เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๗/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สําหรับเหมืองผิวดิน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิต
สาหรับเหมืองผิวดิน ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุด
ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2560 (IFRIC Interpretation 20: Stripping Costs in the Production Phase of a
Surface Mine (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มีก ารปรั บ ปรุ งจากฉบั บ ปี 2560 โดย
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือ
เนื้อหาใดๆ

1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ

1
6
7
8

การรับรูต้ น้ ทุนการเปิ ดหน้าดินที่เกิดขึ้ นในช่วงการผลิตเป็ นสินทรัพย์
การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้าดิน
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูม้ ูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากกิจกรรมเปิ ดหน้าดิน

8
12
14

ภาคผนวก ก
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดิน
ในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 16 และ ภาคผนวก ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
อ้างอิง






กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

2

3
4

ในการดาเนิ น การทาเหมือ งผิวดิน กิจการอาจพบว่ า กิจการจาเป็ นที่ จะน าของเสียในเหมือ ง
ออกไป (“ดินและหินที่ ปกคลุมอยู่บนชั้นของแร่ ”) เพื่ อให้ เข้ าถึงแหล่งสินแร่ โดยกิจกรรมการนา
ของเสียในเหมืองออกไปนี้ เรียกว่า “การเปิ ดหน้ าดิน”
ในระหว่ า งขั้น ตอนการพั ฒนาเหมือง (ก่อนที่ จะเริ่ มการผลิ ต) ต้ น ทุน การเปิ ดหน้ าดิน มักจะ
ถูกตั้งขึ้นเป็ นสินทรัพย์ราวกับเป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนในการปลูกสร้ างอาคาร การพัฒนา และการ
ก่อสร้ างเหมือง ซึ่ งเสื่ อมค่าได้ ต้ นทุนเหล่านี้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาหรือค่าตัดจาหน่ายอย่างเป็ น
ระบบส่วนใหญ่ใช้ วิธจี านวนผลผลิต โดยเริ่ มคิดค่าเสื่ อมราคาเมื่ อมีการเริ่ มต้ นการผลิต
กิจการเหมืองแร่ อาจจะยังคงเอาดินและหินที่ ปกคลุมอยู่บนชั้นของแร่ ออกและเกิดต้ นทุนการ
เปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตของการทาเหมือง
วัตถุ ที่นาออกไปตอนเปิ ดหน้ าดินในช่ วงการผลิตมักไม่จาเป็ นต้ องเป็ นของเสียทั้งหมด แต่ มักจะ
มี สินแร่ และของเสียรวมกัน อัตราส่วนของสินแร่ ต่อของเสียสามารถเป็ นอัตราที่ ต่าจนถึงขนาดที่
ไม่ค้ ุมค่าทางเศรษฐกิจ หรือสูงจนก่อให้ เกิดกาไร การเปิ ดหน้ าดินซึ่ งมีอัตราส่วนของสินแร่ ต่อ
ของเสีย ต่า อาจจะก่ อ ให้ เกิดวั ตถุ ที่สามารถน าไปใช้ ได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ ในการผลิ ตสิน ค้ า
คงเหลือการเปิ ดหน้ าดินอาจทาให้ เข้ าถึงวัตถุ ระดับลึกลงไปที่ มีอัตราส่วนของสินแร่ต่อของเสียที่
สูงขึ้นอีกด้ วย ดังนั้นกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินก่อให้ เกิดประโยชน์ถึงสองอย่างคือสินแร่ ทสามารถ
ี่

3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
นามาใช้ ในการผลิตสินค้ าคงเหลือ และความสามารถที่ ดีข้ ึนในการเข้ าถึงปริมาณวัตถุ ทจะขุ
ี่ ดใน
อนาคตได้ เพิ่ มมากขึ้น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะพิจารณาว่าเมื่ อใดที่ ควรจะบันทึกบัญชี และ
วิธีการใดทางบั ญชี ในการบั นทึกประโยชน์ ท้ังสองชนิดแยกออกมาต่ างหากจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
รวมทั้งวิธกี ารวัดผลประโยชน์เหล่านี้ในตอนเริ่ มแรกและการวัดค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเริ่ มแรก

5

ขอบเขต
6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้ กับต้ นทุนการนาของเสียออกไปที่ เกิดขึ้น
จากกิจกรรมการทาเหมืองผิวดินในช่วงการผลิต (“ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่ เกิดขึ้นในช่วงการผลิต”)

ประเด็น
7

ประเด็นที่ ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ แก่
7.1 การรับรู้ต้นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่ เกิดขึ้นในช่วงการผลิตเป็ นสินทรัพย์
7.2 การวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน และ
7.3 การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเริ่ มแรกของสินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน

