ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 30/2558
เรื่ อง การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีต่างประเทศ
(ฉบับประมวล)
____________________
โดยที่มาตรา 61 มาตรา 89 และมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ น้
ของบริ ษทั ต่างประเทศและที่เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ต่างประเทศ กาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริ ษทั ต่างประเทศที่กาหนดตามบทบัญญัติหรื อข้อกาหนดดังกล่าวต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดังกล่าว สานักงานออกข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีต่างประเทศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 12 ประกาศนี้ใช้บงั คับกับการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีตา่ งประเทศโดย
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศนี้สามารถสอบบัญชีและลงลายมือชื่อ
เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี ต่องบการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) งบการเงินของบริ ษทั ต่างประเทศที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปในประเทศไทย หรื อที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ น้ ในลักษณะดังกล่าวแล้ว
(2) งบการเงินของกิจการต่างประเทศที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตราสารหนี้
ภายใต้ประกาศดังนี้
(ก) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุ ญาตให้กิจการ
ต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซ่ ึ งเป็ นสกุลเงินบาท
(ข) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ น้ กูส้ กุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย
(ค) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยของกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ
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(3) งบการเงินของกองทรัสต์ และผูร้ ะดมทุน โดยทรัสตีผอู ้ อกศุกูกเป็ นกิจการต่างประเทศ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุ ญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่โดยทรัสตี
ผูอ้ อกศุกูกซึ่ งเป็ นกิจการต่างประเทศ และการเปิ ดเผยข้อมูล
(4) งบการเงินที่กิจการต่างประเทศมีหน้าที่จดั ทาและส่ งต่อสานักงานตามมาตรา 56
ข้อ 1/12 ให้ถือว่าผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานในการสอบบัญชี และลงลายมือชื่อ
เพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีต่องบการเงิน โดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อื่นของประกาศนี้
(1) หน่วยงานของรัฐต่างประเทศที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการเงินให้รัฐต่างประเทศ
ในลักษณะเดียวกับสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดินของไทย โดยให้ผสู ้ อบบัญชี ดงั กล่าวสามารถ
สอบบัญชี และลงลายมือชื่ อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี ต่องบการเงินตามที่กาหนดในข้อ 1(2)
(3) และ (4)
(2) ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่สามารถประกอบธุ รกิจเป็ นผูส้ อบบัญชีได้ตามที่
กาหนดโดยกฎหมายของประเทศที่กิจการต่างประเทศจัดตั้งขึ้น และสามารถดาเนิ นการสอบบัญชี
และลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีต่องบการเงินของกิจการต่างประเทศ กองทรัสต์
หรื อผูร้ ะดมทุน ตามที่กาหนดในข้อ 1(2) (3) และ (4) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่กิจการต่างประเทศ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรื อศุกูกในวงจากัด
ข้อ 21 ให้ผสู ้ อบบัญชี ต่างประเทศที่ประสงค์จะเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงานตามแบบ 61-1F พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่
กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 31 ให้ผสู ้ อบบัญชีต่างประเทศที่ยนื่ คาขอเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
ตามข้อ 2 ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขอตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ โดยให้ชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อคาขอและเอกสาร
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
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ในกรณี ที่สานักงานมีความจาเป็ นต้องไปตรวจเยีย่ มสานักงานสอบบัญชีที่ผยู ้ นื่ คาขอ
สังกัดหรื อสถานที่อื่นใดที่จาเป็ นต่อการพิจารณาคาขอความเห็นชอบของผูย้ ื่นคาขอ ผูย้ ื่นคาขอต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พกั และค่ายานพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการไปตรวจเยีย่ ม
สานักงานสอบบัญชีหรื อสถานที่อื่นใดนั้นตามที่เกิดขึ้นจริ งและเป็ นไปตามสมควร โดยสานักงาน
อาจกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนในเรื่ องดังกล่าวได้
ข้อ 4 ข้อมูลหรื อเอกสารที่ยื่นต่อสานักงานตามประกาศนี้ ให้ใช้ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานให้ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้
ในกรณี ที่ขอ้ มูลหรื อเอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานแปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสารภาษาอื่น
นอกจากภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนินการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ดาเนินการให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้องตรงตาม
สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(2) ผูย้ นื่ คาขอต้องรับรองว่า สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่แปลนั้นเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้น
หรื อมีอยูจ่ ริ ง และมิได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
ข้อ 51 ยกเลิก
ข้อ 6 ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่จะได้รับความเห็นชอบตามประกาศนี้ตอ้ งมีลกั ษณะ
ตามหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ของหน่วยงานกากับดูแลซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ต้องเป็ นไปตามที่กาหนดในข้อ 8
ข้อ 7 ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่จะได้รับความเห็นชอบตามข้อ 6(1) ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นผูส้ อบบัญชีที่สามารถทาการสอบบัญชีสาหรับบริ ษทั ที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์
