศึกษาทางดานภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร และธรณีฟสิกส 
9.3 การขุดเจาะสํารวจ  
9.4 การขุด  
9.5 การเลือกตัวอยาง และ 
9.6 กิจกรรมที่เก่ียวของกับการประเมินความเปนไปไดทางดานเทคนิคและความเปนไปได 
 ในทางการคาของการนําทรัพยากรแรมาใช 

10. รายจายที่เก่ียวของกับการพัฒนาแหลงทรัพยากรแร  ตองไมรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจ
และการประเมินคา แมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 38 เรื่อง  สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
ไดใหแนวปฏิบัติในการรับรูสินทรัพยที่เกิดจากการพัฒนาไวแลว 
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11. เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 37  (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน  
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น กิจการจะรับรูภาระผูกพันที่เก่ียวของกับการ
เคลื่อนยายและการรักษาสภาพใหกลับคืนดังเดิมที่เกิดขึ้นในระหวางชวงเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึง
เปนผลมาจากสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

 
การวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

12. หลังการรับรูรายการ กิจการตองเลือกใชวิธีราคาทุน หรือวิธีการตีราคาใหมในการวัดมูลคาสินทรัพย
ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา  ถากิจการใชวิธีการตีราคาใหม (ไมวาจะเปนไปตามวิธีที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมี
การประกาศใช)  หรือ วิธีที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน) 
กิจการตองใชวิธีการดังกลาวอยางสม่ําเสมอกับการจัดประเภทของสินทรัพย (ดูยอหนาที่ 15) 

 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  
13. กิจการอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสําหรับรายจายในการสํารวจและประเมินคา ถาหากการ

เปล่ียนแปลงนั้นทําใหงบการเงินแสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใช
มากขึ้นและไมไดทําใหความนาเช่ือถือลดลง หรือทําใหมีความนาเช่ือถือมากขึ้น และไมไดทําให
ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชลดลง กิจการตองพิจารณาถึงหลักของ
ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและความนาเช่ือถือ  โดยใชเกณฑตามเงื่อนไขที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายทางบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

14. เพื่อใหการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับรายจายจากการสํารวจและประเมินคาเปนไปอยางมี
เหตุผล กิจการตองแสดงไดวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหงบการเงิน เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  นโยบายทางการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด  มากยิ่งขึ้น แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมจําเปนตอง
เปนไปตามเงื่อนไขทุกขอที่กําหนด 

 
การแสดงขอมูล 

การจัดประเภทรายการสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 
15. กิจการตองจัดประเภทรายการสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาเปนสินทรัพยที่มี

ตัวตนหรือไมมีตัวตนตามลักษณะของสินทรัพยที่ไดมา และใชหลักเกณฑดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
 
16. สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาบางรายการเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน (เชน สิทธิใน

การขุดเจาะ) ในขณะที่สินทรัพยบางรายการเปนสินทรัพยที่มีตัวตน (เชน ยานพาหนะ หรือ อุปกรณ
ขุดเจาะ) เมื่อมีการใชสินทรัพยที่มีตัวตนเพื่อพัฒนาสินทรัพยที่ไมมีตัวตน จํานวนของสินทรัพยที่มี
ตัวตนที่ใชไปจะเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ไมไดทําใหสินทรัพยที่มีตัวตน
เปลี่ยนเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน  
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การจัดประเภทรายการใหมสําหรับสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 
17.  สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาตองไมถูกจัดประเภทอยูในประเภทเดิมอีกตอไป 

เมื่อมีการพิสูจนแลวถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและความเปนไปไดทางการคาในการนําเอา
ทรัพยากรแรมาใช  กิจการตองมีการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจาการสํารวจและการ
ประเมินคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคากอนการจัดประเภทรายการใหม 

 
การดอยคา 
     การรับรูรายการและวัดมูลคา  
18. กิจการตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาเมื่อมี

ขอเท็จจริงและสถานการณที่ช้ีใหเห็นวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการสํารวจ
และการประเมินคาอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน เมื่อขอเท็จจริงและสถานการณที่
ช้ีใหเห็นวามูลคาตามบัญชีมีจํานวนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กิจการตองวัดมูลคา 
แสดง และเปดเผยผลขาดทุนจากการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 
2550) เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย ยกเวนตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 21  

19. สําหรับสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาเทานั้น  กิจการตองนํายอหนาที่ 20 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาปฏิบัติแทนที่ยอหนาที่ 8 ถึง 17 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ในการระบุวาสินทรัพยที่เกิดการสํารวจ
และการประเมินคาทรัพยากรแรอาจเกิดการดอยคา ยอหนาที่ 20 ใชคําวา “สินทรัพย” โดยให
หมายความรวมถึงสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาซ่ึงแยกตางหากหรือหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด  

