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1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

    1.1 ท่ีมา  

โดยที่ส ำนักงำนได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรสอบบัญชี (“คณะที่ปรึกษำฯ”) 
ซึ่งมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะแก่ส ำนักงำนเกี่ยวกับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีและ
กำรพิจำรณำข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชี จำกเดิมซึ่งคณะที่ปรึกษำฯ ประกอบด้วย non-practitioners ทั้งหมด 
ให้มีผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงำนอยู่ในปัจจุบัน (current practitioners) เข้ำมำร่วมเป็นคณะที่ปรึกษำฯ จ ำนวน  
3 ท่ำนจำกที่ปรึกษำฯ ทั้งหมด 9 ท่ำน เพื่อให้ส ำนักงำนได้รับทรำบปัญหำในทำงปฏิบัติของผู้สอบบัญชี และ
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับทรำบกระบวนกำรท ำงำนของส ำนักงำน โดยคณะที่ปรึกษำฯ ชุดใหม่ได้เร่ิมปฏิบัติ
หน้ำที่นับต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 เป็นต้นไป  ส ำนักงำนจึงได้ทบทวนควำมเหมำะสมของข้อก ำหนด
ในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เร่ือง กำรให้ 
ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน ลงวันที่ 23 กันยำยน 2553 (“ประกำศฯ”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
คณะที่ปรึกษำฯ ด้วย     

    1.2 ข้อก าหนดในปัจจุบัน  

          ในกำรตัดสินว่ำผู้สอบบัญชีมีข้อบกพร่อง1 ตำมประกำศฯ ก ำหนดให้ต้องได้มติจำกคณะที่ปรึกษำฯ  
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนที่ปรึกษำฯ ที่เข้ำร่วมประชุม2 

    1.3 ประเด็นปัญหา  

           (1) เน่ืองจำกองค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลผู้สอบบัญชี เช่น  International 
Forum of Independent Audit Regulators (“IFIAR”) และ European Commission (“EC”) มีข้อก ำหนด 
                                                           

1 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่อง กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน  

ลงวันที่ 23 กันยำยน 2553 ข้อ 16 ผู้สอบบัญชีในตลำดทุนต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถงึกำรขำดจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี หรือมีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 

ว่ำด้วยวิชำชีพบัญชีและข้อก ำหนดเพิ่มเติมตำมประกำศที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทั้งมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ

สนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอ่ืน 

  (2)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นกำรจงใจแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จในสำระส ำคัญหรือปกปิดข้อควำมจริงที่เป็นสำระส ำคัญอันควรแจ้งในเอกสำรใด ๆ 

ที่ต้องเปิดเผยต่อประชำชนหรือยื่นต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนหรือส ำนักงำน รวมทั้งมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน 
กำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอ่ืน   

  (3)  มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงไม่สุจริตหรือหลอกลวงผู้อ่ืน และมหีรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอ่ืน  

2 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่อง กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน  
ลงวันที่ 23 กันยำยน 2553 ข้อ 20 ในกรณีที่คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรสอบบัญชีได้พิจำรณำข้อเท็จจริงที่ส ำนักงำนรวบรวมและน ำเสนอตำมข้อ 19 
และมีควำมเห็นว่ำผู้ถูกพิจำรณำมีพฤติกรรมตำมข้อ 16  ด้วยมติไม่ถึงสำมในสี่ของจ ำนวนที่ปรึกษำที่เข้ำร่วมประชุม ส ำนักงำนจะไม่น ำ
ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่ำวมำเป็นเหตุในกำรพิจำรณำลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 16 
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ให้หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระจำกผู้ประกอบวิชำชีพ (เอกสำรแนบ 1)  
อย่ำงไรก็ดี หำกน ำเกณฑ์เร่ืองกำรลงมติของคณะที่ปรึกษำฯ ข้ำงต้นมำใช้กับคณะที่ปรึกษำฯ ชุดใหม่ซึ่ง
ประกอบไปด้วย current practitioners 3 คน และ non-practitioners 6 คน รวมเป็น 9 คน จะท ำให้ต้องได้รับ
คะแนนเสียง 7 คน จำก 9 คน ในกำรตัดสินข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีแต่ละคร้ัง คะแนนเสียงของ current 
practitioners จึงมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อผลกำรพิจำรณำข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชี และโดยที่ current 
practitioners มักจะถูกมองจำกคนทั่วไปว่ำ อำจมี potential conflict of interest เน่ืองจำกเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพด้วยกัน ซึ่งอำจท ำให้หน่วยงำนก ำกับดูแลผู้สอบบัญชีต่ำงประเทศมีข้อสงสัยว่ำ ส ำนักงำนมีควำมเป็น
อิสระในกำรท ำหน้ำที่จำก current practitioners อย่ำงเพียงพอหรือไม่ และอำจมีควำมเสี่ยงที่ส ำนักงำนจะ 
ไม่สำมำรถด ำรงสถำนะกำรเป็นสมำชิกของ IFIAR และสูญเสียกำรยอมรับจำก EC ว่ำ ระบบกำรก ำกับดูแล
ผู้สอบบัญชีของส ำนักงำนอยู่ในระดับเทียบเท่ำสำกล   

