
 

เอกสารรับฟังความคดิเห็น 
เลขที่ อกส. 7/2564 

 

เร่ือง หลกัการในการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ 
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และร่างประกาศที่เกีย่วข้อง 

 

เผยแพร่เม่ือวันท่ี   5  กุมภาพนัธ์  2564 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  
 ได้จัดท าเอกสารฉบับนีขึ้น้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกีย่วข้อง   

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนีไ้ด้จาก www.sec.or.th  

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงาน ก.ล.ต. ได้  
ตามท่ีอยู่ด้านล่าง หรือ e-mail: waraporn@sec.or.th peerayas@sec.or.th หรือ tharaporn@sec.or.th 

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี   9  มีนาคม  2564 
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้จากเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ดังนี้ 

1. นางสาววราภรณ์  ตันติยุทธ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2263-6097 

2. นางสาวภีรยา  สุวรรณวิวัฒน์  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2033-4670 

3. นางสาวธาราพร  ลลีารัตนพล  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2033-6497 

 

ส านักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมแสดงความคดิเห็น 

และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 
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ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์                       
เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 

 
ส่วนท่ี 1 : บทน า 

                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”)  

ไดด้ ำเนินโครงกำร Regulatory Guillotine เพื่อปรับปรุงกฎหมำยท่ีอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลให้สอดคลอ้ง

กบัสภำพกำรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพ และไม่เป็นภำระแก่ประชำชน 

ซ่ึงสอดคล้องกับบทบัญญัติในมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 และ

พระรำชบญัญติัหลกัเกณฑก์ำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. 2562             

                 จำกกำรทบทวนประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

ท่ี  สช. 39/2553 เ ร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผู ้สอบบัญชีในตลำดทุน ลงวันท่ี  23 กันยำยน 2553  

(“ประกำศ สช. 39/2553”) (เอกสำรแนบ 1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. พบว่ำ ข้อก ำหนดเก่ียวกับคุณสมบัติ 

และเง่ือนไขในกำรรักษำสถำนภำพกำรเป็นผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนในประกำศดังกล่ำวยังขำด 

ควำมยืดหยุ่นในบำงเร่ือง รวมทั้งขอ้ก ำหนดเก่ียวกับคุณสมบติับำงส่วนอำจลำ้สมยัและไม่สอดคลอ้ง 

กับบริบทของกำรสอบบัญชีของประเทศไทยในปัจจุบัน เช่น จ ำนวนปีของประสบกำรณ์ขั้นต ่ ำ 

ในกำรสอบบญัชี จ ำนวนและควำมหลำกหลำยของงบกำรเงินท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งลงนำมแสดงควำมเห็น 

ในปีล่ำสุดก่อนยื่นค ำขอควำมเห็นชอบ กำรย้ำยสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีในหลำยกรณีท ำให้ 

ส้ินสถำนภำพกำรเป็นผูส้อบบัญชีในตลำดทุนทันที เป็นต้น  รวมทั้งข้อก ำหนดบำงประกำรยงัเป็น

อุปสรรคต่อผูส้อบบัญชีท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพหลำยรำย ท ำให้ไม่สำมำรถเขำ้มำเป็น  

ผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนหรือรักษำสถำนภำพกำรเป็นผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนไว้ได้ ซ่ึงหำกไม่มี  

กำรพิจำรณำแก้ไขประกำศดังกล่ำวให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ก็อำจส่งผลให้ ผูส้อบบัญชีมีภำระ 

โดยไม่จ ำ เป็นและจ ำนวนผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนในอนำคตไม่ เพียงพอต่อกำรให้บริกำรแก่ 

บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยท่ี์มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศและ

ตำมนโยบำยของภำครัฐท่ีตอ้งกำรใหต้ลำดทุนเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส ำคญัของภำคธุรกิจ 
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ส่วนท่ี 2 : เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ 

                มีจ ำนวนผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนท่ีมีคุณภำพเพียงพอรองรับกำรเพิ่มจ ำนวนของกิจกำร 
ในตลำดทุน โดยรักษำระดบัคุณภำพงำนสอบบญัชีใหไ้ดม้ำตรฐำนสำกลอยำ่งต่อเน่ือง และไม่มีกฎเกณฑ์
ก ำกบัดูแลท่ีเป็นภำระแก่ผูส้อบบญัชีเกินควำมจ ำเป็น เพื่อให้ระบบรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเช่ือถือ
และเป็นกลไกคุม้ครองผูล้งทุนท่ีมีประสิทธิภำพ 
 

ส่วนท่ี 3 : สรุปสาระส าคัญของหลกัการในการแก้ไข  
(1) ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นควรแก้ไขประกาศ สช. 39/2553 โดยปรับลดคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี

ในตลาดทุนในเร่ืองระยะเวลาการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมลงเป็น 7 ปี จากเดิม 10 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัระยะเวลำโดยเฉล่ียในปัจจุบนัท่ีผูส้อบบญัชีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกส ำนักงำนสอบบญัชีให้เป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำน (engagement partner) หรือเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลำยมือช่ือแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเ งินในนำมส ำนักงำนสอบบัญชี  (signing partner) โดยขยำยควำม เพิ่ม เ ติมให้ชัด เจนว่ำ 
กำรปฏิบติังำนสอบบญัชีนอกจำกจะรวมถึงกำรเป็นผูช่้วยผูส้อบบญัชี ผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีสอบทำนกำรควบคุม
ควบคุมคุณภำพงำน (engagement quality control reviewer) และผูส้อบบัญชีท่ีลงลำยมือช่ือเพื่อแสดง
ควำมเห็นในกำรสอบบัญชี  (signing partner) แล้ว ย ังรวมถึงกำรเป็นผู ้สอบบัญชีท่ี รับผิดชอบงำน 
(engagement partner) ดว้ย และกำรปฏิบติังำนในบทบำทดงักล่ำวไม่จ ำเป็นตอ้งต่อเน่ืองกนั  

      เหตุผลสนบัสนุนกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดในเร่ืองดงักล่ำว เน่ืองจำกประกำศ สช. 39/2553 ปัจจุบนั 

ซ่ึงก ำหนดให้ผูส้อบบญัชีในตลำดทุนตอ้งปฏิบติังำนสอบบญัชีมำแลว้เป็นระยะเวลำรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 

10 ปี เป็นกฎเกณฑ์ท่ีก ำหนดขึ้ นมำในยุคท่ีส ำนักงำนสอบบัญชีย ังไม่ได้จัดหำเคร่ืองมือสนับสนุน 

กำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีมำกนัก เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบกำรฝึกอบรมท่ีมี

ประสิทธิภำพ เป็นต้น ผูส้อบบัญชีจึงยงัไม่ได้น ำคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี  

อย่ำงแพร่หลำย ผูช่้วยผูส้อบบญัชีระดบัตน้ในสมยันั้นจึงมกัใช้เวลำส่วนใหญ่ไปกบังำน administrative 

เช่น เก็บขอ้มูลจำกรำยงำนของลูกคำ้ในรูปแบบกระดำษมำวิเครำะห์ขอ้มูลด้วยวิธี manual จึงมกัไม่มี

โอกำสท ำงำนท่ียำกซับซ้อนและตอ้งใช้ professional judgment มำกนักในช่วงตน้ของวิชำชีพ ต่ำงจำก

สภำพแวดล้อมในยุคปัจจุบันท่ีส ำนักงำนสอบบัญชีส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรปฏิบัติงำน  

สอบบญัชีมำกขึ้น มี data analytic tools ท่ีผูส้อบบญัชีสำมำรถน ำขอ้มูลจำกลูกคำ้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์

มำประมวลผลและวิ เครำะห์หำรำยกำรท่ีผิดปกติแบบอัตโนมัติ  ท ำให้ผู ้สอบบัญชียุคใหม่ 

มีโอกำสได้เรียนรู้และใช้ professional judgment ตั้งแต่เป็นผูช่้วยผูส้อบบัญชีระดับต้น  ประกอบกับ
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วฒันธรรมองค์กรในปัจจุบนั วิถีชีวิตกำรท ำงำนของคนรุ่นใหม่ และปัญหำขำดแคลนบุคลำกรท่ีสนใจ

ท ำงำนในวิชำชีพสอบบญัชี ยงัเป็นปัจจยัเร่งให้ส ำนกังำนสอบบญัชีตอ้งปรับตวัเพื่อฝึกอบรมให้พนกังำน

สำมำรถท ำงำนท่ียำกและทำ้ทำยได้ภำยในระยะเวลำท่ีสั้ นลง  ท ำให้ระยะเวลำปฏิบัติงำนเฉล่ียตั้งแต่ 

เร่ิมงำนจนกระทั่งได้รับควำมไวว้ำงใจจำกส ำนักงำนสอบบัญชีให้เป็นผูค้วบคุมงำนขั้นสุดทำ้ยหรือ 

ลงนำมแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินจึงมักไม่ เกิน 7 ปี และอำจสั้ นลงกว่ำนั้นส ำหรับพนักงำนท่ีเป็น  

high performer หรือพนักงำนท่ีมีประสบกำรณ์จำกสำยงำนท่ีเก่ียวเน่ืองมำก่อนเร่ิมงำนสอบบัญชี  

เช่น ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบริหำร  เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดี หลักเกณฑ์ตำมท่ี 

ประกำศ สช. 39/2553 ก ำหนดไว้ในปัจจุบันท ำให้ผู ้สอบบัญชีท่ีมีควำมพร้อมเหล่ำน้ีไม่สำมำรถ 

มำขอควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบัญชีในตลำดทุนได้ หลำยคนจึงตัดสินใจออกจำกวิชำชีพสอบบญัชี  

ไปก่อนท่ีจะถึงระยะเวลำตำมท่ีประกำศ สช. 39/2553 ฉบับปัจจุบันก ำหนด และบัณฑิตจบใหม่ 

มีควำมสนใจเข้ำมำประกอบวิชำชีพสอบบัญชีน้อยลง เน่ืองจำกต้องใช้เวลำนำนกว่ำจะก้ำวขึ้นไปสู่

จุดสูงสุดของวิชำชีพ ซ่ึงเป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนผูส้อบบญัชี  ทั้งน้ี ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ไดป้ระเมินแลว้ว่ำ กำรปรับลดคุณสมบติัในเร่ืองประสบกำรณ์ในกำรสอบบญัชีดงักล่ำวไม่มีผลกระทบ

ต่อคุณภำพงำนสอบบญัชีของกิจกำรในตลำดทุน เน่ืองจำกกำรแกไ้ขประกำศดงักล่ำวเป็นเพียงกำรเปิด

โอกำสให้ผู ้สอบบัญชีท่ีมีศักยภำพมำขอควำมเห็นชอบเป็นผู ้สอบบัญชีได้สะดวกขึ้ นเท่ำนั้ น แต่ 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. ยงัคงมีกระบวนกำรคดักรองคุณภำพของผูส้อบบญัชีในตลำดทุนท่ีเขม้งวดและรัดกุม

เช่นเดิม ซ่ึงรวมถึงกำรมีกระบวนกำรตรวจกระดำษท ำกำรของผูส้อบบญัชีก่อนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

เป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุน ประกอบกับในปัจจุบนัส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้เขำ้ตรวจระบบกำรควบคุม

คุณภำพของส ำนกังำนสอบบญัชีในตลำดทุนอย่ำงสม ่ำเสมออยู่แลว้ โดยส ำนกังำนสอบบญัชีในตลำดทุน

ตอ้งมีระบบกำรควบคุมคุณภำพท่ีเพียงพอและน่ำเช่ือถือตำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ (“ISQC1”)  

ซ่ึงระบบกำรควบคุมคุณภำพของส ำนักงำนสอบบญัชีจะช่วยเตรียมควำมพร้อมและคดักรองคุณภำพ 

กำรท ำงำนของผู ้สอบบัญชีก่อนท่ีจะน ำมำยื่นขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ซ่ึงจะเป็น 

