
 

 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สช. 39/2553 

เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 
(ฉบบัประมวล) 

_________________ 

  โดยท่ีมาตรา 61 มาตรา 89 มาตรา 106 มาตรา 199 และมาตรา 217 แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการออกและการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุน และมาตรา 59  
แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือ 
ในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของกิจการท่ีก าหนดตามบทบญัญติัหรือขอ้ก าหนดดงักล่าวตอ้ง 
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการดงักล่าว ส านกังาน 
ออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป   
เวน้แต่ขอ้ 10(3) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สช. 21/2546  เร่ือง การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2546 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใชบ้งัคบักบัการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีของกิจการในตลาดทุน  
โดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศน้ีสามารถสอบบญัชีและลงลายมือช่ือ 
เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีของกิจการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัท่ีขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
  (2)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังาน  
  (3)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งมีผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
และร่างหนงัสือช้ีชวน  
  (4)  บริษทัหลกัทรัพย ์ 



2 

 

(4/1)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ตามขอ้ 11(6) แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 

(5)  กองทุนรวม  
(6)  กองทุนส่วนบุคคลท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญติั 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (7)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
  (8)  บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ 
  (9)  กองทรัสตต์ามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
เก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในเร่ืองใดเป็นการเฉพาะอยูแ่ลว้  มิให้น าประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 

ขอ้ 5   ใหถื้อวา่ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานในการสอบบญัชีและลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีของกิจการตามขอ้ 3 
โดยไม่อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องประกาศน้ี 

ขอ้ 6   ในประกาศน้ี  
  (1)  “ส านกังานสอบบญัชี”  หมายความวา่   ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
และปฏิบติังาน 
  (2)  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่    
 (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 (ข)  บริษทัประกนัภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยัหรือกฎหมายวา่ดว้ย
การประกนัชีวิต  
 (ค)  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  (3)  “จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี”  หมายความวา่    
 (ก)  จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี   
 (ข)  จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย International Federation of Accountants 
(IFAC) ในกรณีท่ีสภาวิชาชีพบญัชียงัไม่ไดก้ าหนดหรือปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีให้สอดคลอ้งกบั
จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC) 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 60/2563  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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  (4)  “คณะท่ีปรึกษาดา้นการสอบบญัชี”  หมายความวา่   คณะบุคคลท่ีส านกังานแต่งตั้ง
เพื่อใหค้  าปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกบัการก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  

หมวด 1  
การขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

_______________ 

ส่วนท่ี 1  
การยืน่ค าขอความเห็นชอบ 

________________ 

  ขอ้ 7   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุน ยืน่ค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังานตามแบบ 61-1 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หนงัสือรับรองและยนิยอมของส านกังานสอบบญัชีท่ีบุคคลท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบ
สังกดั ซ่ึงรับรองและยนิยอมในเร่ืองดงัน้ี  ทั้งน้ี ตามแบบ 61-2 ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 (ก)  รับรองวา่ส านกังานสอบบญัชีดงักล่าวมีระบบควบคุมคุณภาพงานตามขอ้ 11(1) 
และยนิยอมใหผู้แ้ทนของส านกังานเขา้ตรวจระบบดงักล่าว 
 (ข)  รับรองวา่หากผูส้อบบญัชีท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีนั้นไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานแลว้ ส านกังานสอบบญัชีจะดูแลและพฒันาระบบควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานท่ีก าหนดตามขอ้ 11(1) และยนิยอมใหผู้แ้ทนของส านกังานเขา้ตรวจระบบดงักล่าวเม่ือไดรั้บแจง้
จากส านกังาน  
  (2)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  
  ใหบุ้คคลท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขอ 
ความเห็นชอบตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ เม่ือค าขอและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ 

  ขอ้ 8   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนแลว้ ส านกังานจะด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อใหผู้ข้อความเห็นชอบช้ีแจง

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 44/2558  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 44/2558  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ขอ้สังเกตนั้น โดยจะด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดรั้บเอกสาร
หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ส านกังานจะก าหนดระยะเวลาเพื่อให้ 
ผูข้อความเห็นชอบช้ีแจงขอ้สังเกตไวใ้นหนงัสือแจง้ โดยระยะเวลาดงักล่าวจะไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัแต่ไม่
เกินยีสิ่บเอด็วนั 