มติ
การรับรูต้ น้ ทุนการเปิ ดหน้าดินที่เกิดขึ้ นในช่วงการผลิตเป็ นสินทรัพย์
8

9

ในกรณีที่ประโยชน์ทได้
ี่ รับจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินรับรู้ในรูปแบบของสินค้ าคงเหลือที่ ผลิตได้
กิจ การต้ องบั น ทึก ต้ นทุ น ในกิจ กรรมการเปิ ดหน้ า ดิน ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินค้าคงเหลือ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีทปี่ ระโยชน์ทไี่ ด้ รับ
คือการเข้ าถึ งสิน แร่ ได้ ดี ข้ ึน กิจ การต้ องรั บ รู้ ต้น ทุ น เหล่ า นี้ เป็ นสินทรั พย์ไม่หมุ น เวี ยนหากเข้ า
เงื่ อนไขที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 9 ซึ่ งการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หมายถึง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ เป็ น “สินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน”
กิจการต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินก็ต่อเมื่ อเข้ าเงื่ อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
9.1
มีค วามเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งแน่ ว่า กิจ การจะได้ รั บ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ ในอนาคต
(สามารถเข้ าถึงมวลสินแร่ได้ ดีข้ นึ ) ที่ จะเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
9.2
กิจการสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ทสี่ ามารถเข้ าถึงได้ ดีข้ นึ และ
9.3
ต้ น ทุ นที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ กิจกรรมการเปิ ดหน้ า ดินที่ เกี่ ยวข้ องกับ ส่วนประกอบดังกล่ า ว
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่ อถือ

4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
10

11

สินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินต้ องบันทึกบัญชีเป็ นส่วนเพิ่ มหรือส่วนที่ เพิ่ มมูลค่า
ของสินทรัพย์ทมี่ ีอยู่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งสินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินจะบันทึก
เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ทมี่ ีอยู่
สินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินจะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนหรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนเช่ น เดียวกับ สินทรั พ ย์ที่มีอยู่ กล่ า วอีกนั ยหนึ่ ง คือ ลั กษณะของสิน ทรั พย์ที่มีอยู่จะ
กาหนดว่ากิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินเป็ นสินทรัพย์ทมี่ ีตัวตน
หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้าดิน
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กิจการต้ องวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินด้ วยราคาทุน ซึ่ งเป็ น
ต้ น ทุ น สะสมที่ เกี่ ยวข้ อ งโดยตรงในการด าเนิ น กิ จ กรรมการเปิ ดหน้ าดิ น ที่ ท าให้ การเข้ า ถึ ง
องค์ ป ระกอบของสิ น แร่ ไ ด้ ดี ข้ ึ น รวมถึ ง การปั น ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต ที่ เกี่ ยวข้ อ งโดยตรง
การดาเนินการบางอย่างอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน ซึ่ งตามแผนของ
กิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน ไม่จาเป็ นต้ องมีการดาเนินการบางอย่างเหล่ านี้ ต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การดาเนินงานดังกล่าวต้ องไม่รวมอยู่ในต้ นทุนของสินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
ในกรณีทคี่ ่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินและสินค้ าคงเหลือที่ ผลิต
ได้ ไม่ สามารถระบุ แยกได้ กิจการต้ องปั นส่วนต้ นทุ นการเปิ ดหน้ าดินที่ เกิดขึ้นในช่ วงการผลิ ต
ระหว่างสินค้ าคงเหลือที่ ผลิตได้ และสินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินโดยใช้ เกณฑ์การ
ปั นส่วนที่ อ้ างอิงจากตัววัดการผลิตที่ เกี่ ยวข้ อง ตัววัดการผลิตดังกล่าวจะถูกใช้ คานวณสาหรั บ
ส่วนประกอบของมวลสินแร่ ซึ่งระบุได้ และจะถูกนามาใช้ เป็ นเกณฑ์เทียบเคียงในการระบุระดับ
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่ เกิดในอนาคตจากกิจกรรมที่ ได้ เกิดขึ้นแล้ ว ตัวอย่ างของตัววั ด
การผลิตดังกล่าวได้ แก่
13.1 ต้ นทุนของสินค้ าที่ ผลิตได้ เปรียบเทียบกับต้ นทุนที่ คาดว่าจะเกิด
13.2 ปริมาณของเสียที่ สกัดออกไปเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียที่ คาดว่าจะสกัดออกไป
จากปริมาณสินแร่ทผี่ ลิต และ
13.3 ปริมาณแร่ ทมีี่ อยู่ในสินแร่ ทสกั
ี่ ดได้ เปรียบเทียบกับปริมาณแร่ ทคาดว่
ี่
าจะสกัดได้ จาก
ปริมาณสินแร่ทผี่ ลิต
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูม้ ูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่ ีเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้าดิน
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ภายหลังการรับรู้เริ่ มแรก สินทรัพย์ทเี่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินต้ องวัดมูลค่าด้ วยราคาทุน
หรื อราคาที่ ตี ใหม่ หักด้ วยค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ ายและหักขาดทุนจากการด้ อยค่ าใน
ลักษณะเดียวกันกับสินทรัพย์ทมีี่ อยู่ ซึ่ งสินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน รวมอยู่เป็ น
ส่วนหนึ่ ง