กำรป้องกันไม่ ให้ส ำนักงำนสอบบัญชี เสนอช่ือบุคคลท่ีย ังไม่พ ร้อมหรือมีควำม รู้ไม่ เท่ ำทัน  

กำรเปล่ียนแปลงในมำตรฐำนวิชำชีพมำยืน่ค ำขอเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุน    
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(2) ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นควรแก้ไขประกาศ สช. 39/2553 โดยผ่อนปรนคุณสมบัติของ 

ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในเร่ืองจ านวนและลักษณะของกิจการท่ีผู้สอบบัญชีต้องลงนามแสดงความเห็น

ต่องบการเงิน รวมทั้งประสบการณ์ในการลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนี้      

(2.1) กรณีท่ัวไป :  

        (2.1.1) ลดจ านวนกิจการท่ีผู้สอบบัญชีต้องลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินจากเดิม

ก าหนดไว้ท่ี 3 กิจการเป็น 2 กิจการ และไม่ก าหนดว่าต้องมีลักษณะของการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกัน 

แต่ก ำหนดเป็นหลกักำรว่ำ งบกำรเงินดงักล่ำวตอ้งมีปริมำณและควำมซับซ้อนของธุรกรรมในระดับท่ี

เพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นถึงควำมรู้และควำมสำมำรถของผูส้อบบัญชี และคุณภำพงำนสอบบัญชี  

โดยกำรลงนำมแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวไม่จ ำเป็นจะตอ้งอยูใ่นปีปฏิทินล่ำสุด  

        (2.1.2) ปรับลดจ านวนปีท่ีเคยลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินจากเดิม  

อย่างน้อย 3 ปี ในช่วง 5 ปีก่อนย่ืนค าขอ เป็นอย่างน้อย 1 ปี ในช่วง 5 ปีก่อนย่ืนค าขอ  อย่างไรก็ดี เพ่ือให้

มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในระดับผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานเพียงพอ 

ท่ีจะเข้ามาปฏิบัติงานในตลาดทุน จึงก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท่ีจะย่ืนค าขอต้องเคยปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้สอบบัญชีท่ีลงลายมือช่ือเพ่ือแสดงความเห็นในการสอบบัญชี (signing partner) หรือผู้สอบบัญชีท่ี

รับผิดชอบงาน (engagement partner) เป็นเวลาอกีไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมกบัจ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือแสดง

ความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปีด้วย  

                  (2.2) กรณียกเว้น (ไม่ใช้ข้อก าหนดตาม 2.1) : อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีท่ีปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน (engagement partner) ของธนาคารพาณิชย์1อย่างน้อย 1 ปีในช่วง 5 ปี 

ก่อนย่ืนค าขอ และเคยมีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของธนาคารพาณิชย์อีกอย่างน้อย  

3 ปี รวมเป็น 4 ปี สามารถย่ืนค าขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมี

ประสบการณ์ลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน  

     เหตุผลสนับสนุนกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดในเร่ืองดงักล่ำว  เน่ืองจำกประกำศ สช. 39/2553 

ก ำหนดจ ำนวนและลกัษณะกิจกำรท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งลงนำมแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินและระยะเวลำ

ในกำรปฏิบัติงำนเป็นผูส้อบบัญชีท่ีลงลำยมือช่ือเพื่อแสดงควำมเห็นไว้ค่อนข้ำงเข้มงวดและท ำให้ 

 
1 ตำมนิยำมในพระรำชบญัญติัธุรกิจสถำบนักำรเงิน พ.ศ. 2551 “ธนำคำรพำณิชย”์ หมำยควำมว่ำ “บริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีไดรั้บอนุญำต
ให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ และให้หมำยควำมรวมถึงธนำคำรพำณิชย์เพื่อรำยย่อย ธนำคำรพำณิชย์ท่ีเป็น บริษัทลูกของ 
ธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ และสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์
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ผูส้อบบญัชีหลำยรำยไม่สำมำรถมำยื่นค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนได้ แมส้ ำนกังำน

สอบบัญชีจะเห็นว่ำ  ผู ้สอบบัญชีดังกล่ำวมีควำมพร้อมท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนแล้ว 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีของส ำนกังำนสอบบญัชีขนำดกลำงและเล็กท่ีมกัประสบปัญหำไม่ไดมี้ลูกคำ้

งำนสอบบญัชีท่ีหลำกหลำยในระดบัท่ีจะให้ผูส้อบบญัชีแต่ละท่ำนลงนำมแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน

ใน 3 ธุรกิจท่ีแตกต่ำงกัน ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกในกำรยื่นขอควำมเห็นชอบ ท ำให้ผูส้อบบัญชีท่ีมี

ศกัยภำพหลำยรำยไม่สำมำรถเขำ้มำเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนได ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท ำให้ผูส้อบบญัชี

ไม่เพียงพอ  

นอกจำกน้ี ในกรณีของผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับมอบหมำยให้ควบคุมงำนตรวจสอบ 

งบกำรเงินของธุรกิจท่ีอำศยัควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น อำทิ ธนำคำรพำณิชย ์ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีอำวุโสท่ีมี

ประสบกำรณ์ท ำงำนเกิน 10 ปี ได้รับกำรฝึกอบรมให้มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจดังกล่ำว และมีควำมรู้

ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์สูง แต่ผูส้อบบญัชีกลุ่มดังกล่ำวไม่สำมำรถมำขอควำมเห็นชอบเป็น 

ผูส้อบบญัชีในตลำดทุนไดเ้น่ืองจำกขำดคุณสมบติัในเร่ืองกำรลงลำยมือช่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน 

เพรำะงำนตรวจสอบงบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์มีปริมำณมำกและซับซ้อน ผูส้อบบัญชีกลุ่มน้ี 

จึงใช้เวลำเกือบทั้งปีในกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของลูกคำ้ประเภทเดียวจนไม่มีเวลำพอ

