เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๑/๒๕๕๙
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๕๙/๒๕๕๘ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สําหรับเหมืองผิวดิน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิต
สําหรับเหมืองผิวดิน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IFRIC Interpretation 20 : Stripping Costs in the Production Phase of a
Surface Mine (Bound Volume 2016 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อ
หน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
ภาคผนวก ก

1
6
7
8

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดิน
ในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 16 และ ภาคผนวก ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
อ้างอิง
•
•
•
•
•

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1
2

3
4

ในการดําเนินการทําเหมืองผิวดิน กิจการอาจพบว่ากิจการจําเป็ นที่จะนําของเสียในเหมืองออกไป
(“ดินและหินที่ปกคลุมอยู่บนชั้นของแร่ ”) เพื่ อให้ เข้ าถึงแหล่งสินแร่ โดยกิจกรรมการนําของเสีย
ในเหมืองออกไปนี้ เรียกว่า “การเปิ ดหน้ าดิน”
ในระหว่ างขั้นตอนการพั ฒนาเหมื อง (ก่อนที่จะเริ่ มการผลิต) ต้ น ทุนการเปิ ดหน้ า ดินมัก จะถู ก
ตั้งขึ้นเป็ นสินทรัพย์ราวกับเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนในการปลูกสร้ างอาคาร การพัฒนา และการก่อสร้ าง
เหมือง ซึ่งเสื่อมค่าได้ ต้ นทุนเหล่ านี้จะถูกคิดค่ าเสื่อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ ายอย่างเป็ นระบบซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้ วิธจี าํ นวนผลผลิต โดยเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อมีการเริ่มต้ นการผลิต
กิจการเหมืองแร่ อาจจะยังคงเอาดินและหินที่ปกคลุมอยู่บนชั้นของแร่ ออกและเกิดต้ นทุนการเปิ ด
หน้ าดินในช่วงการผลิตของการทําเหมือง
วัตถุท่ีนาํ ออกไปตอนเปิ ดหน้ าดินในช่ วงการผลิตมักไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นของเสียทั้งหมด แต่มักจะ
มีสินแร่ และของเสียรวมกัน อัตราส่วนของสินแร่ ต่อของเสียสามารถเป็ นอัตราที่ต่าํ จนถึงขนาด
ที่ ไม่ค้ ุมค่ าทางเศรษฐกิจหรือสูงจนก่อให้ เกิดกําไร การเปิ ดหน้ าดินซึ่งมีอัตราส่วนของสินแร่ ต่อ
ของเสียตํ่า อาจจะก่อให้ เกิดวัตถุท่สี ามารถนําไปใช้ ได้ ซ่ึงสามารถนําไปใช้ ในการผลิตสินค้ าคงเหลือ
การเปิ ดหน้ าดินอาจทําให้ เข้ าถึงวัตถุระดับลึกลงไปที่มีอตั ราส่วนของสินแร่ต่อของเสียที่สูงขึ้นอีกด้ วย
ดังนั้นกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินก่อให้ เกิดประโยชน์ถึงสองอย่างคือสินแร่ ท่สี ามารถนํามาใช้ ในการผลิต
สินค้ าคงเหลือ และความสามารถที่ดีข้ นึ ในการเข้ าถึงปริมาณวัตถุท่จี ะขุดในอนาคตได้ เพิ่มมากขึ้น
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะพิจารณาว่าเมื่อใดที่ควรจะบันทึกบัญชีและ
วิ ธี การใดทางบั ญชี ในการบั นทึกประโยชน์ ท้ังสองชนิ ดแยกออกมาต่ างหากจากกิ จกรรมการเปิ ดหน้ าดิ น
รวมทั้งวิธกี ารวัดผลประโยชน์เหล่านี้ในตอนเริ่มแรกและการวัดค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเริ่มแรก

ขอบเขต
6

การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ ใช้ กับต้ นทุ นการนําของเสียออกไปที่เกิดขึ้ น
จากกิจกรรมการทําเหมืองผิวดินในช่วงการผลิต (“ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิต”)

ประเด็น
7

ประเด็นที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ แก่
7.1 การรับรู้ต้นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิตเป็ นสินทรัพย์
7.2 การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน และ
7.3 การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน

มติ
การรับรูต้ น้ ทุนการเปิ ดหน้าดินทีเ่ กิดขึ้ นในช่วงการผลิตเป็ นสินทรัพย์
ในกรณีท่ปี ระโยชน์ท่ไี ด้ รับจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินรับรู้ในรูปแบบของสินค้ าคงเหลือที่ผลิตได้
กิจการต้ องบันทึกต้ นทุนในกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ปี ระโยชน์ท่ไี ด้ รับคือการเข้ าถึง
สินแร่ ได้ ดีข้ ึน กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนเหล่านี้เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหากเข้ าเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
ย่อหน้ าที่ 9 ซึ่งการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่เป็ น “สินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน”
9 กิจการต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินก็ต่อเมื่อเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
9.1 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต (สามารถ
เข้ าถึงมวลสินแร่ได้ ดีข้ นึ ) ที่จะเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
9.2 กิจการสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ท่สี ามารถเข้ าถึงได้ ดีข้ นึ และ
9.3 ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบดังกล่าวสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
10 สินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินต้ องบันทึกบัญชีเป็ นส่วนเพิ่มหรือส่วนที่เพิ่มมูลค่าของ
สิน ทรั พ ย์ ท่ีมี อ ยู่ หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง สิน ทรั พ ย์ ท่ี เ กิด จากกิ จ กรรมการเปิ ดหน้ า ดิ น จะบั น ทึก
เป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ท่มี ีอยู่
8
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11 สินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินจะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเช่ นเดียวกับสินทรั พย์ท่มี ีอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ลักษณะของสินทรัพย์ท่มี ีอยู่จะกําหนดว่า
กิ จ การจั ด ประเภทสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเ กิ ด จากกิจ กรรมการเปิ ดหน้ า ดิ น เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ีมี ตั ว ตนหรื อ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การวัดมูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้าดิน
12 กิจการต้ องวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินด้ วยราคาทุน ซึ่งเป็ น
ต้ นทุนสะสมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงในการดําเนินกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินที่ทาํ ให้ การเข้ าถึงองค์ประกอบ
ของสินแร่ได้ ดีข้ นึ รวมถึงการปันส่วนค่าใช้ จ่ายการผลิตที่เกี่ยวข้ องโดยตรง การดําเนินการบางอย่าง
อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน ซึ่งตามแผนของกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
ไม่จาํ เป็ นต้ องมีการดําเนินการบางอย่างเหล่านี้ ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานดังกล่ าวต้ อง
ไม่รวมอยู่ในต้ นทุนของสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
13 ในกรณีท่ีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินและสินค้ าคงเหลือที่ผลิต
ได้ ไม่สามารถระบุแยกได้ กิจการต้ องปั นส่วนต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิตระหว่าง
สินค้ าคงเหลือที่ผลิตได้ และสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินโดยใช้ เกณฑ์การปั นส่วนที่
อ้ างอิงจากตัววัดการผลิตที่เกี่ยวข้ อง ตัววัดการผลิตดังกล่าวจะถูกใช้ คาํ นวณสําหรั บส่วนประกอบ
ของมวลสินแร่ ซ่ึงระบุได้ และจะถูกนํามาใช้ เป็ นเกณฑ์เทียบเคียงในการระบุ ระดับของประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจที่เกิดในอนาคตจากกิจกรรมที่ได้ เกิดขึ้นแล้ ว ตัวอย่างของตัววัดการผลิตดังกล่ า ว
ได้ แก่
13.1 ต้ นทุนของสินค้ าที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิด
13.2 ปริ มาณของเสียที่สกัดออกไปเปรี ยบเทียบกับปริ มาณของเสียที่คาดว่ าจะสกัดออกไปจาก
ปริมาณสินแร่ท่ผี ลิต และ
13.3 ปริมาณแร่ท่มี ีอยู่ในสินแร่ ท่สี กัดได้ เปรียบเทียบกับปริมาณแร่ท่คี าดว่าจะสกัดได้ จากปริมาณ
สินแร่ท่ผี ลิต
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูม้ ูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้าดิน
14 ภายหลังการรั บรู้เริ่ มแรก สินทรั พย์ท่ีเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินต้ องวัดมูลค่าด้ วยราคาทุน
หรื อ ราคาที่ตี ใหม่ หั ก ด้ ว ยค่ า เสื่อ มราคาหรื อ ค่ า ตัดจํา หน่ า ยและหั ก ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ใน
ลักษณะเดียวกันกับสินทรัพย์ท่มี ีอยู่ ซึ่งสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินรวมอยู่เป็ นส่วน
หนึ่ง
15 สินทรั พย์ท่ีเ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินต้ องคิดค่าเสื่อมราคาหรื อค่ าตัดจําหน่ า ยอย่า งเป็ น
ระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์ท่คี าดไว้ ของส่วนประกอบที่ระบุได้ ของมวลสินแร่ ท่สี ามารถเข้ าถึง
ได้ มากขึ้นซึ่งเป็ นผลมาจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน วิธีจาํ นวนผลผลิตต้ องนํามาใช้ ยกเว้ นวิธีอ่ืน
มีความเหมาะสมกว่า
5