  ขอ้ 9   ส านกังานจะพิจารณาค าขอความเห็นชอบให้แลว้เสร็จภายในหกสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้อความเห็นชอบ  
หรือนบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาใหผู้ข้อความเห็นชอบช้ีแจงในกรณีท่ีผูข้อความเห็นชอบไม่ช้ีแจง 
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามขอ้ 8 

ส่วนท่ี 2  
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ 

_______________ 

  ขอ้ 10   ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงใบอนุญาตยงัไม่ส้ินผล 
  (2)  เป็นหวัหนา้ส านกังานสอบบญัชีหรือเทียบเท่า หรือเป็นหุน้ส่วนในส านกังาน 
สอบบญัชีหรือเทียบเท่า 
  (3)  ปฏิบัติงานสอบบัญชีมาแลว้เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี  ทั้งน้ี  
การปฏิบติังานสอบบญัชีครอบคลุมถึงการเป็นผูช่้วยผูส้อบบญัชี ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
(Engagement Quality Control Reviewer) และผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี 
  (4)  ปฏิบติังานเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปีในช่วงหา้ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน  เวน้แต่มีระยะเวลา
การปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชีในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
        (ก)  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีเป็นเวลา  
ไม่นอ้ยกวา่สองปีในช่วงหา้ปีก่อนวนัท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน และไดป้ฏิบติังานในฐานะ
ผูค้วบคุมงานสอบบญัชี หรือผูส้อบทานงานขั้นสุดทา้ยก่อนท่ีผูส้อบบญัชีจะลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น
ในการสอบบญัชีเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี รวมเป็นหกปี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 44/2558  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 



5 

 

        (ข)  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีในช่วงหา้ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน และไดป้ฏิบติังานในฐานะ
ผูค้วบคุมงานสอบบญัชี หรือผูส้อบทานงานขั้นสุดทา้ยก่อนท่ีผูส้อบบญัชีจะลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น
ในการสอบบญัชีเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปี รวมเป็นหกปี 
  (5)  แสดงได้ว่าได้ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีของกิจการ 
ไม่นอ้ยกวา่สามกิจการ ในปีล่าสุดก่อนปีท่ียื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน โดยกิจการดงักล่าวตอ้ง
ไม่มีการประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัทั้งหมด และมีปริมาณและความซบัซอ้น
ของธุรกรรมในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถของผูส้อบบญัชี และคุณภาพ
งานสอบบญัชี 
  (6)  สังกดัส านกังานสอบบญัชีเพียงหน่ึงแห่ง โดยส านกังานสอบบญัชีท่ีสังกดัตอ้งมี
ลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 
  (7)  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 

  ขอ้ 11   ส านกังานสอบบญัชีท่ีมีผูส้อบบญัชีในตลาดทุนสังกดัอยูต่อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีระบบควบคุมคุณภาพงานท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือวา่จะสามารถดูแลใหผู้ส้อบบญัชี 
ในสังกดัปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบญัชีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยระบบควบคุมคุณภาพงาน
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพงานท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  เวน้แต่
มาตรฐานใดท่ีสภาวิชาชีพบญัชียงัไม่ไดก้ าหนดหรือปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพระหวา่ง
ประเทศ ใหใ้ชม้าตรฐานวิชาชีพระหวา่งประเทศท่ีก าหนดโดย International Federation of Accountants 
(IFAC) ท่ีใชบ้งัคบัในขณะนั้น 
  (2)  มีจ านวนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใบอนุญาตยงัไม่ส้ินผลหรือไม่อยูร่ะหวา่ง 
ถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี และผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณวุฒิดา้นบญัชีไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีและเป็นสมาชิก 
สภาวิชาชีพบญัชี รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หา้คน ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานเตม็เวลาใหก้บัส านกังานสอบบญัชี   
ทั้งน้ี ในส่วนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก)  ในกรณีท่ีส านกังานสอบบญัชีมีผูส้อบบญัชีท่ีไดห้รือจะไดรั้บความเห็นชอบ 
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนปฏิบติังานเตม็เวลาใหก้บัส านกังานสอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีนั้น 
ตอ้งมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 (ข)  ในกรณีท่ีส านกังานสอบบญัชีมีผูส้อบบญัชีท่ีไดห้รือจะไดรั้บความเห็นชอบ 
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนมิไดป้ฏิบติังานเตม็เวลาให้กบัส านกังานสอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีนั้น
ตอ้งมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไม่นอ้ยกวา่ส่ีคน 
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  ในการพิจารณาความเพียงพอและความน่าเช่ือถือของระบบควบคุมคุณภาพงานตาม (1)  
ของวรรคหน่ึง ส านกังานจะเสนอขอ้เทจ็จริงและความเห็นท่ีไดจ้ากการตรวจใหค้ณะท่ีปรึกษาดา้น 
การสอบบญัชีพิจารณาใหค้วามเห็นเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาของส านกังานดว้ย  เวน้แต่เป็นกรณี 
การขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีมีผูส้อบบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบตามประกาศน้ีอยูแ่ลว้ และไม่มีประเด็นท่ีส านกังานเห็นวา่จ าเป็นตอ้งตรวจเพิ่มเติม 