ส ำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินของกิจกำรอ่ืนท่ีมีขนำดและควำมซับซ้อนของธุรกรรมเพียงพอท่ีจะยื่น

ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนได ้อีกทั้งยงัไม่สำมำรถเป็นผูล้งนำมแสดงควำมเห็นต่อ

งบกำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ได้ เน่ืองจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้ งบกำรเงินของ 

ธนำคำรพำณิชยต์อ้งลงนำมโดยผูส้อบบญัชีในตลำดทุนเท่ำนั้น ผูส้อบบญัชีกลุ่มดงักล่ำวจึงไม่สำมำรถ 

มำยื่นค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนได้โดยง่ำย ท่ีผ่ำนมำส ำนักงำนสอบบญัชีใช้วิธี

เปล่ียนพนกังำนรำยดงักล่ำวออกจำกทีมตรวจสอบของธนำคำรพำณิชยช์ัว่ครำวเพื่อใหมี้โอกำสไดล้งนำม

ในงบกำรเงินของกิจกำรขนำดใหญ่ประเภทอ่ืนให้ครบจ ำนวนตำมเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ เม่ือได้รับ

ควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนแลว้จึงค่อยกลบัไปลงนำมแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ

ธนำคำรพำณิชย์ตำมควำมถนัดเช่นเดิม ซ่ึงเป็นวิธีกำรท่ียำกล ำบำกส ำห รับส ำนักงำนสอบบัญชีและ 

ผูส้อบบญัชีและไม่เกิดประโยชน์ในดำ้นกำรพฒันำคุณภำพงำนสอบบญัชีแต่อย่ำงใด ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

มีควำมเห็นวำ่ กำรปฏิบติังำนในฐำนะผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนของธนำคำรพำณิชย ์เป็นงำนท่ีสำมำรถ

แสดงใหเ้ห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นอยำ่งดี เน่ืองจำกธุรกรรมของธนำคำรพำณิชย์

มีควำมหลำกหลำย ซับซ้อน และเก่ียวขอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกือบทุกฉบบั โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงเป็นมำตรฐำน 



 
 

 
 

 

6 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีรำยละเอียดมำกและมีควำมซับซ้อนสูง หำกผูส้อบบญัชีสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ี

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนของธนำคำรพำณิชยไ์ด้อย่ำงมีคุณภำพน่ำจะแสดงให้เห็นว่ำ ผูส้อบบญัชี

ดงักล่ำวสำมำรถปฏิบติังำนเป็นผูส้อบบญัชีของกิจกำรอ่ืนในตลำดทุนได ้ 

ทั้งน้ี ส ำนกังำน ก.ล.ต. ไดป้ระเมินแลว้ว่ำ กำรผอ่นปรนขอ้ก ำหนดในเร่ืองกำรลงลำยมือช่ือ 

แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินก่อนยื่นค ำขอตำมแนวทำงข้ำงต้น จะไม่มีผลกระทบต่อคุณภำพงำน 

สอบบัญชีของกิจกำรในตลำดทุน เน่ืองจำกกำรแก้ไขประกำศดังกล่ำวเป็นเพียงกำรเปิ ดโอกำสให้ 

ผูส้อบบญัชีท่ีมีศกัยภำพมำขอควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีไดส้ะดวกขึ้นเท่ำนั้น แต่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ยงัคงมีกระบวนกำรคดักรองคุณภำพของผูส้อบบญัชีในตลำดทุนท่ีเขม้งวดและรัดกุมเช่นเดิม ซ่ึงรวมถึง

กำรมีกระบวนกำรตรวจกระดำษท ำกำรของผูส้อบบญัชีก่อนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชี 

ในตลำดทุนด้วย ซ่ึงในกรณีของผูส้อบบญัชีของธนำคำรพำณิชย์ ส ำนักงำนจะตรวจกระดำษท ำกำร  

ท่ีผูส้อบบัญชีรำยดังกล่ำวปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะผูส้อบบัญชีท่ีรับผิดชอบงำน ( engagement partner)  

เพื่อประเมินคุณภำพกำรปฏิบติังำนก่อนพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบต่อไป  

   (3) ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นควรแก้ไขประกาศ สช. 39/2553 โดยก าหนดเกณฑ์การผ่อนผันให้กบั
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนท่ีไม่สามารถด ารงคุณสมบัติเร่ืองการด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี
หรือหุ้นส่วนหรือเทียบเท่า ตำมขอ้ 10 (2) ในประกำศ สช. 39/2553 ซ่ึงมกัเกิดขึ้นจำกกรณีท่ีผูส้อบบญัชี
ในตลำดทุนยำ้ยสังกดัส ำนกังำนสอบบญัชีและมีช่วงว่ำงระหว่ำงกำรยำ้ยสังกดั โดยใหผู้ส้อบบญัชีรำยนั้น
ด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อให้มีคุณสมบติัถูกตอ้งตำมท่ีก ำหนดภำยในระยะเวลำ 120 นับแต่วนัท่ีไม่สำมำรถ
ด ำรงคุณสมบติัใหถู้กตอ้งนั้น เวน้แต่จะไดรั้บกำรผอ่นผนัในเร่ืองระยะเวลำจำกส ำนกังำน  