            (2) ส ำนักงำนเห็นว่ำ กำรจัดประชุมหรือกำรลงมติของคณะที่ปรึกษำฯ ถือเป็นระเบียบกำรประชุม 
ซึ่งไม่มีควำมจ ำเป็นต้องระบุไว้ในประกำศฯ  

    1.4 ความต้องการของ stakeholders 

 ผู้สอบบัญชีต้องกำรให้กระบวนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีและกำรพิจำรณำ
ข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีมีควำมรวดเร็ว แต่รอบคอบ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงปัญหำ 
ในทำงปฏิบัติและข้อจ ำกัดของผู้สอบบัญชีด้วย และต้องกำรให้มีกำรเปิดโอกำสให้ current practitioners  
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีและกำรพิจำรณำข้อบกพร่องของ 
ผู้สอบบัญชีอย่ำงเต็มที่  

 บริษัทจดทะเบียนและภำคธุรกิจต้องกำรให้ผู้สอบบัญชีที่มีคุณภำพเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ควำมเห็นต่องบกำรเงิน ซึ่งจะท ำให้งบกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือในสำยตำผู้ลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 
นอกจำกนี้ ยังต้องกำรให้ผู้สอบบัญชีไทยได้รับกำรยอมรับว่ำ มีคุณภำพเทียบเท่ำสำกล เพื่อให้กิจกำร
สำมำรถน ำงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไทยไปใช้ในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 
ในต่ำงประเทศได้โดยไม่ต้องให้ผู้สอบบัญชีต่ำงชำติมำตรวจสอบซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง   

 ผู้ลงทุนต้องกำรงบกำรเงินที่มีคุณภำพที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจลงทุนได้อย่ำงถูกต้องและทันเวลำ โดยมีควำมคำดหวังว่ำ
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนทุกรำยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภำพน่ำเชื่อถือ  
 
2. ผลลัพธ์ท่ีต้องการบรรลุ (intended outcome) 
    ต้องกำรให้ current practitioners มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและรับทรำบกระบวนกำรท ำงำนของ

ส ำนักงำน ในขณะเดียวกันก็ต้องกำรให้กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีและกำรก ำกับดูแล 
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ผู้สอบบัญชีของส ำนักงำนได้รับกำรยอมรับจำกต่ำงประเทศว่ำ มีมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลผู้สอบบัญชีที่เป็น

สำกล และยังคงสถำนะเป็นสมำชิก IFIAR และได้รับกำรยอมรับจำก EC  

 

3. มาตรการท่ีเสนอเพื่อบรรลุ intended outcomes 

    3.1 ทางเลือกเพื่อบรรลุ intended outcomes  

ทางเลือก 
ทางเลือกท่ี 1  

ตัดข้อก าหนดในเร่ืองการลงมติของ 
คณะท่ีปรึกษาฯ  

ทางเลือกท่ี 2  
ไม่แก้ไขประกาศฯ  
(แนวทางปัจจุบัน) 