20. ขอเท็จจริงหรือสถานการณขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งขอดังตอไปน้ี เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวากิจการ
ตองทดสอบการดอยคาสําหรับสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา (รายการดังตอไปนี้
ไมไดรวมรายการที่เก่ียวของทั้งหมด)  
20.1 ระยะเวลาซึ่งกิจการมีสิทธิในการสํารวจพื้นที่ที่ระบุไวไดหมดลง หรือระยะเวลาดังกลาวกําลัง

จะหมดลงในระยะเวลาอันใกล และสิทธิดังกลาวไมไดคาดวาจะมีการตออายุ 
20.2 ไมไดมีการวางแผนงานหรือจัดทํางบประมาณสําหรับรายจายในการดําเนินการสํารวจและการ

ประเมินคาแหลงทรัพยากรแรในพื้นที่ที่ระบุไว 
20.3 การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแรในพื้นที่ที่ระบุไวไมไดทําใหกิจการไดรับ

ทรัพยากรแรในจํานวนที่สามารถนําไปใชในเชิงการคาได  และกิจการไดตัดสินใจหยุด
ดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว 

20.4 มีขอมูลเพียงพอที่ทําใหสามารถระบุไดวา แมวาการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวยังคงดําเนินอยูตอไป 
แตมีความเปนไปไดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเมื่อประสบความสําเร็จในการพัฒนา หรือ 
เมื่อมีการขายจะต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 
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ในกรณีดังกลาวหรือกรณีที่มีลักษณะคลายคลึงกัน กิจการตองทดสอบการดอยคาตามมาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย ผลขาดทุนจากการดอยคา
จะตองรับรูเปนคาใชจายตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  
การดอยคาของสินทรัพย 

 
การระบุระดับขั้นที่สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินคาจะตองถูก
ประเมินการดอยคา 

21. กิจการตองกําหนดนโยบายการบัญชีในการจัดสรรสินทรัพยเกิดจากการสํารวจและการประเมิน
คาใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
กระแสเงินสดเพื่อวัตถุประสงคในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย โดยหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดกระแสเงินสดหรือกลุมของหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดจะตองมีขนาดไมเกินสวน
งานกําหนดไวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 8  เร่ือง สวนงานปฏิบัติการ (เมื่อ
มีการประกาศใช) 

22. ระดับที่กิจการกําหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการดอยคาของสินทรัพยที่เกิดจากการ
สํารวจและประเมินคาอาจหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดหนึ่งหนวยหรือมากกวา 

 
การเปดเผยขอมูล  
23. กิจการตองปดเผยขอมูลซ่ึงระบุและอธิบายจํานวนเงินที่ไดรับรูในงบการเงินที่เกิดจากการ

สํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร  

24. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 23 กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ 
24.1 นโยบายทางบัญชีของกิจการเก่ียวกับรายจายในการสํารวจและประเมินคา  รวมถึงการรับรู

รายจายในการสํารวจและการประเมินคาเปนสินทรัพย 
24.2 จํานวนสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและ

กิจกรรมการลงทุนที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

25. กิจการตองแยกประเภทของสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคาเปนสินทรัพยประเภทหนึ่ง
ตางหาก  และเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  เรื่อง 
สินทรัพยไมมีตัวตน  ตามการจัดประเภทของสินทรัพย 

 
วันถือปฏิบัติ 
26. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป  กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการ



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
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รายงานทางการเงินฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้สําหรับงวด
ปบัญชีเร่ิมกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 ใหเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

 
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
27. หากกิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 18 กับขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบกับงวด

บัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว  ทั้งนี้ มาตรฐานการ
บัญชี  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายทางการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอผิดพลาด ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคําวา “ไมสามารถปฏิบัติไดในทางปฏิบัติ” ไว 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
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ภาคผนวก ก 
 
อธิบายคําจํากัดความ 
ภาคผนวกนี้เปนสวนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
   
สินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและการ
ประเมินคา 

หมายถึง รายจายในการสํารวจและประเมินคา ซ่ึงไดรับรู
เปนสินทรัพยตามนโยบายทางบัญชีของกิจการ 

   
รายจายในการสํารวจและประเมินคา
แหลงทรัพยากรแร 

หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นของกิจการที่เก่ียวของกับ การ
สํารวจและประเมินคา ซ่ึงเกิดขึ้นกอนการพิสูจน
ความเปนไปไดทางเทคนิค และความเปนไปได
ทางการคาของการนําเอาทรัพยากรแรมาใช 

   
การสาํรวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร 

หมายถึง การคนหาแหลงทรัพยากรแรรวมถึงแรธาตุ 
น้ํามันกาซธรรมชาติ และทรัพยากรลักษณะ
เดียวกันที่ไมสามารถสรางขึ้นใหมทดแทนได 
(similar non-regenerative resources)  
หลังจากที่  กิจการไดรับ สิทธิทางกฎหมายใหทํา
การสํารวจในพื้นที่ที่ระบุไว รวมทั้งการกําหนด
ความเปนไปไดทางเทคนิคและความเปนไปได
ทางการคาในการทําทรัพยากรแรมาใช 

 


