(ปรับปรุง 2561)
รูปถ่าย
2. แบบประวัติและรายละเอียดของผู้ยื่นคาขอความเห็นชอบ

ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

1. ชื่อและนามสกุลของผู้ยื่นคาขอความเห็นชอบ
นาย นางสาว นาง อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ...............................................................................................................
2. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน...............................................................................................................
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่.....................................................................................................
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเลขที่........................... วันที่หมดอายุ..............................................................
3. อายุ .............. ปี วัน/เดือน/ปีเกิด...........................................................................................................
4. คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขา...............................สถาบันที่สาเร็จการศึกษา.........................................................
ปริญญาโทสาขา...............................สถาบันที่สาเร็จการศึกษา.........................................................
ปริญญาเอกสาขา..............................สถาบันที่สาเร็จการศึกษา.........................................................
คุณวุฒิอื่นๆ (โปรดระบุ)...................สถาบันที่สาเร็จการศึกษา........................................................
5. สถานภาพการสมรส โสด สมรส สมรสไม่จดทะเบียน หย่า อื่นๆ............................
ชื่อคู่สมรส..............................................................................................................................................
สถานที่ทางานของคู่สมรส.....................................................................................................................
ตาแหน่งงานของคู่สมรส........................................................................................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร : จานวนบุตร.................... คน
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ (ปี)
สถานที่ทางาน
(1)..............................................
............................
...............
…………………
(2)..............................................
............................
...............
…………………
(3)..............................................
............................
...............
…………………
(หากมีรายละเอียดมากกว่านี้ให้ทาเป็นใบแนบ)
6. ที่อยู่ เลขที่.................................... อาคาร/หมู่บ้าน.................................... ตรอก/ซอย..........................
ถนน......................... ตาบล/แขวง....................... อาเภอ/เขต........................ จังหวัด............................
โทรศัพท์................................................................โทรสาร...................................................................
E-mail address......................................................................................................................................

7. สังกัดสานักงานสอบบัญชีชื่อ..................................................................................................................
ที่ตั้ง เลขที่.................................... อาคาร/หมู่บ้าน.................................... ตรอก/ซอย............................
ถนน......................... ตาบล/แขวง....................... อาเภอ/เขต........................ จังหวัด..............................
โทรศัพท์............................... โทรสาร................................E-mail address…………………………….
ชื่อและที่อยู่ของสานักงานสอบบัญชีภาษาอังกฤษ..................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Website /Home page..............................................................................................................................
วันที่เริ่มสังกัดสานักงานสอบบัญชี.........................................................................................................
8. การปฏิบัติงานสอบบัญชี
เต็มเวลา เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสัปดาห์ละ........................ ชั่วโมง
ไม่เต็มเวลา เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสัปดาห์ละ........................ ชั่วโมง
สถานที่ทางานและตาแหน่งงานประจา (โปรดระบุ)
.................................................................................................................................................................
9. ประวัติการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้ยื่นคาขอความเห็นชอบ
(1) ปฏิบัติงานสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น..................ปี
(1.1) ตั้งแต่วันที่..................................ถึง........................................................................................
สานักงานสอบบัญชี..……………........…………………………….. อายุงาน …..............……..ปี
ตาแหน่งงาน....................................................................................................................................
(1.2) ตั้งแต่วันที่..................................ถึง........................................................................................
สานักงานสอบบัญชี..……………........…………………………….. อายุงาน ………................ปี
ตาแหน่งงาน....................................................................................................................................
(1.3) ตั้งแต่วันที่..................................ถึง........................................................................................
สานักงานสอบบัญชี..……………........…………………………….. อายุงาน ………..ปี
ตาแหน่งงาน....................................................................................................................................
(หากมีรายละเอียดมากกว่านี้ให้ทาเป็นใบแนบ)
(2) วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต....................................
(3) ตาแหน่งปัจจุบันในสานักงานสอบบัญชีที่สังกัด
 เป็นหุ้นส่วน
 ตาแหน่งอื่น (โปรดระบุ)……………………
(4) ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของกิจการที่เป็นลูกค้าของสานักงานสอบบัญชีที่สังกัดตั้งแต่ปี
พ.ศ.........

