เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๙/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
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
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๙๗/๒๕๕๗ การตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิต
สาหรับเหมืองผิวดิน ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุด
ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2557 (IFRIC Interpretation 20 : Stripping Costs in the Production Phase of a
Surface Mine (Bound Volume 2015 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้มีการปรั บ ปรุ งจากฉบั บ เดิม โดยปรั บปรุ ง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็นปั ญหา
มติ
ภาคผนวก ก

1
6
7
8

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดิน
ในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 16 และ ภาคผนวก ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
อ้างอิง






กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง ที ่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1
ในการดาเนินการทาเหมืองผิวดิน กิจการอาจพบว่ากิจการจาเป็ นที่จะนาของเสียในเหมืองออกไป
(“ดินและหินที่ปกคลุมอยู่บนชั้นของแร่ ”) เพื่อให้ เข้ าถึงแหล่งสินแร่ โดยกิจกรรมการนาของเสีย
ในเหมืองออกไปนี้ เรียกว่า “การเปิ ดหน้ าดิน”
2 ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเหมือง (ก่อนที่จะเริ่มการผลิต) ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินมักจะถูกตั้งขึ้น
เป็ นสินทรัพย์ ราวกับเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนในการปลูกสร้ างอาคาร การพัฒนา และการก่อสร้ าง
เหมือ ง ซึ่ ง เสื่อ มค่ า ได้ ต้ น ทุ น เหล่ า นี้ จะถู ก คิด ค่ า เสื่ อมราคาหรื อ ค่ า ตัด จาหน่ า ยอย่ า งเป็ นระบบ
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ วิธจี านวนผลผลิต โดยเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อมีการเริ่มต้ นการผลิต
3 กิจการเหมืองแร่ อาจจะยังคงเอาดินและหิ นที่ปกคลุมอยู่บนชั้ นของแร่ ออกและเกิดต้ นทุนการเปิ ด
หน้ าดินในช่วงการผลิตของการทาเหมือง
4 วัตถุท่นี าออกไปตอนเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตมักไม่จาเป็ นต้ องเป็ นของเสียทั้งหมด แต่มักจะมี
สิน แร่ แ ละของเสีย รวมกัน อัตราส่ วนของสิน แร่ ต่อของเสีย สามารถเป็ นอัตราที่ต่ า จนถึ งขนาดที่
ไม่ค้ ุมค่าทางเศรษฐกิจหรือสูงจนก่อให้ เกิดกาไร การเปิ ดหน้ าดินซึ่งมีอตั ราส่วนของสินแร่ต่อของเสีย
ต่าอาจจะก่อให้ เกิดวัตถุท่สี ามารถนาไปใช้ ได้ ซ่ึงสามารถนาไปใช้ ในการผลิตสินค้ าคงเหลือ การเปิ ด
หน้ าดินอาจทาให้ เข้ าถึงวัตถุ ระดับลึกลงไปที่มีอัตราส่วนของสินแร่ต่อของเสียที่สูงขึ้นอีกด้ วย ดังนั้น
กิจกรรมการเปิ ดหน้ า ดินก่อให้ เกิดประโยชน์ ถึงสองอย่างคือ สิน แร่ ท่ีสามารถนามาใช้ ในการผลิ ต
สินค้ าคงเหลือ และความสามารถที่ดีข้ นึ ในการเข้ าถึงปริมาณวัตถุท่จี ะขุดในอนาคตได้ เพิ่มมากขึ้น
3

5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ จะพิ จารณาว่ าเมื่อใดที่ควรจะบั นทึกบั ญชีและ
วิ ธี การใดทางบั ญชี ในการบั นทึกประโยชน์ ท้ังสองชนิ ดแยกออกมาต่ างหากจากกิ จกรรมการเปิ ดหน้ าดิ น
รวมทั้งวิธกี ารวัดผลประโยชน์เหล่านี้ในตอนเริ่มแรกและการวัดค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเริ่มแรก

ขอบเขต
6 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้ กับต้ นทุ นการนาของเสียออกไปที่เ กิดขึ้น
จากกิจกรรมการทาเหมืองผิวดินในช่วงการผลิต (“ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิต”)
ประเด็นปัญหา
7 ประเด็นที่ระบุในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ แก่
7.1 การรับรู้ต้นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิตเป็ นสินทรัพย์
7.2 การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน และ
7.3 การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
มติ
8