  ขอ้ 12   การใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนมีก าหนดระยะเวลาคราวละ 
ไม่เกินหา้ปีตามท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นหนงัสือใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้ 13   เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามประกาศน้ี เม่ือส านกังานร้องขอ ใหผู้ส้อบบญัชี 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการ หรือ 
ไม่ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีร้องขอนั้น  

  ขอ้ 14   ในการยืน่ค าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 
ส านกังานจะด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 และขอ้ 9  
  ในระหวา่งการยืน่ขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนตามวรรคหน่ึง 
ใหผู้ส้อบบญัชีท่ีไดด้ าเนินการต่อไปน้ีสามารถลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี 
ของกิจการตามขอ้ 3 ต่อไปได ้แต่ไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดอายกุารใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 12  
  (1)  ไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบดว้ยกฎหมายจากกิจการตามขอ้ 3 ก่อนระยะเวลา 
การใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีตามขอ้ 12 จะส้ินสุดลง  
  (2)  ไดย้ืน่ค าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีต่อส านกังานล่วงหนา้ 
อยา่งนอ้ยสองเดือนก่อนส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ และยงัไม่ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณา 
ค าขอความเห็นชอบจากส านกังาน  

ส่วนท่ี 3 
ลกัษณะตอ้งหา้มของผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

______________ 

  ขอ้ 15   ผูส้อบบญัชีในตลาดทุนตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ  
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 44/2558  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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(2)  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  อยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี 
 (ข)  เคยมีประวติัถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี  เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคร้ังใหม่มาแลว้ 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามปี ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน 
 (ค)  เคยถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี ในช่วงสามปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน  เวน้แต่เหตุท่ีท าให้ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณดงักล่าวสั่งพกัใชใ้บอนุญาตเป็นเหตุเดียวกบัท่ีส านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอน
การใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการในตลาดทุน 
  (3)  อยู่ระหวา่งถูกสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีของ
กิจการในตลาดทุน หรืออยู่ระหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดวา่ส านกังานจะไม่รับพิจารณาค าขอ  
  (4)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจาก 
กรณีท่ีส านกังานกล่าวโทษ หรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกเน่ืองจากการกล่าวโทษของ
ส านกังาน ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ก็ตาม  เวน้แต่จะไดพ้น้โทษหรือพน้จาก
การรอลงโทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน  ทั้งน้ี  
เฉพาะความผิดดงัต่อไปน้ี  
 (ก)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าโดยทุจริต หรือการสนบัสนุนการกระท าผิดของ
บุคคลอ่ืน  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพบญัชี 
 (ข)  ความผิดเก่ียวกบัเอกสารหรือบญัชี เช่น ปลอมเอกสาร ใชห้รืออา้งเอกสาร
ปลอมหรือเทจ็ แจง้ใหเ้จา้พนกังานจดขอ้ความอนัเป็นเทจ็ลงในเอกสาร หรือมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน
การกระท าความผิดเก่ียวกบับญัชีหรือเอกสารตามมาตรา 312 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 148 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  เป็นตน้ 
 (ค)  ความผิดเก่ียวกบัการสอบบญัชีซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือ 
ท ารายงานการสอบบญัชีเท็จ เช่น ความผิดตามมาตรา 287 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  เป็นตน้ 
 (ง)  ความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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(5)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน  
ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าว
กล่าวโทษ หรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกเน่ืองจากการกล่าวโทษของหน่วยงานดงักล่าว  
ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ก็ตาม  เวน้แต่จะไดพ้น้โทษหรือพน้จากการรอลงโทษ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปีก่อนวนัท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน  ทั้งน้ี เฉพาะความผิดตาม (4)  