         เหตุผลสนับสนุนกำรแก้ไขข้อก ำหนดในเร่ืองดังกล่ำว  เพื่อแก้ปัญหำในทำงปฏิบัติ 
ท่ีเม่ือผูส้อบบญัชีในตลำดทุนตอ้งกำรยำ้ยสังกดัก็มกัจะลำออกจำกส ำนกังำนสอบบญัชีเดิม และเวน้วรรค
ระยะหน่ึงก่อนเร่ิมงำนท่ีส ำนักงำนสอบบัญชีแห่งใหม่เพื่อรักษำมรรยำทในกำรประกอบวิชำชีพและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิด conflict of interest  อยำ่งไรก็ดี ประกำศ สช. 39/2553 ขอ้ 10 (2) ก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชี
ในตลำดทุนตอ้งเป็นหัวหน้ำส ำนักงำนสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำ ซ่ึงขอ้ 26 (2) ก ำหนดว่ำ  
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำม ขอ้ 10 (2) ใหถื้อวำ่ กำรใหค้วำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชี 
ในตลำดทุนส้ินสุดลงทันทีโดยไม่มีช่องทำงให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ผ่อนผนั ข้อก ำหนดดังกล่ำวท ำให้ 
ผู ้สอบบัญชีหลำยรำยท่ีย ้ำยสังกัดและมีช่วงเว้นวรรคในระหว่ำงรอเข้ำสังกัดใหม่ เพียงไม่ ก่ีว ัน  
ตอ้งพน้สภำพกำรเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนไปหลำยรำย เน่ืองจำกในช่วงเวลำเวน้วรรคนั้น ผูส้อบบญัชี
ไม่ไดมี้คุณสมบติักำรเป็นหวัหนำ้ส ำนกังำนสอบบญัชีหรือหุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำ โดยหำกตอ้งกำรกลบัมำ
เป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนอีกคร้ัง จะตอ้งมำขอควำมเห็นชอบใหม่และจ่ำยค่ำธรรมเนียมค ำขอใหม่  
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ท ำให้ผูส้อบบญัชีเสียเวลำและต้นทุนโดยไม่จ ำเป็น  ทั้งท่ีช่วงเวลำเวน้วรรคสั้น ๆ นั้นไม่น่ำจะท ำให้ 
ผูส้อบบญัชีสูญเสียควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนสอบบญัชีอยำ่งมีคุณภำพไปได ้

         ทั้งน้ี ส ำนกังำน ก.ล.ต. พิจำรณำแลว้เห็นว่ำ กำรผ่อนผนัขอ้ก ำหนดในเร่ืองดงักล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภำพงำนสอบบญัชีของกิจกำรในตลำดทุน เน่ืองจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรเขำ้ตรวจ
ระบบควบคุมคุณภำพของส ำนักงำนสอบบญัชีและคุณภำพกำรปฏิบติังำนของผู ้สอบบญัชีในตลำดทุน 
อย่ำงสม ่ำเสมออยู่แลว้ ซ่ึงจะน ำปัจจยัเร่ืองกำรยำ้ยสังกดัมำประกอบกำรพิจำรณำขอบเขตและควำมถ่ี 
ของกำรเลือกตรวจกระดำษท ำกำรของผูส้อบบญัชีดว้ย เพื่อให้มัน่ใจว่ำ ผูส้อบบญัชีท่ียำ้ยสังกดัจะยงัคงมี
คุณภำพกำรปฏิบติังำนสอบบญัชีในระดบัท่ีไดม้ำตรฐำนเช่นเดียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีส ำนกังำนสอบบญัชี
เดิม  

(4) การมีผลใช้บังคับ : ประกำศ สช. 39/2553 ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขคำดวำ่จะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่

วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

ส่วนท่ี 4 : วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบและความคุ้มค่าต่อ stakeholders  
 
ทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 

แก้ไขประกาศ สช. 39/2553 เกีย่วกบัคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

ทางเลือกท่ี 2 
ใช้ประกาศ สช. 39/2553 ปัจจุบัน  

ข้อดี  (1) กำรปรับลดคุณสมบัติของผู ้สอบบัญ ชี 
ในตลำดทุนในเร่ืองประสบกำรณ์สอบบัญชี 
และกำรลงนำมแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน 
เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูส้อบบญัชีท่ีมีศกัยภำพมำ
ขอควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนได้
โดยไม่มีอุปสรรคโดยไม่จ ำเป็น ท ำให้ส ำนกังำน 
สอบบัญชีสำมำรถรักษำพนักงำนท่ีมีศักยภำพ 
ไว้ได้  และส่งผลให้ จ ำนวนผู ้สอบบัญชีใน 
ตลำดทุนเพิ่มขึ้ นเพียงพอต่อกำรให้บริกำรแก่
กิจกำรในตลำดทุนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มจ ำนวน 
อย่ำงต่อเน่ืองและรวดเร็ว ท ำให้ตลำดทุนไทย
และเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเติบโต 

(1) เป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับมำนำน  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีควำมเขำ้ใจและคุน้เคย  
( 2 ) ส ำนัก ง ำน  ก . ล . ต .  ไม่ ต้อ ง เ สี ย
ทรัพยำกรในกำรแก้ไขประกำศ สช. 
39/2553 และส่ือสำรใด ๆ เพิ่มเติม  
(3) ผูล้งทุนมีควำมเช่ือมัน่ในผูส้อบบญัชี
ท่ีมีประสบกำรณ์ยำวนำน 
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ทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 
แก้ไขประกาศ สช. 39/2553 เกีย่วกบัคุณสมบัติ

ของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

ทางเลือกท่ี 2 
ใช้ประกาศ สช. 39/2553 ปัจจุบัน  

ได้ตำมเป้ำหมำย โดยไม่ได้เป็นกำรลดคุณภำพ
ของผูส้อบบญัชีในตลำดทุนแต่อย่ำงใด เน่ืองจำก
ปัจจุบันส ำนักงำนสอบบัญชีมีเคร่ืองมือและ 
กำรฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภำพตำมท่ีมำตรฐำน
วิชำชีพก ำหนด ท ำให้เช่ือมัน่ว่ำ ผูส้อบบญัชีท่ีมำ
ยืน่ค ำขอมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอ 
(2 ) กำรผ่อนผันให้ผู ้สอบบัญชีในตลำดทุน 
ท่ีไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบัติ เ ร่ืองกำรด ำรง
ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนสอบบัญชีหรือ
หุ้นส่วนหรือเทียบเท่ำชั่วครำว สำมำรถรักษำ
สถำนภำพกำรเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนไวไ้ด้
จะช่วยลดภำระและค่ำใช้จ่ำยในกำรยื่นค ำขอ
ควำม เ ห็นชอบค ร้ังใหม่ ให้กับผู ้สอบบัญชี 
ในตลำดทุน และช่วยแก้ปัญหำผู ้สอบบัญชี 
ในตลำดทุนไม่เพียงพอ  