9

การรับรูต้ น้ ทุนการเปิ ดหน้าดินทีเ่ กิดขึ้ นในช่วงการผลิตเป็ นสินทรัพย์
ในกรณีท่ปี ระโยชน์ท่ไี ด้ รับจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินรับรู้ในรูปแบบของสินค้ า คงเหลือที่ผลิตได้
กิจการต้ องบันทึกต้ นทุนในกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ปี ระโยชน์ท่ีได้ รับคือการ
เข้ าถึงสินแร่ได้ ดีข้ นึ กิจการต้ องรับรู้ต้นทุนเหล่านี้เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหากเข้ าเงื่อนไขที่กาหนด
ในย่อหน้ าที่ 9 ซึ่งการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่เป็ น “สินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน”
กิจการต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินก็ต่อเมื่อเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี้
9.1 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ว่ากิจการจะได้ รับ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคต (สามารถ
เข้ าถึงมวลสินแร่ได้ ดีข้ นึ ) ที่จะเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
9.2 กิจการสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ท่สี ามารถเข้ าถึงได้ ดีข้ นึ และ
9.3 ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบดังกล่ าวสามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
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10 สินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินต้ องบันทึกบัญชีเป็ นส่วนเพิ่ มหรือส่วนที่เพิ่มมูลค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี มี อ ยู่ หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ กิ ด จากกิ จ กรรมการเปิ ดหน้ าดิ น จะบั น ทึ ก
เป็ นส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ท่มี ีอยู่
11 สินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินจะจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนเช่ นเดียวกับสินทรั พย์ท่มี ีอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ลักษณะของสินทรั พย์ท่มี ีอยู่ จะกาหนดว่ า
กิจการจัดประเภทสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินเป็ นสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนหรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
การวัดมูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้าดิน
12 กิจการต้ องวั ดมูลค่าเริ่ มแรกของสินทรั พย์ท่ีเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินด้ วยราคาทุน ซึ่งเป็ น
ต้ นทุนสะสมที่เกี่ยวข้ องโดยตรงในการดาเนินกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินที่ทาให้ การเข้ าถึงองค์ประกอบ
ของสินแร่ ได้ ดีข้ ึน รวมถึงการปันส่วนค่าใช้ จ่ายการผลิตที่เกี่ยวข้ องโดยตรง การดาเนินการบางอย่าง
อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน กับกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน ซึ่งตามแผนของกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
ไม่จาเป็ น ต้ องมีการดาเนินการบางอย่างเหล่ านี้ ต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานดังกล่ าวต้ อง
ไม่รวมอยู่ในต้ นทุนของสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน
13 ในกรณีท่คี ่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินและสินค้ าคงเหลือที่ผลิตได้
ไม่สามารถระบุ แยกได้ กิจการต้ องปั นส่วนต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่เกิดขึ้นในช่ วงการผลิตระหว่าง
สินค้ าคงเหลื อที่ผลิ ตได้ และสินทรั พย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินโดยใช้ เกณฑ์การปั นส่วน
ที่อ้างอิงจากตัววัดการผลิตที่เกี่ยวข้ อง ตัววัดการผลิตดังกล่าวจะถูกใช้ คานวณสาหรับส่วนประกอบ
ของมวลสินแร่ ซ่ึงระบุ ได้ และจะถู กนามาใช้ เป็ นเกณฑ์เทียบเคียงในการระบุ ระดับ ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่เกิดในอนาคตจากกิจกรรมที่ได้ เกิดขึ้นแล้ ว ตัวอย่างของตัววัดการผลิตดังกล่าวได้ แก่
13.1 ต้ นทุนของสินค้ าที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับต้ นทุนที่คาดว่าจะเกิด
13.2 ปริ มาณของเสียที่สกัดออกไปเปรี ยบเทียบกับปริ มาณของเสียที่คาดว่ า จะสกัดออกไปจาก
ปริมาณสินแร่ท่ผี ลิต และ
13.3 ปริมาณแร่ ท่มี ีอยู่ในสินแร่ ท่สี กัดได้ เปรียบเทียบกับปริมาณแร่ ท่คี าดว่ าจะสกัดได้ จากปริมาณ
สินแร่ท่ผี ลิต
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การวัดมูลค่าภายหลังการรับรูม้ ูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ทีเ่ กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้าดิน
14 ภายหลังการรับรู้เริ่ มแรก สินทรั พย์ท่ีเกิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน ต้ องวัดมูลค่าด้ วยราคาทุน