แนวทำง ตัดข้อก ำหนดในเร่ืองกำรลงมติของ 
คณะที่ปรึกษำฯ เกี่ยวกับกำรพิจำรณำ
ข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชี (ข้อ 20) ออก
จำกประกำศฯ โดยน ำไปใส่ไว้ในค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำฯ แทน โดย
เปลี่ยนแปลงมติกรณีจะลงโทษสั่งพักหรือ
เพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี
หรือไม่ให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
จำก 3 ใน 4 เป็น 2 ใน 3 ของคณะที่ปรึกษำ 
ที่เข้ำร่วมประชุม ซึ่งจะท ำให้กำรพิจำรณำ
ข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีโดยส ำนักงำน 
มีควำมเป็นกลำงมำกขึ้น เนื่องจำกมี 
ควำมเป็นอิสระจำก current practitioners ซึ่ง
อำจมี potential conflict of interest และแม้ว่ำ
ส ำนักงำนจะมีกำรปรับเกณฑ์กำรลงมติจำก  
3 ใน 4 เป็น 2 ใน 3 ของจ ำนวนที่ปรึกษำฯ  
ที่เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น แต่ในกรณี 
ที่ส ำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้สอบบัญชี 
ในกรณีที่ current practitioners ทั้งหมดไม่
เห็นด้วยได้ ส ำนักงำนก็ต้องได้คะแนนเสียง
จำก non-practitioners ทั้งหมด ซึ่งก็แสดงว่ำ 

ไม่แก้ไขประกำศฯ ท ำให้ยังคงมีข้อก ำหนด
ในเร่ืองกำรลงมติของคณะที่ปรึกษำฯ ว่ำ  
ในกำรพิจำรณำข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชี
ต้องได้มตไิม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน 
ที่ปรึกษำที่เข้ำร่วมประชุมเช่นเดิม  
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ทางเลือก 
ทางเลือกท่ี 1  

ตัดข้อก าหนดในเร่ืองการลงมติของ 
คณะท่ีปรึกษาฯ  

ทางเลือกท่ี 2  
ไม่แก้ไขประกาศฯ  
(แนวทางปัจจุบัน) 

ต้องเป็นข้อบกพร่องที่มีควำมชัดเจนและเป็น
ประเด็นที่ร้ำยแรงมำก     

ข้อดี 1. ยืดหยุ่น แก้ไขแนวปฏิบัติได้ง่ำย 
2. ท ำให้ส ำนักงำนสำมำรถคงสถำนะกำรเป็น
สมำชิกของ IFIAR และได้รับกำรยอมรับจำก 
EC ว่ำ มีมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลผู้สอบบัญชี
เทียบเท่ำสำกล ซึ่งจะช่วยใหต้ลำดทุนไทย 
มีควำมน่ำเชื่อถือและช่วยให้บริษัทไทย 
ที่ต้องกำรไประดมทุนในต่ำงประเทศ 
มีต้นทุนกำรระดมทุนที่ต่ ำ เนื่องจำกสำมำรถ
ใช้งบกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ไทยไปเสนอขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ
ได้โดยไม่ต้องให้ผู้สอบบัญชีต่ำงประเทศ
ตรวจสอบซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง  

1. มีควำมโปร่งใสสูงสุด  
 

ข้อเสีย 1. ควำมโปร่งใสลดลง  1. หน่วยงำนก ำกับดูแลผู้สอบบัญชี
ต่ำงประเทศอำจมองได้ว่ำ กำรพิจำรณำ
ข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีโดยส ำนักงำน
ไม่เป็นอิสระจำก current practitioners อำจ
ท ำให้ส ำนักงำนไม่สำมำรถด ำรงสถำนะ 
กำรเป็นสมำชิกของ IFIAR และไม่ได้รับ
กำรยอมรับจำก EC ว่ำ ระบบกำรก ำกับดูแล
ผู้สอบบัญชีของประเทศไทยมีมำตรฐำน
เทียบเท่ำสำกล ท ำให้ตลำดทุนไทยถูกลด
ควำมน่ำเชื่อถือ และบริษัทไทยที่ต้องกำร
ระดมทุนในต่ำงประเทศมีต้นทุน 
กำรระดมทุนมำกขึ้นจำกกำรที่ไม่สำมำรถ
ใช้ผู้สอบบัญชีไทยในกำรตรวจสอบและ
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ทางเลือก 
ทางเลือกท่ี 1  