ข้อเสีย  แม้ส ำนัก ง ำน  ก .ล .ต .  ได้ประ เ มินแล้ว ว่ ำ 
กำรผ่อนปรนคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีลงไป
จ ำ ก เ ดิ ม จ ะ ไม่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ คุ ณ ภ ำ พ 
กำรปฏิบัติงำนของผู ้สอบบัญชีในตลำดทุน  
แต่ผูใ้ช้งบกำรเงินอำจยงัมีควำมกังวลเก่ียวกับ
คุณภำพของผูส้อบบญัชีในตลำดทุนว่ำจะลดลง
หรือไม่ ท ำให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ต้องพิจำรณำ
ส่ือสำรเก่ียวกับมำตรฐำนวิชำชีพในปัจจุบนัท่ีมี
พัฒนำกำรไปในแนวทำงท่ี เข้มงวดขึ้ น ซ่ึง
ส ำนักงำนสอบบญัชีจะตอ้งมีระบบงำนท่ีท ำให้
มั่นใจได้ว่ำ ผู ้สอบบัญชีในสังกัดจะสำมำรถ
ปฏิบติังำนได้อย่ำงมีคุณภำพ รวมทั้งส ำนักงำน 

กำรมีกฎเกณฑ์ท่ีเป็นภำระและอุปสรรค
เกินจ ำเป็น ท ำใหเ้กิดตน้ทุนต่อผูส้อบบญัชี
และส ำนักงำนสอบบัญชี รวมทั้งไม่เอ้ือ
ให้เกิดกำรเพิ่มจ ำนวนผู ้สอบบัญชีใน
ตลำดทุนให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำรแก่
กิจกำรในตลำดทุนท่ี มีแนวโน้ม เพิ่ม
จ ำนวนอย่ำงต่อเน่ืองและรวดเร็ว ท ำให้
ตลำดทุนไทยและเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยไม่สำมำรถเติบโตได้ตำมเป้ำหมำย 
รวมทั้ งกำรไม่ มีผู ้สอบบัญชี รับรอง 
งบกำรเงินแก่บริษทัจดทะเบียน จะท ำให้
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ทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 
แก้ไขประกาศ สช. 39/2553 เกีย่วกบัคุณสมบัติ

ของผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

ทางเลือกท่ี 2 
ใช้ประกาศ สช. 39/2553 ปัจจุบัน  

ก.ล.ต. จะต้องพัฒนำกลไกในกำรก ำกับดูแล
ผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนและส่ือสำรให้ผู ้ใช ้
งบกำร เ งิน มีควำม เ ช่ื อมั่น ในคุณภำพของ 
ผูส้อบบญัชีในตลำดทุน  

ผูล้งทุนไม่ไดข้อ้มูลรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
น่ำเช่ือถือไปประกอบกำรตดัสินใจลงทุน   

 
        จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ดีข้อเสียขำ้งตน้ ส ำนักงำน ก.ล.ต. จึงเห็นควรด ำเนินกำรในกำรแก้ประกำศ  

สช. 39/2553 ตำมแนวทำงข้ำงตน้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มจ ำนวนผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณภำพให้เพียงพอเพื่อรองรับ 

กำรเพิ่มจ ำนวนกิจกำรในตลำดทุน ช่วยลดภำระและต้นทุนท่ีไม่จ ำเป็นต่อผูส้อบบัญชีในตลำดทุน  

และท ำให้เกณฑ์ในเร่ืองคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชีในตลำดทุนของไทยสอดคล้องบริบทของ  

กำรสอบบญัชีของประเทศไทยในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัแนวทำงของหน่วยงำนก ำกบัดูแลผูส้อบบญัชี

ต่ำงประเทศ2 (ไม่ไดก้  ำหนดประสบกำรณ์ขั้นต ่ำในกำรสอบบญัชีไวสู้งมำกเท่ำกบัประเทศไทยในปัจจุบนั 

แต่ก ำหนดเป็นหลกักำรว่ำ ผูส้อบบญัชีในตลำดทุนตอ้งแสดงให้เห็นว่ำ สำมำรถปฏิบติังำนสอบบญัชีได้

อย่ำงมีคุณภำพ ซ่ึงขึ้นกบัควำมสำมำรถและควำมพร้อมของผูส้อบบญัชีแต่ละคนมำกกว่ำจ ำนวนปีของ

ประสบกำรณ์ (เอกสำรแนบ 2))  ทั้งน้ี กำรปรับลดเกณฑ์ในเร่ืองคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีในตลำดทุน 

จะไม่ท ำให้ผูส้อบบญัชีในตลำดทุนมีคุณภำพลดลงจำกเดิม เน่ืองจำกในปัจจุบนัส ำนักงำนไดเ้ขำ้ตรวจ

ระบบกำรควบคุมคุณภำพของส ำนักงำนสอบบญัชีในตลำดทุนอย่ำงสม ่ำเสมออยู่แลว้ โดยส ำนักงำน  

สอบบญัชีในตลำดทุนตอ้งมีระบบกำรควบคุมคุณภำพท่ีเพียงพอและน่ำเช่ือถือตำมมำตรฐำนกำรควบคุม

คุณภำพ (“ISQC1”) ซ่ึงระบบกำรควบคุมคุณภำพจะช่วยคดักรองคุณภำพกำรท ำงำนของผูส้อบบญัชี

ก่อนท่ีจะน ำมำยื่นค ำขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ซ่ึงจะเป็นกำรป้องกันไม่ให้ส ำนักงำนสอบบัญชี

เสนอช่ือบุคคลท่ียงัไม่พร้อมมำยื่นค ำขอเป็นผูส้อบบัญชีในตลำดทุน อีกทั้งส ำนักงำนมีกระบวนกำร