ซื้ อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ของต่างประเทศ และมีประสบการณ์การสอบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
(2) อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) หน่วยงานกากับดูแลที่มีมาตรฐานในการกากับดูแลผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับ
โดย International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) หรื อ European Commission (EC)
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(ข) หน่วยงานอิสระที่ทาหน้าที่กากับดูแลผูส้ อบบัญชี ในประเทศที่ได้รับ
ผลการประเมินมาตรฐานการกากับดูแล Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในหัวข้อ
เกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี (auditor) ในระดับไม่ต่ากว่า broadly implemented
ข้อ 8 ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่จะได้รับความเห็นชอบตามข้อ 6(2) ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นผูส้ อบบัญชีที่สามารถทาการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ของต่างประเทศ
(2) สังกัดสานักงานสอบบัญชีเพียงหนึ่งแห่ง โดยสานักงานสอบบัญชีที่สังกัดต้องมี
ลักษณะดังนี้
(ก) มีระบบควบคุมคุณภาพงานที่เพียงพอและน่าเชื่ อถือว่าจะสามารถดูแลให้
ผูส้ อบบัญชีในสังกัดปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่ อง โดยระบบควบคุม
คุณภาพงานดังกล่าวต้องเป็ นไปตาม International Standard on Quality Control (ISQC1) ที่กาหนด
โดย International Federation of Accountants (IFAC)
(ข) มีจานวนผูส้ อบบัญชีที่สามารถทาการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ของต่างประเทศ และผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี รวมกันไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
ซึ่ งต้องปฏิ บตั ิงานเต็มเวลาให้กบั สานักงานสอบบัญชี โดยอย่างน้อยสองคนต้องเป็ นผูส้ อบบัญชี
ที่สามารถทาการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ
(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อ 12(2) (ก)
ให้ผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ ง แจ้งการเปลี่ยนแปลง
สานักงานสอบบัญชี ที่สังกัดตามแบบ 61-3F ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั สุ ดท้ายของการปฏิ บตั ิงานในสานักงานสอบบัญชี เดิ ม
ข้อ 91 ในการพิจารณาคาขอความเห็นชอบ เมื่อสานักงานได้รับคาขอและเอกสาร
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว สานักงานจะดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(1) ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขอความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชี ต่างประเทศตามข้อ 6(1)
สานักงานจะพิจารณาคาขอความเห็นชอบให้แล้วเสร็ จภายในเจ็ดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับ
เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 57/2558 เรื่ อง การให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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(2) ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขอความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชี ต่างประเทศตามข้อ 6(2)
สานักงานจะดาเนิ นการดังนี้
(ก) สอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
และแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้ผขู ้ อความเห็นชอบชี้ แจงข้อสังเกตนั้น
โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ สานักงานจะกาหนดระยะเวลาเพื่อให้ผขู ้ อความเห็นชอบ
ชี้แจงข้อสังเกตไว้ในหนังสื อแจ้ง โดยระยะเวลาดังกล่าวจะไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั แต่ไม่เกินยีส่ ิ บเอ็ดวัน
(ข) พิจารณาคาขอความเห็นชอบให้แล้วเสร็ จภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ อความเห็นชอบ หรื อนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาให้ผขู ้ อความเห็นชอบชี้แจงในกรณี ที่ผขู ้ อความเห็นชอบไม่ช้ ี แจงภายใน
ระยะเวลาที่สานักงานกาหนดตาม (ก)
ข้อ 10 การให้ความเห็นชอบตามประกาศนี้มีกาหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี
ข้อ 11 ในกรณี ที่ปรากฏข้อท็จจริ งว่ามีเหตุดงั ต่อไปนี้ สานักงานอาจสัง่ พักหรื อ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ต่างประเทศตามข้อ 6(1) ตามสมควรแก่กรณี
(1) ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามข้อ 7
(2) ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
หรื อมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชีสากล ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่พฤติกรรม
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
ข้อ 12 นอกจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ เป็ นการเฉพาะ ให้นาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน มาใช้บงั คับกับการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ต่างประเทศตามประกาศนี้
โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักการในการกากับดูแลผูส้ อบบัญชี ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(1) กรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขอความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีต่างประเทศตามข้อ 6(1) หรื อ (2)
ให้นาหลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าวในเรื่ องดังต่อไปนี้ มาใช้บงั คับ
(ก) การพิจารณาพฤติกรรมที่เป็ นลักษณะต้องห้าม รวมทั้งกระบวนการและ
ขั้นตอนในการพิจารณากรณี ดงั กล่าว
(ข) การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
(ค) หน้าที่ภายหลังได้รับความเห็นชอบของผูส้ อบบัญชี
(ง) อานาจของสานักงานในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบ
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รวมทั้งบทบังคับอื่น ๆ
(2) กรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขอความเห็นชอบเป็ นผูส้ อบบัญชีต่างประเทศตามข้อ 6(2) ให้นา
หลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าวในเรื่ องดังต่อไปนี้ มาใช้บงั คับเพิม่ เติมด้วย
(ก) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้ อบบัญชี แต่ไม่รวมถึงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการสังกัดสานักงานสอบบัญชี
(ข) หน้าที่เพิ่มเติมของผูส้ อบบัญชีที่เป็ นหัวหน้าสานักงานสอบบัญชี
(ค) การดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนด
(ง) การพัก การเพิกถอน และการสิ้ นสุ ดการให้ความเห็นชอบ
ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