(5) ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของกิจการตามข้อ 3 ของประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ...........
10. จานวนกิจการที่ผู้ยื่นคาขอความเห็นชอบได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในห้าปี
ที่ผ่านมา มีดังนี้
ปีที่ลงลายมือชื่อ พ.ศ.
จานวนกิจการ
สานักงานสอบบัญชีที่สังกัด
(1).....................................
...............................
..............................................
(2).....................................
...............................
.............................................
(3).....................................
...............................
..............................................
(4).....................................
...............................
..............................................
(5).....................................
...............................
..............................................
(ข้อมูลต้องถูกต้องตรงตามที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งต่อสภาวิชาชีพบัญชีหรือสามารถอธิบายเหตุผล
ของความแตกต่างได้)
ขอให้ผู้ยื่นคาขอกรอกรายละเอียดกิจการที่ผู้ยื่นคาขอได้ลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ในปีล่าสุด (ตามตารางแนบ)
11. กรณีที่ผู้ยื่นคาขอความเห็นชอบลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีเป็นเวลาน้อยกว่า
3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนยื่นคาขอ โปรดระบุรายละเอียดกิจการที่ผู้ยื่นคาขอความเห็นชอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้ควบคุมงานสอบบัญชีหรือผู้สอบทานงานขั้นสุดท้ายก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะลงลายมือชื่อ
เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี
ปีที่ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. จานวนกิจการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ สานักงานสอบบัญชีที่สังกัด
(1)................................... ........................ …….................... ……….................................
(2).................................... ........................ .......................... ………..………..................
(3).................................... ........................ .......................... ............................................
(4)................................... .......................
.......................... ............................................
(5)................................... ........................ .........................
...........................................
(หมายเหตุ ผู้ยื่นคาขอความเห็นชอบที่ได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

12. ประเภทคาขอและค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอความเห็นชอบ
 คาขอความเห็นชอบที่มีอัตราค่าธรรมเนียม 50,000 บาท เนื่องจากเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้
 (1) คาขอความเห็นชอบเป็นครั้งแรก โดยไม่เคยมีการยื่นคาขอต่อสานักงานมาก่อน
 (2) คาขอความเห็นชอบครั้งใหม่ที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งสานักงาน
ไม่เคยออกคาสั่งหรือเปิดเผยข้อมูลการดาเนินการของสานักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
หรือการมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
 (3) คาขอความเห็นชอบอื่นใด (ที่ไม่ใช่คาขอซึ่งต้องชาระค่าธรรมเนียมในอัตรา 250,000 บาท)
กล่าวคือ......................................................................................................................................
 คาขอความเห็นชอบที่มีอัตราค่าธรรมเนียม 250,000 บาท สาหรับกรณีดังต่อไปนี้
 (1) คาขอความเห็นชอบครั้งใหม่ที่ยื่นภายหลังสานักงานปฏิเสธคาขอความเห็นชอบครั้งล่าสุด
 (2) คาขอความเห็นชอบครั้งใหม่ที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งสานักงานพบ
ข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีและได้ออกคาสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือได้เห็นชอบ
กับการปฏิบัติตามบทลงโทษที่เสนอโดยบุคคลนั้นเอง (Enforceable Undertaking) หรือได้เปิดเผย
ข้อมูลการดาเนินการของสานักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี
 (3) คาขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งสานักงานให้
ความเห็นชอบไว้น้อยกว่าห้าปี

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริง
ขอแสดงความนับถือ
...................................................................................
(

)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่........................
สานักงานสอบบัญชี .................................................
วันที.่ ..........................................................................

(ปรับปรุง 2561)
ตารางแนบแบบ 61-1 ข้อ 10 รายละเอียดกิจการที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อแสดงความเห็นในปีล่าสุด
ลาดับ
ที่

ชื่อ
กิจการ

งวดบัญชี
สิน้ สุด
วันที่

ประเภท
ธุรกิจ

จานวน
บริษัท
ย่อย

สินทรัพย์
งบรวม

รายได้
งบรวม

กาไร
(ขาดทุน)
สุทธิ
งบรวม

สินทรัพย์ รายได้
งบเฉพาะ งบเฉพาะ

กาไร
(ขาดทุน)
สุทธิ
งบเฉพาะ

ค่าสอบ ค่าบริการ
บัญชี
อื่น

ความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลูกค้าใหม่
ของ
สานักงาน ?

ชื่อ
EQCR

ชื่อ
ผู้จัดการ

ชั่วโมงการทางานรวม
ทั้งงวดไตรมาสและงวดปี

รวม
1.
2.
3.

EP

EQCR

