
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สช. 30/2558 

เร่ือง  การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีต่างประเทศ 
(ฉบบัประมวล) 

____________________ 

  โดยท่ีมาตรา 61 มาตรา 89 และมาตรา 199 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ 
ของบริษทัต่างประเทศและท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษทัต่างประเทศ ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ 
บริษทัต่างประเทศท่ีก าหนดตามบทบญัญติัหรือขอ้ก าหนดดงักล่าวตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน  ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการดงักล่าว  ส านกังานออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีต่างประเทศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 12   ประกาศน้ีใชบ้งัคบักบัการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีต่างประเทศโดย 
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศน้ีสามารถสอบบญัชีและลงลายมือช่ือ 
เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีต่องบการเงินตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  งบการเงินของบริษทัต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปในประเทศไทย หรือท่ีไดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุน้ในลกัษณะดงักล่าวแลว้ 
  (2)  งบการเงินของกิจการต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ภายใตป้ระกาศดงัน้ี  
  (ก)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหกิ้จการ
ต่างประเทศเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นสกุลเงินบาท 
  (ข)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย 
  (ค)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายพนัธบตัรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 

                                                        
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 57/2559  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชีต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 



2 
 

  (3)  งบการเงินของกองทรัสต ์และผูร้ะดมทุน โดยทรัสตีผูอ้อกศุกูกเป็นกิจการต่างประเทศ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายศุกูกท่ีออกใหม่โดยทรัสตี
ผูอ้อกศุกูกซ่ึงเป็นกิจการต่างประเทศ และการเปิดเผยขอ้มูล 
  (4)  งบการเงินท่ีกิจการต่างประเทศมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งต่อส านกังานตามมาตรา 56 

  ขอ้ 1/12   ใหถื้อวา่ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานในการสอบบญัชีและลงลายมือช่ือ 
เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีต่องบการเงิน โดยไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑอ่ื์นของประกาศน้ี 
  (1)  หน่วยงานของรัฐต่างประเทศท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการเงินให้รัฐต่างประเทศ 
ในลกัษณะเดียวกบัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินของไทย โดยให้ผูส้อบบญัชีดงักล่าวสามารถ 
สอบบญัชีและลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีต่องบการเงินตามท่ีก าหนดในขอ้ 1(2)  
(3) และ (4) 
  (2)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีสามารถประกอบธุรกิจเป็นผูส้อบบญัชีไดต้ามท่ี 
ก าหนดโดยกฎหมายของประเทศท่ีกิจการต่างประเทศจดัตั้งข้ึน และสามารถด าเนินการสอบบญัชี 
และลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีต่องบการเงินของกิจการต่างประเทศ กองทรัสต ์
หรือผูร้ะดมทุน ตามท่ีก าหนดในขอ้ 1(2) (3) และ (4) แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีกิจการต่างประเทศ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีหรือศุกูกในวงจ ากดั 

  ขอ้ 21   ใหผู้ส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานยืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังานตามแบบ 61-1F  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานตามท่ี
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 31   ใหผู้ส้อบบญัชีต่างประเทศท่ียืน่ค  าขอเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
ตามขอ้ 2 ช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขอตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค  าขอต่าง ๆ โดยใหช้ าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวเม่ือค าขอและเอกสาร
หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ 

                                                        
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 57/2559  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชีต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 57/2558  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชีต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 57/2558  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชีต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปตรวจเยีย่มส านักงานสอบบญัชีท่ีผูย้ืน่ค  าขอ
สังกดัหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาค าขอความเห็นชอบของผูย้ื่นค าขอ ผูย้ื่นค าขอตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและค่ายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดข้ึนจากการไปตรวจเยีย่ม 
ส านกังานสอบบญัชีหรือสถานท่ีอ่ืนใดนั้นตามท่ีเกิดข้ึนจริงและเป็นไปตามสมควร โดยส านกังาน 
อาจก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวได ้

  ขอ้ 4   ขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นต่อส านกังานตามประกาศน้ี ใหใ้ชภ้าษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษ  เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานใหใ้ชภ้าษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษได ้
  ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ด าเนินการให้ผูแ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระของการแปลถูกตอ้งตรงตาม
สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 
  (2)  ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งรับรองวา่ สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้นเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
หรือมีอยูจ่ริง และมิไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 

  ขอ้ 51   ยกเลิก 

  ขอ้ 6   ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศน้ีตอ้งมีลกัษณะ
ตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของหน่วยงานก ากบัดูแลซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 7 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 

  ขอ้ 7   ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบตามขอ้ 6(1) ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี     
  (1)  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีสามารถท าการสอบบญัชีส าหรับบริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพย ์
ซ้ือขายในกระดานหลกั (main board) ของตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือ
กฎเกณฑข์องต่างประเทศ และมีประสบการณ์การสอบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
  (2)  อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
        (ก)  หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีมาตรฐานในการก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
โดย International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) หรือ European Commission (EC) 

                                                        
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 57/2558  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชีต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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        (ข)  หน่วยงานอิสระท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีในประเทศท่ีไดรั้บ 
ผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดูแล Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในหวัขอ้
เก่ียวกบัผูส้อบบญัชี (auditor) ในระดบัไม่ต ่ากวา่ broadly implemented   

