
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที่ สช. 19/2564 

เร่ือง  การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 
(ฉบบัที่ 9) 

    

  โดยที ่ม าตร า  61 ม าตรา  89 ม าตรา  106 ม าตรา  199 และมาตรา  217  แห ่ง
พระราชบ ัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  มาตรา 140 แห่งพระราชบ ัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญตัิทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
พ.ศ. 2550  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลกัทรัพย ์และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม ก าหนดให้ผูส้อบบญัชี 
ที่ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ งบการเงินของกิจการที่ก าหนดตามบทบญัญตัิหรือขอ้ก าหนด
ดังกล่าวต้องเป็นผูส้อบบญัชีที่ได ้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  และโดยที่เป็นการสมควรให้มี 
การปรับปรุงหลกัเกณฑ์บางประการเก่ียวกบัคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีในตลาดทุนและการด ารงคุณสมบตัิ 
ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคลอ้งกับสภาพของการสอบบญัชีในปัจจุบนั   รวมทั้งเพิ่มความชัดเจน  
ในส่วนของกระบวนการที่เก่ียวข้องกับคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี ส านักงานออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหล ักทรัพย ์ ที ่ สช . 39/2553  เ ร่ือง การให้ความเห็นชอบผู ้สอบบ ัญชีในตลาดทุน  
ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับที่ 2)  
ลงวนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 10   ผู ้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู ้สอบบัญชีในตลาดทุนต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงใบอนุญาตยงัไม่ส้ินผล 
   (2)  เป็นหัวหน้าส านักงานสอบบัญชีหรือเทียบเท่า หรือเป็นหุ้นส่วนในส านักงาน  
สอบบญัชีหรือเทียบเท่า 

(3)  มีประสบการณ์การปฏิบตัิงานสอบบญัชีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
       (ก)  เป็นผู ้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของ 

กิจการไม่น้อยกว่าสองกิจการ ซ่ึงมีปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมในระดับที่เพียงพอที่จะแสดง 
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ให้เห็นถึงความรู้และความสามารถของผู ้สอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า   
หน่ึงปีในช่วงห้าปีก่อนวนัยื่นค าขอรับความเห็นชอบ และมีประสบการณ์การปฏิบตัิงานดังต่อไปน้ี  

 1.  ปฏิบัติงานสอบบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  
ทั้งน้ี การปฏิบตัิงานสอบบญัชีดงักล่าวครอบคลุมถึงการเป็นผูช้่วยผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีที่รับผิดชอบงาน
ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงาน และผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี  

 2.  ในช่วงระยะเวลาตาม 1. ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น
ในการสอบบญัชี หรือผูส้อบบญัชีที่รับผิดชอบงาน หรือผูค้วบคุมงานสอบบญัชี หรือผูส้อบทานงาน
ขั้นสุดท้ายก่อนที่ผูส้อบบญัชีจะลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี ไม่นอ้ยกว่าส่ีปี 

(ข)  เป็นผู ้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานในการสอบบัญชีของธนาคารพาณิชย ์  
ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน เป็นเวลาไม่น ้อยกว่าห น่ึงปีในช่วงห ้าปีก่อนวนัยื ่น 
ค าขอรับความเห็นชอบ และมีประสบการณ์การปฏิบตัิงานดงัต่อไปน้ี  

 1.  ปฏิบัติงานสอบบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  
ทั้งน้ี การปฏิบตัิงานสอบบญัชีดงักล่าวครอบคลุมถึงการเป็นผูช้่วยผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีที่รับผิดชอบงาน 
ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงาน และผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี  

 2.  ในช่วงระยะเวลาตาม 1. ต ้องเป็นผู ส้อบบญัชีที ่ร ับผิดชอบงาน หรือ 
ผูค้วบคุมงานสอบบญัชี หรือผูส้อบทานงานขั้นสุดทา้ยก่อนที่ผูส้อบบญัชีจะลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น
ในการสอบบญัชีของธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ไม่นอ้ยกว่าส่ีปี  

(4)  สังกัดส านักงานสอบบัญชีเพียงหน่ึงแห่ง โดยส านักงานสอบบญัชีที่สังกัดต้องมี
ลกัษณะตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11 

(5)  ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3” 

ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 19 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  สช. 39/2553  เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน  
ลงวนัที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  เสนอขอ้เท็จจริง ขอ้กล่าวหา และข้อโต้แยง้  รวมทั้งค าช้ีแจงของผูถู้กพิจารณา  
(ถา้มี) ให้คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบญัชีพิจารณาให้ความเห็นหรือขอ้แนะน า เพื่อประกอบการพิจารณา
ของส านักงาน และหากคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชีประสงค์จะให้ผู ้ถูกพิจารณาช้ีแจงเพิ่มเติม 
ส านกังานจะจดัให้มีการช้ีแจงเช่นนั้น” 

ข้อ 3   ให ้ยกเลิกความในขอ้  23 แห่งประกาศส าน ักงานคณะกรรมการก าก ับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 39/2553  เร่ือง การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  
ลงวนัที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์
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และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับที่ 2)  
ลงวนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  23   ในกรณีที่ ผู ้สอบบัญ ชีรายใด ไม่ สามารถด ารงคุณสมบัติ ดังต่อไป น้ี  
ให้ผู ้สอบบัญชีรายดังกล่าวด าเนินการแก้ไขเพื่อให้มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ก าหนดภายในระยะเวลา 
หน่ึงร้อยยี่สิบวนันับแต่วันที่ ไม่สามารถด ารงคุณสมบัติให้ถูกต้องนั้น  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน 
ในเร่ืองระยะเวลาจากส านกังาน 

(1)   การด ารงต าแหน่งในส านกังานสอบบญัชีตามขอ้ 10(2) 
(2)   สังกดัส านกังานสอบบญัชีมากกว่าหน่ึงแห่งโดยไม่เป็นไปตามขอ้ 10(4) 
(3)   สังกดัส านกังานสอบบญัชีที่มิไดม้ีลกัษณะตามขอ้ 11(2)” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 26 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  สช. 39/2553  เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน  
ลงวนัที ่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553  ซ่ึงแก้ไขเพิ ่ม เต ิมโดยประกาศส าน ักงานคณะกรรมการก าก ับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ สช. 9/2558  เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  ผูส้อบบญัชีมีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตามขอ้ 10(1)”  

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564                 

 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
   


	ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 19/2564 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับที่ 9)