  ขอ้ 16   ผูส้อบบญัชีในตลาดทุนตอ้งไม่มีพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี หรือมีหรือเคยมี
พฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชีและขอ้ก าหนดเพิ่มเติม 
ตามประกาศท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญั 
หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัอนัควรแจง้ในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือ 
ยืน่ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังาน  รวมทั้งมีหรือเคยมีส่วนร่วม 
หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน   
  (3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางไม่สุจริตหรือหลอกลวงผูอ่ื้น และมีหรือเคยมี 
ส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  

  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลใดมีพฤติกรรมตามขอ้ 16 มาแลว้ 
เกินกวา่สิบปี หรือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักล่าวมิไดมี้ลกัษณะร้ายแรงถึงขนาดท่ีไม่สมควร
ไดรั้บความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือใหป้ฏิบติังานเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุน ส านกังานอาจไม่ยก
ขอ้เทจ็จริงในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มของผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

  ขอ้ 18   ในการพิจารณาความร้ายแรงตามขอ้ 17 ส านกังานจะค านึงถึงขอ้เทจ็จริง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมหรือการกระท าของผูส้อบบญัชีเป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส านกังานน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง 

(1)  บทบาทความเก่ียวขอ้ง และนยัส าคญัของพฤติกรรม เช่น จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
ปริมาณธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บประโยชน์จากผลของพฤติกรรม เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน จงใจ  
หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง เป็นตน้ 
  (2)  การลงโทษอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีนั้นไดรั้บไปแลว้ 
  (3)  ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น 
เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นตน้ 
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(4)  การแกไ้ขหรือด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อแกไ้ข เยยีวยา หรือป้องกนัมิใหเ้กิด
ขอ้เทจ็จริงหรือพฤติกรรมท านองเดียวกนันั้นซ ้าอีก 
  (5)  พฤติกรรมของผูส้อบบญัชีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือขดัขวางการปฏิบติังาน
ของส านกังาน เช่น การใหข้อ้เทจ็จริงหรือหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาหรือการด าเนินการ  
การปิดบงัอ าพรางหรือท าลายหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ เป็นตน้  
  (6)  ความซบัซอ้นของลกัษณะการกระท าหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท า เช่น การใชช่ื้อ
บุคคลอ่ืน หรือการตั้งบริษทัอ าพราง เป็นตน้ 
  (7)  ประวติัพฤติกรรมในช่วงสิบปีก่อนท่ีส านกังานจะพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้ม  
ในแต่ละกรณี เช่น เป็นพฤติกรรมคร้ังแรก หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดซ ้าหรือต่อเน่ือง เป็นตน้  

  ขอ้ 19   ในการพิจารณาพฤติกรรมตามขอ้ 16 ส านกังานจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เปิดโอกาสใหผู้ถู้กพิจารณามีโอกาสช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
  (2)  เสนอขอ้เทจ็จริง ขอ้กล่าวหา และขอ้โตแ้ยง้  รวมทั้งค  าช้ีแจงของผูถู้กพิจารณา (ถา้มี) 
ใหค้ณะท่ีปรึกษาดา้นการสอบบญัชีพิจารณาเพื่อใหค้วามเห็นหรือขอ้แนะน า และหากคณะท่ีปรึกษา 
ดา้นการสอบบญัชีประสงคจ์ะใหผู้ถู้กพิจารณาช้ีแจงเพิ่มเติม ส านกังานจะจดัใหมี้การช้ีแจงเช่นนั้น  
  คณะท่ีปรึกษาดา้นการสอบบญัชีตามวรรคหน่ึง (2) ตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงที่ไม่ได้ปฏิบติังานด้านการสอบบัญชีในช่วงสามปีก่อนวนัที่ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นคณะท่ีปรึกษาดงักล่าว 