16 อายุการให้ ประโยชน์ท่คี าดไว้ ของส่วนประกอบที่ระบุได้ ของมวลสินแร่ ซ่ึงใช้ ในการคิดค่าเสื่อมราคา
หรื อ ค่ าตั ดจําหน่ ายของสินทรั พย์ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน จะแตกต่างจากอายุการให้
ประโยชน์ ท่ีคาดไว้ ซ่ึ งใช้ ในการคิ ดค่ า เสื่อ มราคาหรื อ ค่ า ตัด จํา หน่ า ยเหมือ งและอายุ สิน ทรั พ ย์ท่ี
เกี่ยวกับเหมือง ข้ อยกเว้ นจากกรณีดังกล่ าวจะจํากัดเฉพาะบางสถานการณ์เมื่อกิจกรรมการเปิ ด
หน้ าดินได้ ให้ การเข้ าถึงที่ดีข้ ึนของมวลสินแร่ ส่วนที่เหลื อทั้งหมด ตัวอย่างของกรณีน้ ีอาจเกิดขึ้น
ในช่วงสุดท้ายของอายุการให้ ประโยชน์ของเหมือง เมื่อส่วนประกอบที่ระบุได้ แสดงถึงการสกัดมวล
สินแร่ในช่วงสุดท้ าย
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ภาคผนวก ก
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมีฐานะเทียบเท่ากับ
ส่วนอื ่นๆ ของการตีความฉบับนี้
ก.1 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนําไปใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
ก.2 กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดิน
ที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิตที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่เริ่มต้ นของงวดที่นาํ มาเปรียบเทียบล่าสุด
ก.3 ณ วั นที่เริ่ มต้ นของงวดที่นํามาเปรี ยบเทียบล่ าสุด สินทรั พย์ใดๆ ที่เคยรั บรู้ก่อนหน้ าซึ่ งเกิดจาก
กิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิต (สินทรัพย์ท่เี กิดจากการเปิ ดหน้ าดินในอดีต) ต้ องจัดประเภทใหม่
เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ ซึ่งกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินนั้นเกี่ยวข้ องเฉพาะในกรณีท่ียังสามารถ
ระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ท่ยี ังเหลืออยู่ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่เี กิดจากการเปิ ดหน้ าดินในอดีต
ดังกล่าว ยอดคงเหลือดังกล่าวต้ องมีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่ายตลอดอายุการให้ ประโยชน์
ที่คาดไว้ ของการระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ ซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเกิดจากการเปิ ดหน้ าดินในอดีตที่
เกี่ยวข้ อง
ก.4 หากไม่สามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ ซ่ึงเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่เี กิดจากการเปิ ดหน้ าดิน
ในอดีตที่เกี่ยวข้ อง สินทรั พย์ดังกล่าวต้ องรับรู้รายการในกําไรสะสมต้ นงวด ณ วันเริ่ มต้ นของงวด
ที่นาํ มาเปรียบเทียบล่าสุด
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