
 
 

บทลงโทษส ำนักงำนสอบบัญชีกรณีระบบควบคุมคุณภำพไม่เป็นไปตำม ISQC 1   

                (1) US Sarbanes-Oxley Act of 2002: Sec. 105. Investigations and disciplinary proceedings 
ให้อ ำนำจ PCAOB ลงโทษส ำนักงำนสอบบัญชีในลักษณะที่หลำกหลำย เช่น สั่งพักเพิกถอนกำรให้ 
ควำมเห็นชอบส ำนักงำนสอบบัญชี จ ำกัดกำรด ำเนินงำน สั่งให้เข้ำอบรมอบรมเพิ่มเติม หรือปรับเป็นเงิน 
เป็นต้น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

                     (c) DISCIPLINARY PROCEDURES.— 

                          (4) SANCTIONS.—If the Board finds, based on all of the facts and circumstances, 
that a registered public accounting firm or associated person thereof has engaged in any act or practice, or 
omitted to act, in violation of this Act, the rules of the Board, the provisions of the securities laws relating 
to the preparation and issuance of audit reports and the obligations and liabilities of accountants with 
respect thereto, including the rules of the Commission issued under this Act, or professional standards, the 
Board may impose such disciplinary or remedial sanctions as it determines appropriate, subject to 
applicable limitations under paragraph (5), including— 

                             (A) temporary suspension or permanent revocation of registration under this title; 

                             (B) temporary or permanent suspension or bar of a person from further association 
with any registered public accounting firm; 

                             (C) temporary or permanent limitation on the activities, functions, or operations of 
such firm or person (other than in connection with required additional professional education or training); 

                             (D) a civil money penalty for each such violation, in an amount equal to— 

                                   (i) not more than $100,000 for a natural person or $2,000,000 for any other 
person; and 

                                    (ii) in any case to which paragraph (5) applies, not more than $750,000 for a 
natural person or $15,000,000 for any other person; 

                             (E) censure; 

                             (F) required additional professional education or training; or 

                             (G) any other appropriate sanction provided for in the rules of the Board. 

Reference :  

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ204/html/PLAW-107publ204.htm 
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- ร่ำง - 

-ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ที่ สช.          /2560 

เร่ือง  กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน 
(ฉบับที่        ) 

__________________________ 

  โดยที่มำตรำ 61 มำตรำ 89 มำตรำ 106 มำตรำ 199 และมำตรำ 217 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และมำตรำ 140 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  และมำตรำ 59  
แห่งพระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550  และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ที่เกี่ยวกับกำรออกและกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เกี่ยวกับ 
กำรจัดตั้งและจัดกำรกองทุน ก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ลงลำยมือชื่อในรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
ของกิจกำรที่ก ำหนดตำมบทบัญญัติหรือข้อก ำหนดดังกล่ำวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกส ำนักงำน และโดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์บำงประกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
กับผู้สอบบัญชีในตลำดทุนที่สังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมีระบบควบคุมคุณภำพงำนไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น ส ำนักงำนออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็น (3) ของข้อ 27/1 แห่งประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553  เร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน 
ลงวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2553  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช. 9/2558  เร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
24 มีนำคม พ.ศ. 2558 
  “(3)  ส ำนักงำนสอบบัญชีสำมำรถแก้ไขระบบควบคุมคุณภำพงำนให้เป็นไปตำมข้อ 11(1) ได ้
ภำยในระยะเวลำที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน” 

  ข้อ 2   ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกำศ  ณ  วันที่ 

 

 

 (นำยรพี  สุจริตกุล) 
 เลขำธิกำร 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอเป็นผู้สอบบัญชีในตลำดทุนท่ีเรียกเก็บโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลในประเทศต่ำง ๆ               

Country Registration fees ค่ำธรรมเนียมอื่นท่ีเรียกเก็บ 
Malaysia Auditor 

5,000 MYR/คน/ปี 
เฉลี่ยปีละประมำณ 40,000 บำท/คน 

ไม่มี 

Singapore Auditor 
750 SGD/คน/ปีแรก 
550 - 1,250 SGD/คน/ปีต่อ ๆ ไป ผันแปรตำม
จ ำนวนลูกค้ำ 
เฉลี่ยปีละประมำณ 22,000 บำท/คน 
Audit firm 
315 SGD/firm หรือประมำณ 8,000 บำท จ่ำยครั้ง
เดียวตอน register ใหม่ 