  ขอ้ 20   ยกเลิก 

  ขอ้ 21   ในกรณีปรากฏขอ้เท็จจริงวา่บุคคลใดมีพฤติกรรมตามขอ้ 16 ส านกังานอาจ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

(1)  ปฏิเสธการใหค้วามเห็นชอบผูถู้กพิจารณาท่ียืน่ขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชี 
ในตลาดทุน 
  (2)  สั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในหมวด 3 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 23/2559  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
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  (3)  ก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของ 
บุคคลนั้นในคราวต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกินสิบปี ส าหรับพฤติกรรมในแต่ละกรณี  
ทั้งน้ี ส านกังานอาจแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไปแลว้นั้นได ้ หากปรากฏ
ภายหลงัวา่มีกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวมีพฤติกรรมตามขอ้ 16 เพิ่มเติม  

หมวด 2 
หนา้ท่ีภายหลงัไดรั้บความเห็นชอบ 

_______________ 

ส่วนท่ี 1 
หนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

________________ 

  ขอ้ 22   ผูส้อบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป  
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ปฏิบติังานสอบบญัชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินด้วยความรับผิดชอบ  
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี และตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชีและขอ้ก าหนดเพิ่มเติม
ตามประกาศท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  ด าเนินการใหง้บการเงินของบริษทัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและบริษทั 
ท่ีขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ผ่านการพิจารณาของผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
(Engagement Quality Control Reviewer) ก่อนลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น 
  (3)  ยกเลิก 
  (4)  จดัท าค าช้ีแจงหรือน าส่งขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดในการใหค้วามร่วมมือกบัส านกังานเพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูส้อบบญัชีในตลาดทุน ตามท่ีส านกังานร้องขอ 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
 ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 68/2563  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
 ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 23   ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดสังกดัส านกังานสอบบญัชีมากกวา่หน่ึงแห่ง 
โดยไม่เป็นไปตามข้อ 10(6) หรือสังกัดส านักงานสอบบญัชีท่ีมิได้มีลักษณะตามข้อ 11(2)  
ใหผู้ส้อบบญัชีรายนั้นด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดภายในระยะเวลา 
หน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไม่สามารถด ารงคุณสมบติัให้ถูกตอ้งนั้น  เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนั 
ในเร่ืองระยะเวลาจากส านกังาน 

  ขอ้ 24   ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้การเปล่ียนแปลงส านกังานสอบบญัชีท่ีสังกดัตามแบบ 61-3  
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสุดทา้ยของการปฏิบติังานในส านกังาน 
สอบบญัชีเดิม 

ส่วนท่ี 2 
หนา้ท่ีเพิ่มเติมของผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

ท่ีเป็นหวัหนา้ส านกังานสอบบญัชี 
_______________ 

  ขอ้ 25   นอกเหนือจากหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ีแลว้ ผูส้อบบญัชีท่ี 
เป็นหวัหนา้ส านกังานสอบบญัชีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  จดัใหมี้ระบบควบคุมคุณภาพงานท่ีเป็นไปตามขอ้ 11(1) 
  (2)  ดูแลใหผู้ส้อบบญัชีในสังกดัปฏิบติังานสอบบญัชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
ดว้ยความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี และตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี 
และขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามประกาศท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  (3)  ใหค้วามร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผูแ้ทนของส านกังานท่ีเขา้ตรวจระบบ
ควบคุมคุณภาพงาน 
  (4)  จดัท าค าช้ีแจงหรือน าส่งขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสอบบญัชี หรือ 
ด าเนินการอ่ืนใดในการใหค้วามร่วมมือกบัส านกังานเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัผูส้อบบญัชีในตลาดทุน ตามท่ีส านกังานร้องขอ 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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หมวด 3 
การส้ินสุดการใหค้วามเห็นชอบและบทบงัคบัอ่ืน 