กลั่นกรองคุณภำพของผู ้ยื่นค ำขอโดยกำรตรวจกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีจำกกระดำษท ำกำรของ 

ผูส้อบบญัชีอยู่แลว้ จึงเป็นกำรป้องกนัไม่ให้ผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีคุณภำพเขำ้มำปฏิบติังำนในตลำดทุนได้  

 
2 รำยงำนฉบบัสมบูรณ์โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรก ำกบัดูแลผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชีในตลำดทุน โดยสถำบนัวิจยัเพ่ือกำรพฒันำ
ประเทศไทย ลงวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2563 ได้ศึกษำกฎเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบผูส้อบบัญชีในตลำดทุนของประเทศสหรัฐอเมริกำ  
สหรำชอำณำจกัร สิงคโปร์ มำเลเซีย และออสเตรเลีย  
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เม่ือเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัควำมเส่ียงอำจเกิดขึ้นแลว้เห็นว่ำ ควำมเส่ียงดงักล่ำวอยู่ในระดบัท่ี

ส ำนกังำนจะบริหำรจดักำรได ้ผลท่ีไดรั้บจำกกำรแกไ้ขประกำศดงักล่ำวจึงถือวำ่คุม้ค่ำ 

 

ส่วนท่ี 5 : ร่างประกาศท่ีเกีย่วข้อง 
- ร่ำง - 

ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ท่ี สช.          /2564 

เร่ือง  กำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลำดทุน 
(ฉบบัท่ี        ) 

    

  โดยท่ีมำตรำ 61 มำตรำ 89 มำตรำ 106 มำตรำ 199 และมำตรำ 217  แห่ง
พระรำชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  มำตรำ 140 แห่งพระรำชบัญญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  มำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 
2550  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนเก่ียวกับกำรออกและกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์และ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวม ก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีท่ี
ลงลำยมือช่ือในรำยงำนกำรตรวจสอบ งบกำรเงินของกิจกำรท่ีก ำหนดตำมบทบญัญติัหรือขอ้ก ำหนด
ดงักล่ำวตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน และโดยท่ีเป็นกำรสมควรใหมี้กำร
ปรับปรุงหลกัเกณฑบ์ำงประกำรเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีในตลำดทุนและกำรด ำรงคุณสมบติัให้
มีควำมยดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัสภำพของกำรสอบบญัชีในปัจจุบนั ส ำนกังำนออกประกำศไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกควำมในขอ้ 10 แห่งประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 39/2553  เร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผูส้อบบัญชีในตลำดทุน  
ลงวนัท่ี 23 กนัยำยน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และ
ตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง กำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลำดทุน (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 24 มีนำคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 10   ผูท่ี้จะไดรั้บควำมเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลำดทุนตอ้งเป็นไปตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำตซ่ึงใบอนุญำตยงัไม่ส้ินผล 
   (2)  เป็นหวัหนำ้ส ำนกังำนสอบบญัชีหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นหุน้ส่วนในส ำนกังำน 
สอบบญัชีหรือเทียบเท่ำ 

(3)  มีประสบกำรณ์กำรปฏิบติังำนสอบบญัชีอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
         (ก)  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลำยมือช่ือเพื่อแสดงควำมเห็นในกำรสอบบญัชีของ 
กิจกำรไม่นอ้ยกวำ่สองกิจกำร ซ่ึงมีปริมำณและควำมซบัซอ้นของธุรกรรมในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะ 
แสดงให้เห็นถึงควำมรู้และควำมสำมำรถของผูส้อบบญัชีและคุณภำพงำนสอบบญัชี เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 
หน่ึงปีในช่วงห้ำปีก่อนวนัยื่นค ำขอรับควำมเห็นชอบ และมีประสบกำรณ์กำรปฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี  
   1.  ปฏิบติังำนสอบบญัชีมำแลว้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดปีไม่วำ่จะติดต่อกนัหรือไม่ ทั้งน้ี 
กำรปฏิบติังำนสอบบญัชีดงักล่ำวครอบคลุมถึงกำรเป็นผูช่้วยผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำน ผูส้อบ
ทำนกำรควบคุมคุณภำพงำน และผูส้อบบญัชีท่ีลงลำยมือช่ือเพื่อแสดงควำมเห็นในกำรสอบบญัชี  
   2.  ในช่วงระยะเวลำตำม 1. ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลำยมือช่ือเพื่อ 
แสดงควำมเห็นในกำรสอบบญัชีของกิจกำรหรือเป็นผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำน ไม่นอ้ยกวำ่ส่ีปี 
         (ข)  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนในกำรสอบบญัชีของธนำคำรพำณิชย ์ 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงปีในช่วงห้ำปีก่อนวนัยื่นค ำขอ 
รับควำมเห็นชอบ และมีประสบกำรณ์กำรปฏิบติังำนดงัต่อไปน้ี  
   1.  ปฏิบติังำนสอบบญัชีมำแลว้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดปีไม่วำ่จะติดต่อกนัหรือไม่ ทั้งน้ี 
กำรปฏิบติังำนสอบบญัชีดงักล่ำวครอบคลุมถึงกำรเป็นผูช่้วยผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำน ผูส้อบ
ทำนกำรควบคุมคุณภำพงำน และผูส้อบบญัชีท่ีลงลำยมือช่ือเพื่อแสดงควำมเห็นในกำรสอบบญัชี  
   2.  ในช่วงระยะเวลำตำม 1. ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนใน 
กำรสอบบญัชีของธนำคำรพำณิชยต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน ไม่นอ้ยกวำ่ส่ีปี  
  (4)  สังกดัส ำนกังำนสอบบญัชีเพียงหน่ึงแห่ง โดยส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีสังกดัตอ้งมี
ลกัษณะตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 11 
   (5)  ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 3” 
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ขอ้ 2   ให้ยกเลิกควำมในขอ้ 23 แห่งประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 39/2553  เร่ือง กำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลำดทุน  
ลงวนัท่ี 23 กนัยำยน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลำดทุน (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 24 มีนำคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 23   ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรำยใดไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
ใหผู้ส้อบบญัชีรำยดงักล่ำวด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อใหมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตำมท่ีก ำหนดภำยในระยะเวลำ 
หน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบติัให้ถูกตอ้งนั้น  เวน้แต่จะไดรั้บกำรผอ่นผนั 
ในเร่ืองระยะเวลำจำกส ำนกังำน 