  ขอ้ 8   ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบตามขอ้ 6(2) ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีสามารถท าการสอบบญัชีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือ
กฎเกณฑข์องต่างประเทศ  
  (2)  สังกดัส านกังานสอบบญัชีเพียงหน่ึงแห่ง โดยส านกังานสอบบญัชีท่ีสังกดัตอ้งมี
ลกัษณะดงัน้ี 
        (ก)  มีระบบควบคุมคุณภาพงานท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือวา่จะสามารถดูแลให้
ผูส้อบบญัชีในสังกดัปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยระบบควบคุม
คุณภาพงานดงักล่าวตอ้งเป็นไปตาม International Standard on Quality Control (ISQC1) ท่ีก าหนด 
โดย International Federation of Accountants (IFAC)  
        (ข)  มีจ านวนผูส้อบบญัชีท่ีสามารถท าการสอบบญัชีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือ
กฎเกณฑข์องต่างประเทศ และผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หา้คน 
ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานเต็มเวลาให้กบัส านกังานสอบบญัชี โดยอย่างน้อยสองคนตอ้งเป็นผูส้อบบญัชี 
ท่ีสามารถท าการสอบบญัชีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องต่างประเทศ 
  (3)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้ 12(2) (ก) 
  ให้ผูส้อบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง แจง้การเปล่ียนแปลง 
ส านกังานสอบบญัชีท่ีสังกดัตามแบบ 61-3F ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังานภายในสามสิบวนั  
นบัแต่วนัสุดทา้ยของการปฏิบติังานในส านกังานสอบบญัชีเดิม 

  ขอ้ 91   ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสาร
หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ส านกังานจะด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณี 
  (1)  ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีต่างประเทศตามขอ้ 6(1) 
ส านกังานจะพิจารณาค าขอความเห็นชอบใหแ้ลว้เสร็จภายในเจด็สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ
เอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

                                                        
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 57/2558  เร่ือง การใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชีต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีต่างประเทศตามขอ้ 6(2) 
ส านกังานจะด าเนินการดงัน้ี 
         (ก)  สอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวธีิการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน
และแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อใหผู้ข้อความเห็นชอบช้ีแจงขอ้สังเกตนั้น 
โดยจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน
ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ส านกังานจะก าหนดระยะเวลาเพื่อใหผู้ข้อความเห็นชอบ
ช้ีแจงขอ้สังเกตไวใ้นหนงัสือแจง้ โดยระยะเวลาดงักล่าวจะไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัแต่ไม่เกินยีสิ่บเอด็วนั 
         (ข)  พิจารณาค าขอความเห็นชอบใหแ้ลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้อความเห็นชอบ หรือนบัแต่ 
วนัครบก าหนดระยะเวลาใหผู้ข้อความเห็นชอบช้ีแจงในกรณีท่ีผูข้อความเห็นชอบไม่ช้ีแจงภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตาม (ก) 

  ขอ้ 10   การใหค้วามเห็นชอบตามประกาศน้ีมีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้ทจ็จริงวา่มีเหตุดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจสั่งพกัหรือ 
เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีต่างประเทศตามขอ้ 6(1) ตามสมควรแก่กรณี 
  (1)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามขอ้ 7 
  (2)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขาดจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
หรือมีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีสากล  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีพฤติกรรม
ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 

  ขอ้ 12   นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีเป็นการเฉพาะ ใหน้ าหลกัเกณฑต์ามท่ีก าหนด 
ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน มาใชบ้งัคบักบัการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีต่างประเทศตามประกาศน้ี  
โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัการในการก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีต่างประเทศ  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 
  (1)  กรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีต่างประเทศตามขอ้ 6(1) หรือ (2)   
ใหน้ าหลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าวในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมาใชบ้งัคบั 
         (ก)  การพิจารณาพฤติกรรมท่ีเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม  รวมทั้งกระบวนการและ
ขั้นตอนในการพิจารณากรณีดงักล่าว 
         (ข)  การต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ   
         (ค)  หนา้ท่ีภายหลงัไดรั้บความเห็นชอบของผูส้อบบญัชี  
         (ง)  อ านาจของส านกังานในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามเห็นชอบ
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รวมทั้งบทบงัคบัอ่ืน ๆ 
  (2)  กรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีต่างประเทศตามขอ้ 6(2) ใหน้ า
หลกัเกณฑข์องประกาศดงักล่าวในเร่ืองดงัต่อไปน้ี มาใชบ้งัคบัเพิ่มเติมดว้ย 
         (ก)  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูส้อบบญัชี แต่ไม่รวมถึงหลกัเกณฑ์ 
เก่ียวกบัการสังกดัส านกังานสอบบญัชี 
         (ข)  หนา้ท่ีเพิ่มเติมของผูส้อบบญัชีท่ีเป็นหวัหนา้ส านกังานสอบบญัชี 
         (ค)  การด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนด 
         (ง)  การพกั การเพิกถอน และการส้ินสุดการใหค้วามเห็นชอบ  

  ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