ตัดข้อก าหนดในเร่ืองการลงมติของ 
คณะท่ีปรึกษาฯ  

ทางเลือกท่ี 2  
ไม่แก้ไขประกาศฯ  
(แนวทางปัจจุบัน) 

แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินที่จะใช้ 
ในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ  

        3.2  แนวทางที่เสนอ 

                   ส ำนักงำนเห็นว่ำ ทำงเลือกที่ 1 (ตัดข้อ 20 ที่ก ำหนดให้กำรพิจำรณำข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชี
ในตลำดทุนต้องได้มติอย่ำงน้อย 3 ใน 4 ของจ ำนวนที่ปรึกษำที่เข้ำร่วมประชุม โดยไปใส่ไว้ในค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะที่ปรึกษำฯ โดยเปลี่ยนแปลงมติกรณีจะลงโทษสั่งพักหรือเพิกถอนหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบจำก 3 ใน 4 
เป็น 2 ใน 3 แทน) น่ำจะเหมำะสมที่สุด เนื่องจำกต้องกำรเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรแก้ไขค ำสั่งแต่งต้ัง 
คณะที่ปรึกษำฯ ในอนำคต และท ำให้ประเทศไทยยังคงสถำนะกำรเป็นสมำชิกของ IFIAR และได้รับ 
กำรยอมรับจำก EC ว่ำระบบกำรก ำกับดูแลผู้สอบบัญชีของประเทศไทยมีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกลท ำให้
ตลำดทุนไทยมีควำมน่ำเชื่อถือและช่วยให้บริษัทไทยที่ต้องกำรไประดมทุนในต่ำงประเทศมีต้นทุน 
กำรระดมทุนที่ต่ ำ เนื่องจำกสำมำรถใช้งบกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไทยไปเสนอขำยหลักทรัพย์ 
ในต่ำงประเทศได้โดยไม่ต้องให้ผู้สอบบัญชีต่ำงประเทศตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง  ซึ่งแม้ว่ำกำรน ำข้อก ำหนด
ดังกล่ำวออกจำกประกำศฯ และไปใส่ไว้ในค ำสั่งแต่งต้ังคณะที่ปรึกษำฯ จะท ำให้ควำมโปร่งใสลดลง  
แต่เน่ืองจำกส ำนักงำนได้ปรับองค์ประกอบของคณะที่ปรึกษำฯ โดยให้ current practitioners ได้เข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในคณะที่ปรึกษำฯ ถึง 3 ท่ำนจำกที่ปรึกษำฯ ทั้งหมด 9 ท่ำน จำกเดิมที่ไม่ได้เปิดโอกำสให้  
current practitioners ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรดังกล่ำวเลย จึงน่ำจะท ำให้กระบวนกำรพิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีและกำรพิจำรณำข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีโดยส ำนักงำนมีควำมโปร่งใส 
เป็นธรรม และเป็นไปโดยค ำนึงถึงปัญหำในทำงปฏิบัติและข้อจ ำกัดของผู้สอบบัญชีอย่ำงเต็มที่แล้ว  ดังนั้น 
กำรตัดข้อก ำหนดในเร่ืองดังกล่ำวออกจำกประกำศฯ จึงไม่ได้ท ำให้ผู้สอบบัญชีเสียประโยชน์  

                ทั้งนี้ ส ำนักงำนจึงจะแก้ไขประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ที่ สช. 39/2553 เร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน ลงวันที่ 23 กันยำยน 2553 โดยตัดข้อ 20 
ออกจำกประกำศฯ  
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      ข้อก ำหนดเดิม  

