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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่20  

เรือ่ง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรบัเหมืองผวิดิน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 20 เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต

ส าหรับเหมืองผิวดิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRIC Interpretation 20: Stripping Costs in the Production Phase of a 

Surface Mine (Bound Volume 2013 Consolidated without early application)) 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต

ส าหรับเหมืองผิวดิน ได้ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 1 ถึง 16 และ ภาคผนวก ก 

 

อา้งอิง 

 กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

ความเป็นมา 

1      ในการด าเนินการท าเหมืองผิวดิน กิจการอาจพบว่ากิจการจ าเป็นที่จะต้องน าของเสียในเหมือง

ออกไป (“ดินและหินที่ปกคลุมอยู่บนช้ันของแร่”) เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งสนิแร่ 

2      ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเหมือง (ก่อนที่จะเร่ิมการผลิต) ต้นทุนการเปิดหน้าดินมักจะถูกตั้งขึ้น

เป็นสินทรัพย์ราวกับเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนในการปลูกสร้างอาคาร การพัฒนา และการก่อสร้าง

เหมือง ซ่ึงเสื่อมค่าได้ ต้นทุนเหล่าน้ีจะถูกคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่ายอย่างเป็นระบบ  

ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้วิธจี านวนผลผลิต โดยเร่ิมคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อมีการเร่ิมต้นการผลิต 

3      กิจการเหมืองแร่อาจจะยังคงต้องเอาดินและหินที่ปกคลุมอยู่บนช้ันของแร่ออกและเกิดต้นทุนการ

เปิดหน้าดินในช่วงการผลิตของการท าเหมือง 

4      วัตถุที่น าออกไปตอนเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตมักไม่จ าเป็นต้องเป็นของเสียทั้งหมด แต่มักจะมี

สินแร่และของเสียรวมกัน อัตราส่วนของสินแร่ต่อของเสียสามารถเป็นอัตราที่ต ่าจนถึงขนาดที่ไม่

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสูงจนก่อให้เกิดก าไร  การเปิดหน้าดินซ่ึงมีอัตราส่วนของสินแร่ต่อของเสีย

ต ่าอาจจะก่อให้เกิดวัตถุที่สามารถน าไปใช้ได้ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการผลิตสินค้าคงเหลือ การเปิด

หน้าดินอาจท าให้เข้าถึงวัตถุระดับลึกลงไปที่มีอัตราส่วนของสินแร่ต่อของเสียที่สูงขึ้นอีกด้วย ดังน้ัน

กิจกรรมการเปิดหน้าดินก่อให้เกิดประโยชน์ถึงสองอย่างคือสินแร่ที่สามารถน ามาใช้ในการผลิต

สนิค้าคงเหลือ และความสามารถที่ดีข้ึนในการเข้าถึงปริมาณวัตถุที่จะขุดในอนาคตได้เพ่ิมมากข้ึน 

5      การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะพิจารณาว่าเม่ือใดที่ควรจะบันทึกบัญชีและ

วิธีการใดทางบัญชีในการบันทกึประโยชน์ทั้งสองชนิดแยกออกมาต่างหากจากกิจกรรมการเปิดหน้า

ดิน รวมทั้งวิธีการวัดผลประโยชน์เหล่าน้ีในตอนเร่ิมแรกและการวัดค่าภายหลังการรับรู้มูลค่า

เร่ิมแรก 
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ขอบเขต 

6      การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้กับต้นทุนการน าของเสียออกไปที่เกิดข้ึนจาก

กจิกรรมการท าเหมืองผิวดินในช่วงการผลิต (“ต้นทุนการเปิดหน้าดินที่เกดิข้ึนในช่วงการผลิต”) 

ประเด็นปัญหา 

7     ประเดน็ที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้แก่ 

7.1   การรับรู้ต้นทุนการเปิดหน้าดินที่เกดิข้ึนในช่วงการผลิตเป็นสนิทรัพย์ 

7.2   การวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพยท์ี่เกดิจากกจิกรรมการเปิดหน้าดิน และ 