หรื อ ราคาที่ต ีใ หม่ หัก ด้ ว ยค่า เสื่ อ มราคาหรือ ค่า ตัด จ าหน่า ยและหัก ขาดทุน จากการด้ อ ยค่า
ในลัก ษณะเดีย วกัน กับ สิน ทรั พ ย์ที่มีอ ยู่ ซึ่ ง สิน ทรัพย์ที่เ กิด จากกิจ กรรมการเปิ ดหน้ า ดิน รวมอยู่
เป็ นส่วนหนึ่ง
15 สินทรัพย์ท่เี กิดจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินต้ องคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจาหน่ายอย่างเป็ นระบบ
ตลอดอายุการให้ ประโยชน์ท่คี าดไว้ ของส่วนประกอบที่ระบุได้ ของมวลสินแร่ ท่สี ามารถเข้ าถึงได้ มาก
ขึ้นซึ่งเป็ นผลมาจากกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดิน วิธีจานวนผลผลิตต้ องนามาใช้ ยกเว้ นวิธีอ่ืนมีความ
เหมาะสมกว่า
16 อายุการให้ ประโยชน์ท่คี าดไว้ ของส่วนประกอบที่ระบุได้ ของมวลสินแร่ ซ่ึงใช้ ในการคิดค่าเสื่อมราคา
หรือ ค่า ตัดจาหน่ า ยของสิน ทรั พ ย์ที่เ กิด จากกิจ กรรมการเปิ ดหน้ า ดิน จะแตกต่า งจากอายุก ารให้
ประโยชน์ที่ค าดไว้ ซึ่ ง ใช้ ใ นการคิด ค่า เสื่ อ มราคาหรือ ค่า ตัด จาหน่า ยเหมือ งและอายุส ิน ทรัพ ย์
ที่เกี่ยวกับเหมือง ข้ อยกเว้ นจากกรณีดังกล่าวจะจากัดเฉพาะบางสถานการณ์เมื่อกิจกรรมการเปิ ด
หน้ า ดิน ได้ ให้ การเข้ า ถึงที่ดีข้ ึ น ของมวลสินแร่ ส่ว นที่เ หลือ ทั้งหมด ตัวอย่างของกรณีน้ ี อาจเกิดขึ้น
ในช่วงสุดท้ า ยของอายุก ารให้ ป ระโยชน์ของเหมือง เมื่อ ส่วนประกอบที่ระบุได้ แสดงถึงการสกัด
มวลสินแร่ในช่วงสุดท้ าย
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ภาคผนวก ก
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมีฐานะเทียบเท่า กับ
ส่วนอื่นๆ ของการตีความฉบับนี้
ก.1 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาที่เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนาไปใช้
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
ก.2 กิจการต้ องปฏิบั ติ ตามการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ ส าหรั บต้ นทุ นการเปิ ดหน้ าดิ น
ที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิตที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่เริ่มต้ นของงวดที่นามาเปรียบเทียบล่าสุด
ก.3 ณ วัน ที่เริ่ มต้ น ของงวดที่นามาเปรี ยบเทียบล่ า สุด สิน ทรั พ ย์ใดๆ ที่เคยรับรู้ ก่อนหน้ า ซึ่ งเกิดจาก
กิจ กรรมการเปิ ดหน้ า ดิน ในช่วงการผลิต (สิน ทรั พ ย์ท่ีเ กิดจากการเปิ ดหน้ า ดิน ในอดีต) ต้ องจัด
ประเภทใหม่เป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ท่มี ีอยู่ ซึ่งกิจกรรมการเปิ ดหน้ าดินนั้นเกี่ยวข้ องเฉพาะในกรณี
ที่ยังสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ท่ยี ังเหลืออยู่ ซึ่ งเกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ท่ีเกิดจากการ
เปิ ดหน้ าดิน ในอดีตดังกล่าว ยอดคงเหลือดังกล่าวต้ องมีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัด จาหน่าย
ตลอดอายุการให้ ประโยชน์ท่คี าดไว้ ของการระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ ซ่ึงสินทรัพย์ท่เี กิดจาก
การเปิ ดหน้ าดินในอดีตเกี่ยวข้ อง
ก.4 หากไม่สามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ ซ่ึงเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่เี กิดจากการเปิ ดหน้ าดิน
ในอดีตที่เกี่ยวข้ อง สินทรัพย์ ดังกล่าวต้ องรั บรู้ รายการในกาไรสะสมต้ นงวด ณ วันเริ่ มต้ นของงวด
ที่นามาเปรียบเทียบล่าสุด
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ( 2557-2560 )
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางพรกมล
ประยูรสิน
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางสาวจอมขวัญ
จันทร์ผา)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวจริยาธร
เฉลิมชวลิต)
กรรมการ
(นางสาวประภาพร
สหปรีชานนท์)
กรรมการ
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นายธวัชชัย
เกียรติกวานกุล)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี (2557-2560)
หลีกภัย
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวจงจิตต์
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์)
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ผู้แทนสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นางสาวสุภา กิจศรีนภดล)
(นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน)
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต
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ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
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ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
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