Inspection fees 100 SGD /hour 
Big-4 firm เฉลี่ย firm ละประมำณ  
4 ล้ำนบำท/ปี 
other firm เฉลี่ยประมำณ  
2 ล้ำนบำท/3 ปี  
(เฉลี่ย firm ละประมำณ  
0.7 ล้ำนบำท/ปี) 

USA Audit firm 
Annual Fee Schedule 
- Firms with more than 500 issuer audit            

$100,000 
clients and more than 10,000 personnel             

- Other firms with more than 200 issuer              
$25,000 
audit clients and more than 1,000 personnel     

- All other firms                                                       
$500   

(Annual Fee ในปี 2558 ประมำณ $1.6 million 
หรือ 56.0 ล้ำนบำท)                                                                                                                   

Annual accounting support fees 
from issuers based on average 
equity market capitalization 
previous year (ประมำณกำร 
ส ำหรับปี 2559 จ ำนวนประมำณ 
$220.9 million หรือ 7,730  
ล้ำนบำท) 
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- ร่ำง - 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ที่ สม.          /2560 

เร่ือง  กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 

กำรจดทะเบียน และกำรยื่นค ำขอต่ำง ๆ  

(ฉบับที่        ) 

__________________________ 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 19(3) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

ส ำนักงำนออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ให้ยกเลิกควำมในข้อ 25 แห่งประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547  เร่ือง กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล  
กำรจดทะเบียน และกำรยื่นค ำขอต่ำง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2547  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 40/2553  เร่ือง กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรจดทะเบียน และกำรยื่นค ำขอต่ำง ๆ (ฉบับที่ 24)  
ลงวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2553  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 25   ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน ให้เป็นไปตำมอัตรำ
ดังนี้ โดยให้ช ำระทั้งจ ำนวนเมื่อยื่นค ำขอ 
 (1)  50,000 บำท ส ำหรับค ำขอดังต่อไปนี้ 
        (ก)  ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นคร้ังแรก โดยไม่เคยมีกำรยื่นค ำขอต่อส ำนักงำนมำก่อน 
        (ข)  ค ำขอต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบ โดยในระหว่ำงอำยุกำรให้ควำมเห็นชอบ 
คร้ังล่ำสุด ส ำนักงำนไม่เคยออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่บกพร่องหรือกำรมีลักษณะต้องห้ำม 
ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบ 
ผู้สอบบัญชีในตลำดทุน 
        (ค)  ค ำขอควำมเห็นชอบอ่ืนใดที่ไม่ใช่ค ำขอซึ่งต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำม (2) 
 (2)  250,000 บำท ส ำหรับค ำขอดังต่อไปนี้ 
        (ก)  ค ำขอควำมเห็นชอบคร้ังใหม่ที่ยื่นภำยหลังส ำนักงำนปฏิเสธค ำขอควำมเห็นชอบ 
คร้ังล่ำสุด 
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        (ข)  ค ำขอควำมเห็นชอบที่ยื่นภำยหลังกำรให้ควำมเห็นชอบคร้ังล่ำสุด ซึ่งส ำนักงำน 
สั่งพักหรือเพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบ หรือมีกำรปฏิบัติตำมบทลงโทษที่เสนอโดยบุคคลนั้นเอง  
(Enforceable Undertaking)  
        (ค)  ค ำขอควำมเห็นชอบที่ยื่นภำยหลังกำรให้ควำมเห็นชอบคร้ังล่ำสุด ซึ่งส ำนักงำน 
ให้ควำมเห็นชอบไว้น้อยกว่ำห้ำปี” 

ข้อ 2   ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่        เป็นต้นไป 

 ประกำศ  ณ  วันที่  
 

 

 

 (นำยรพี  สุจริตกุล) 

 เลขำธิกำร 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 