7.3   การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ที่เกิดจากกจิกรรมการเปิดหน้าดิน 

 

มติ 

การรบัรูต้น้ทุนการเปิดหนา้ดินทีเ่กิดข้ึนในช่วงการผลิตเป็นสินทรพัย ์

8      ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินรับรู้ในรูปแบบของสินค้าคงเหลือที่ผลิตได้ 

กจิการต้องบันทกึต้นทุนในกจิกรรมการเปิดหน้าดินตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับคือการ

เข้าถึงสนิแร่ได้ดีขึ้น กจิการต้องรับรู้ต้นทุนเหล่านี้ เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนหากเข้าเง่ือนไขที่ก  าหนด

ในย่อหน้าที่ 9 ซ่ึงการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่เป็น “สนิทรัพย์ที่เกดิจากกจิกรรมการเปิดหน้าดิน” 

9      กจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่เกดิจากกจิกรรมการเปิดหน้าดินกต่็อเมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้  

9.1   มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต (สามารถ

เข้าถึงมวลสนิแร่ได้ดีขึ้น) ที่จะเกดิจากกจิกรรมการเปิดหน้าดิน 

9.2   กจิการสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสนิแร่ที่สามารถเข้าถึงได้ดีขึ้น และ 

9.3   ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเปิดหน้าดินที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบดังกล่าวสามารถวัด

มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

10    สินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินต้องบันทกึบัญชีเป็นส่วนเพ่ิมหรือส่วนที่เพ่ิมมูลค่าของ

สินทรัพย์ที่มีอยู่ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงสินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินจะบันทกึเป็นส่วน

หนึง่ของสนิทรัพย์ที่มีอยู่ 

11    สินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ลักษณะของสินทรัพย์ที่มีอยู่จะก าหนดว่า

กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
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การวดัมูลค่าเริม่แรกของสินทรพัยที์เ่กิดจากกิจกรรมการเปิดหนา้ดิน 

12    กิจการต้องวัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินด้วยราคาทุน ซ่ึงเป็น

ต้นทุนสะสมที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการด าเนินกจิกรรมการเปิดหน้าดินที่ท  าให้การเข้าถึงองค์ประกอบ

ของสินแร่ได้ดีขึ้น รวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยตรง การด าเนินการบางอย่าง

อาจเกดิขึ้นในเวลาเดียวกันกับกิจกรรมการเปิดหน้าดิน ซ่ึงตามแผนของกิจกรรมการเปิดหน้าดินไม่

จ าเป็นต้องมีการด าเนินการบางอย่างเหล่าน้ี ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดังกล่าวต้องไม่

รวมอยู่ในต้นทุนของสนิทรัพย์ที่เกดิจากกจิกรรมการเปิดหน้าดิน 

13    ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินและสินค้าคงเหลือที่ผลิตได้

ไม่สามารถระบุแยกได้ กิจการต้องปันส่วนต้นทุนการเปิดหน้าดินที่เกิดข้ึนในช่วงการผลิตระหว่าง

สินค้าคงเหลือที่ผลิตได้และสินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินโดยใช้เกณฑ์การปันส่วนที่

อ้างองิจากตัววัดการผลิตที่เกี่ยวข้อง ตัววัดการผลิตดังกล่าวจะถูกใช้ค านวณส าหรับส่วนประกอบของ

มวลสินแร่ซ่ึงระบุได้ และจะถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการระบุระดับของประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิที่เกดิในอนาคตจากกจิกรรมที่ได้เกดิข้ึนแล้ว ตัวอย่างของตัววัดการผลิตดังกล่าวได้แก่  

13.1 ต้นทุนของสนิค้าที่ผลิตได้เปรียบเทยีบกบัต้นทุนที่คาดว่าจะเกดิ 

13.2 ปริมาณของเสียที่สกัดออกไปเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียที่คาดว่าจะสกัดออกไปจาก