         “ในกรณีที่คณะที่ปรึกษำฯ ได้พิจำรณำข้อเท็จจริงที่ส ำนักงำนรวบรวมและน ำเสนอตำมข้อ 193 
และมีควำมเห็นว่ำ ผู้ถูกพิจำรณำมีพฤติกรรมตำมข้อ 16 ด้วยมติไม่ถึงสำมในสี่ของจ ำนวนที่ปรึกษำที่เข้ำร่วม
ประชุม ส ำนักงำนจะไม่น ำข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่ำวมำเป็นเหตุในกำรพิจำรณำลักษณะต้องห้ำมตำม 
ข้อ 16”  

        ข้อเสนอแก้ไข     

         ตัดข้อก ำหนดในเร่ืองดังกล่ำวออกจำกประกำศฯ ทั้งข้อ โดยไปก ำหนดไว้ในค ำสั่งแต่งต้ัง 
คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรสอบบัญชีแทนโดยแก้ไขมติจำก 3 ใน 4 เป็น 2 ใน 3  

 

     

 

 
 
4. การมีผลใช้บังคับ 
    เห็นควรให้เร่ิมใช้ส ำหรับกำรขอควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลำดทุนในโอกำสแรกที่กระท ำได้ 

(คำดว่ำจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2559)  

 

5. ร่างประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีฉบับแก้ไข 

    ร่ำงประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีฉบับแก้ไขปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2  

 

 

                                                           
3 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่อง กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน  
ลงวันที่ 23 กันยำยน 2553 ข้อ 19 ในกำรพิจำรณำพฤติกรรมตำมข้อ 16 ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  (1)  เปิดโอกำสให้ผูถู้กพิจำรณำมีโอกำสชี้แจงข้อเท็จจรงิ 
  (2)  เสนอข้อเท็จจริง ข้อกล่ำวหำ และข้อโต้แย้ง รวมทั้งค ำชี้แจงของผูถู้กพิจำรณำ (ถ้ำมี) ให้คณะที่ปรึกษำด้ำนกำรสอบบัญชีพิจำรณำเพื่อให้
ควำมเห็นหรือข้อแนะน ำ และหำกคณะที่ปรึกษำด้ำนกำรสอบบัญชีประสงค์จะให้ผู้ถูกพิจำรณำชี้แจงเพิ่มเติม ส ำนักงำนจะจัดให้มีกำรชี้แจง
เช่นนั้น 

ค ำถำมที่ 2  ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับร่ำงประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุนฉบับ
แก้ไข  

ค ำถำมที่ 1  ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ที่ส ำนักงำนจะตัดข้อก ำหนดในเรื่องกำรลงมติของคณะที่ปรึกษำ 
ด้ำนกำรสอบบัญชีในกำรพิจำรณำข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชี (ข้อ 20) ออกจำกประกำศว่ำด้วย 
กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน โดยไปก ำหนดไว้ในค ำสั่งแต่งต้ังคณะที่ปรึกษำด้ำน 
กำรสอบบัญชีแทนโดยแก้ไขมติจำก 3 ใน 4 เป็น 2 ใน 3 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ                                                             ต ำแหน่ง  __________________                                                                               

ชื่อบริษัท_______________________________________________________ 

หมำยเลขโทรศัพท์__________________หมำยเลขโทรสำร__________________ 

E-mail address____________________________________ 

สถำนะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 

 บริษัทจดทะเบียน  ผู้สอบบัญชีในตลำดทุน  ผู้สอบบัญชีนอกตลำดทุน  

 ผู้ลงทุน  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____   

 

ความคิดเห็น 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะตัดข้อก าหนดในเร่ืองการลงมติของคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี 
ในการพิจารณาข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชี (ข้อ 20) ออกจากประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีในตลาดทุน โดยไปก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษาด้านการสอบบัญชีแทนโดยแก้ไขมติจาก  
3 ใน 4 เป็น 2 ใน 3 

 เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 ไม่เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

ฉบับแก้ไข  

 เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 ไม่เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

กรุณำส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ำยก ำกับบัญชีตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

333/3 ถนนวิภำวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

โทรสำร: 0-2263-6479 หรือ e-mail: waraporn@sec.or.th 

*** ส ำนักงำนขอขอบคุณท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงควำมคิดเห็นในคร้ังนี้ *** 

mailto:waraporn@sec.or.th