5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
15

16

สินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน ต้ องคิดค่าเสื่ อมราคาหรือค่าตัดจาหน่ายอย่างเป็ น
ระบบตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ที่คาดไว้ ของส่วนประกอบที่ ระบุได้ ของมวลสินแร่ ที่สามารถ
เข้ าถึงได้ มากขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน วิธีจานวนผลผลิตต้ องนามาใช้ ยกเว้ น
วิธอี นื่ มีความเหมาะสมกว่า
อายุการใช้ ประโยชน์ทคี่ าดไว้ ของส่วนประกอบที่ ระบุได้ ของมวลสินแร่ ซึ่งใช้ ในการคิดค่าเสื่ อมราคา
หรือค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ที่เกิด จากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินจะแตกต่างจากอายุการใช้
ประโยชน์ที่คาดไว้ ซึ่งใช้ ในการคิดค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ ายเหมืองและอายุสินทรั พย์ที่
เกี่ ยวกับเหมือง ข้ อยกเว้ นจากกรณีดังกล่าวจะจากัดเฉพาะบางสถานการณ์เมื่ อกิจกรรมการเปิ ด
หน้ าดินได้ ให้ การเข้ าถึงที่ ดีข้ ึนของมวลสินแร่ ส่วนที่ เหลือทั้งหมด ตัวอย่างของกรณีน้ ีอาจเกิดขึ้น
ในช่วงสุดท้ ายของอายุการให้ ประโยชน์ของเหมือง เมื่ อส่วนประกอบที่ ระบุได้ แสดงถึงการสกัด
มวลสินแร่ในช่วงสุดท้าย

ภาคผนวก ก
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมีฐานะเทียบเท่า
กับส่วนอื่น ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ก1

ก2
ก3

ก4

กิจ การต้ อ งถือ ปฏิบั ติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ กับ งบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการ
น าไปใช้ ก่ อ นวั นที่ มีผลบั งคับ ใช้ หากกิจการถื อปฏิบั ติ ตามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับต้ นทุนการเปิ ดหน้ า
ดินที่ เกิดขึ้นในช่วงการผลิตที่ เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ เริ่ มต้ นของงวดที่ นามาเปรียบเทียบล่าสุด
ณ วันที่ เริ่ มต้ นของงวดที่ นามาเปรียบเทียบล่าสุด สินทรัพย์ใดๆ ที่ เคยรับรู้ก่อนหน้ าซึ่ งเกิดจาก
กิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิ นในช่ วงการผลิ ต (สินทรั พย์ที่เกิดจากการเปิ ดหน้ าดินในอดีต) ต้ องจั ด
ประเภทใหม่เป็ นส่วนหนึ่ งของสินทรั พย์ที่มีอยู่ ซึ่ งกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินนั้นเกี่ ยวข้ องเฉพาะใน
กรณีทยัี่ งสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ ทยัี่ งเหลืออยู่ ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจาก
การเปิ ดหน้ าดินในอดีตดังกล่าว ยอดคงเหลือดังกล่าวต้ องมีการคิดค่าเสื่ อมราคาหรือค่าตัดจาหน่าย
ตลอดอายุการใช้ ประโยชน์ทคี่ าดไว้ ของการระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ ซึ่งสินทรัพย์ทเี่ กิดจาก
การเปิ ดหน้ าดินในอดีตที่ เกี่ ยวข้ อง
หากไม่สามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์ทเี่ กิดจากการเปิ ดหน้ า
ดินในอดีตที่ เกี่ ยวข้ อง สินทรัพย์ดังกล่าวต้ องรับรู้รายการในกาไรสะสมต้ นงวด ณ วันเริ่ มต้ นของ
งวดที่ นามาเปรียบเทียบล่าสุด

6