__________________ 

  ขอ้ 26   ใหก้ารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนส้ินสุดลงเม่ือ 
  (1)  ผูส้อบบญัชีไดแ้จง้ต่อส านกังานเป็นหนงัสือถึงความประสงคท่ี์จะยติุการปฏิบติังาน
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (2)  ผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ 10(1) หรือ (2) 
  (3)  ผูส้อบบญัชีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 15(1) (2)(ก) หรือ (ข) (4) หรือ (5) 
  (4)  ส านักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือสั่งพกัการให้ความเห็นชอบ 
ตลอดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบท่ีเหลืออยู่ 

  ขอ้ 27   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่มีเหตดุงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจสั่งพกัหรือเพิกถอน 
การใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนตามสมควรแก่กรณี 
  (1)  ผูส้อบบญัชีไม่ด าเนินการตามขอ้ 13 
  (2)  ผูส้อบบญัชีมีพฤติกรรมตามขอ้ 16  
  (3)  ผูส้อบบญัชีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 22 หรือขอ้ 25  
  (4)  ผูส้อบบญัชีไม่สามารถแกไ้ขใหต้นเองด ารงคุณสมบติัตามขอ้ 23 ไดภ้ายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ดงักล่าว 
  (5)  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีมีระบบควบคุมคุณภาพงาน 
ไม่เป็นไปตามขอ้ 11(1) หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ระบบควบคุมคุณภาพงานจะบกพร่องและส านกังาน 
สอบบญัชีไม่ใหค้วามร่วมมือหรือยินยอมใหผู้แ้ทนของส านกังานเขา้ตรวจระบบดงักล่าว   
  ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหน้ าขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19(1) และขอ้ 21(3) มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูส้อบบญัชีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 22(1) หรือขอ้ 25(1) 
หรือ (2) ใหน้ าขอ้ 19(2) มาใชบ้งัคบัดว้ย โดยอนุโลม 
  การสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี ไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน 
ท่ีมีการสอบบญัชีและลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี และงบการเงินนั้นไดย้ืน่ต่อ
ส านกังานก่อนวนัท่ีส านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบนั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 23/2559  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
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  ขอ้ 27/1   ในกรณีปรากฏขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเหตุตามท่ีก าหนดในขอ้ 27 วรรคหน่ึง 
ส านกังานอาจไม่ยกกรณีดงักล่าวขึ้นเป็นเหตุในการสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบได ้ 
หากเป็นไปตามเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ผูส้อบบัญชีปฏิบติัตามบทลงโทษที่เสนอโดยผูส้อบบัญชีนั้นเอง (Enforceable 
Undertaking) ซ่ึงส านกังานเห็นชอบดว้ยตามท่ีเสนอนั้น 
  (2)  ผูส้อบบญัชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ี
ส านกังานสั่ง  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีเหตุดงักล่าวมีลกัษณะไมร้่ายแรง หรือมิไดส่้งผลกระทบหรือก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญั 
  (3)  ส านกังานสอบบญัชีสามารถแกไ้ขระบบควบคุมคุณภาพงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11(1) ได ้
ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บแจง้จากส านกังาน 

  ขอ้ 27/2   เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน ในกรณีท่ีปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเหตุตามขอ้ 27 วรรคหน่ึง ส านกังานอาจเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการของ
ส านกังานต่อบุคคลใด ๆ ตามอ านาจท่ีก าหนดในมาตรา 24/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 
____________ 

  ขอ้ 28   ใหผู้ส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 21/2546  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2546  ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั เป็นผูส้อบบญัชี 
ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตามประกาศน้ี ตามระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบท่ีเหลืออยู ่และ 
ใหผู้ส้อบบญัชีดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 27/2560  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 40/2561  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2561) 



14 

 

  ขอ้ 29   ค  าขอความเห็นชอบหรือค าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชี 
ของกิจการในตลาดทุนท่ีไดย้ื่นต่อส านกังาน แต่ยงัมิไดมี้การแจง้ผลการพิจารณาตามค าขอดงักล่าว 
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหก้ารพิจารณาค าขอนั้นอยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศน้ีดว้ย  

  ขอ้ 30   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 21/2546  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ 
ผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2546  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  
ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและ 
หนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 31   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 21/2546  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2546  หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการให้ 
ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2553 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