ปริมาณสนิแร่ที่ผลิต และ 

13.3 ปริมาณแร่ที่มีอยู่ในสินแร่ที่สกัดได้เปรียบเทียบกับปริมาณแร่ที่คาดว่าจะสกัดได้จากปริมาณ

สนิแร่ที่ผลิต 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูมู้ลค่าเริม่แรกของสินทรพัยที์เ่กิดจากกิจกรรมการเปิดหนา้ดิน 

14    ภายหลังการรับรู้เร่ิมแรก สินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุน

หรือราคาที่ตีใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่ายและหักขาดทุนจากการด้อยค่า ใน

ลักษณะเดียวกันกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ ซ่ึงสินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินรวมอยู่เป็น

ส่วนหน่ึง 

15    สินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินต้องคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่ายอย่างเป็นระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่คาดไว้ของส่วนประกอบที่ระบุได้ของมวลสินแร่ที่สามารถเข้าถึงได้มาก

ขึ้ นซ่ึงเป็นผลมาจากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน วิธีจ านวนผลผลิตต้องน ามาใช้ยกเว้นวิธีอื่นมีความ

เหมาะสมกว่า 

16    อายุการให้ประโยชน์ที่คาดไว้ของส่วนประกอบที่ระบุได้ของมวลสินแร่ซ่ึงใช้ในการคิดค่าเสื่อมราคา

หรือค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดินจะแตกต่างจากอายุการให้
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ประโยชน์ที่คาดไว้ซ่ึงใช้ในการคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่ายเหมืองและอายุสินทรัพย์ที่

เกี่ยวกับเหมือง ข้อยกเว้นจากกรณีดังกล่าวจะจ ากัดเฉพาะบางสถานการณ์เมื่อกิจกรรมการเปิด

หน้าดินได้ให้การเข้าถึงที่ดีข้ึนของมวลสินแร่ส่วนที่เหลือทั้งหมด ตัวอย่างของกรณีน้ีอาจเกิดขึ้ น

ในช่วงสุดท้ายของอายุการให้ประโยชน์ของเหมือง เมื่อส่วนประกอบที่ระบุได้แสดงถึงการสกัด

มวลสนิแร่ในช่วงสดุท้าย 
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ภาคผนวก ก 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีและมีฐานะเทียบเท่ากบั

ส่วนอื่นๆของการตีความฉบบัน้ี 

ก.1 กิจการต้องถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับ

รอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวัน

ถือปฏบัิติ หากกิจการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวด

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

ก.2 กจิการต้องปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับต้นทุนการเปิดหน้า

ดินที่เกดิข้ึนในช่วงการผลิตที่เกดิขึ้นในหรือหลังวันที่เร่ิมต้นของงวดที่น ามาเปรียบเทยีบล่าสดุ 

ก.3 ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดที่น ามาเปรียบเทียบล่าสุด สินทรัพย์ใดๆ ที่เคยรับรู้ก่อนหน้าซ่ึงเกิดจาก

กิจกรรมการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต (สินทรัพย์ที่เกิดจากการเปิดหน้าดินในอดีต) ต้องจัด

ประเภทใหม่เป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ที่มีอยู่ ซ่ึงกิจกรรมการเปิดหน้าดินน้ันเกี่ยวข้องเฉพาะใน

กรณีที่ยังสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ที่ยังเหลืออยู่ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เกิด

จากการเปิดหน้าดินในอดีตดังกล่าว ยอดคงเหลือดังกล่าวต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด

จ าหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่คาดไว้ของการระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ซ่ึงสินทรัพย์

ที่เกดิจากการเปิดหน้าดินในอดีตเกี่ยวข้อง  

ก.4 หากไม่สามารถระบุส่วนประกอบของมวลสนิแร่ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่เกดิจากการเปิดหน้าดินใน

อดีตที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์ดังกล่าวต้องรับรู้รายการในก าไรสะสมต้นงวด ณ วันเร่ิมต้นของงวดที่

น ามาเปรียบเทยีบล่าสดุ 

 

 

 