(1) กำรด ำรงต ำแหน่งในส ำนกังำนสอบบญัชีตำมขอ้ 10(2) 
(2) สังกดัส ำนกังำนสอบบญัชีมำกกวำ่หน่ึงแห่งโดยไม่เป็นไปตำมขอ้ 10(4) 
(3) สังกดัส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีมิไดมี้ลกัษณะตำมขอ้ 11(2)” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกควำมใน (2) ของขอ้ 26 แห่งประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 39/2553  เร่ือง กำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลำดทุน  
ลงวนัท่ี 23 กนัยำยน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 9/2558  เร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลำดทุน 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 มีนำคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วำมต่อไปน้ีแทน 

“(2)  ผูส้อบบญัชีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำมขอ้ 10(1)”  

  ขอ้ 4   ประกำศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี           เป็นตน้ไป 

      ประกำศ  ณ  วนัท่ี                 
 

 

 

 (นำงสำวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 

 เลขำธิกำร 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์



แบบส ารวจความคดิเห็น 

เร่ือง  หลกัการในการแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ 
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และร่างประกาศที่เกีย่วข้อง 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือผูต้อบ                                                                       อำชีพ ________________________                                                                               

ช่ือบริษทั_______________________________________________ ต ำแหน่ง __________________ 

หมำยเลขโทรศพัท_์_________________หมำยเลขโทรสำร__________________ 

E-mail address____________________________________ 

 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 

 บริษทัจดทะเบียน 

 กรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน 

 นกัลงทุน 

 ผูส้อบบญัชีสังกดัส ำนกังำนสอบบญัชีในตลำดทุน 

 ผูส้อบบญัชีสังกดัส ำนกังำนสอบบญัชีนอกตลำดทุน 

 หน่วยงำนก ำกบัดูแล 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ  _________________________  
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ความคิดเห็น 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการในการแก้ไขประกาศ สช. 39/2553 โดยปรับลดคุณสมบัติในเร่ือง
ระยะเวลาปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมลงเป็น 7 ปี จากเดิม 10 ปี และขยายความให้ชัดว่าการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีนอกจากจะรวมถึงการเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
(engagement quality control reviewer)  และผู้สอบบัญชี ท่ีลงลายมือช่ือเ พ่ือแสดงความเห็นใน 
การสอบบัญชี (signing partner) แล้ว ยังรวมถึงการเป็นผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน (engagement 
partner) ด้วย และไม่จ าเป็นต้องเป็นการปฏิบัติงานท่ีต่อเน่ืองกนั 

   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการในการแก้ไขประกาศ  สช. 39/2553 โดยปรับปรุงคุณสมบัติในเร่ือง
จ านวนและลักษณะของกิจการท่ีผู้สอบบัญชีต้องลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงิน และประสบการณ์
ในการลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังนี ้

       2.1 ส าหรับกรณีท่ัวไป :  
             2.1.1 ลดจ านวนกจิการท่ีผู้สอบบัญชีต้องลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินจากเดิมก าหนดไว้ท่ี 
3 กิจการเป็น 2 กิจการ โดยไม่ก าหนดว่าต้องมีลักษณะของการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกัน แต่ก าหนด
เป็นหลักการว่า งบการเงินดังกล่าวต้องมีปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะ
แสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถของผู้สอบบัญชี และคุณภาพงานสอบบัญชี โดยการลงนาม
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในปีปฏิทินล่าสุด  

   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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       2.1 ส าหรับกรณีท่ัวไป (ต่อ):  
             2.1.2 ปรับลดจ านวนปีท่ีเคยลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินจากเดิมอย่างน้อย 3 ปี 
ในช่วง 5 ปีก่อนย่ืนค าขอ เป็นอย่างน้อย 1 ปี ในช่วง 5 ปีก่อนย่ืนค าขอ และก าหนดให้ผู้สอบบัญชีท่ีจะย่ืน
ค าขอต้องเคยปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีท่ีลงลายมือช่ือเพ่ือแสดงความเห็นในการสอบบัญชี (signing 
partner) หรือผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงาน (engagement partner) เป็นเวลาอีกไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมกับ
จ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปีด้วย 

   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

       2.2 กรณียกเว้น (ไม่ใช้ข้อก าหนดตาม 2.1) : อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีท่ีปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชี 
ท่ีรับผิดชอบงาน (engagement partner) ของธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 ปีในช่วง 5 ปีก่อนย่ืนค าขอ 
และเคยมีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานของธนาคารพาณิชย์อีกอย่างน้อย 3 ปี รวมเป็น  
4 ปี สามารถย่ืนค าขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
ลงลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน  

   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัหลกัการในการแก้ไขประกาศ สช. 39/2553 โดยก าหนดเกณฑ์การผ่อนผันให้กับ
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนท่ีไม่สามารถด ารงคุณสมบัติเร่ืองการด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี
หรือหุ้นส่วนหรือเทียบเท่า เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีมีระยะเวลาในการแก้ไขคุณสมบัตใินเร่ืองดังกล่าวได้ 

   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัร่างประกาศ สช. 39/2553 ท่ีเสนอแก้ไข 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

5. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่เติม 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลบัไปท่ี ฝ่ายก ากบัการสอบบัญชี ส านักงาน ก.ล.ต.  

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

หรือ e-mail: waraporn@sec.or.th peerayas@sec.or.th หรือ tharaporn@sec.or.th 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี  9  มีนาคม  2564 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี ้*** 

mailto:krissana@sec.or.th
mailto:jirapa@sec.or.th

