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         เมษายน  2564 
 

เรียน  หัวหนา้ส านกังานสอบบญัชี 
   

ที่ กลต.กส.(ว)                    /2564  เร่ือง  การซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกับประกาศ 
ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 

 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
ได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สช.           /2564   
เร่ือง  การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัที่       ) ลงวนัที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2564   . 
เพื่อปรับปรุงข้อก าหนดเก่ียวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขการรักษาสถานภาพการเป็นผู ้สอบบญัชี  
ในตลาดทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สช. 39/2553  เร่ือง  การให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชีในตลาดทุน ลงวนัที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553  
(“ประกาศฯ”) ให้สอดคลอ้งกบับริบทของการสอบบญัชีในประเทศไทยในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 
ของโครงการ Regulatory Guillotine  ความละเอียดแจง้แลว้ นั้น  
 

ส านักงาน ก.ล.ต.  ขอซักซ้อมความเข้าใจเ ก่ียวกับหลักเกณฑ์ในประกาศ  
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผูส้อบบัญชี 
มีความเขา้ใจและถือปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงัน้ี   

1.  คุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 
 1.1 ขนาดและความซับซ้อนของงบการเงินที่ ผู ้สอบบัญชีลงลายมือ ช่ือ 

                                      เพื่อแสดงความเห็น 
 ขอ้ 10 (3) (ก) ของประกาศฯ ที่ปรับปรุงใหม่ ก าหนดคุณสมบตัิของผู ้ที่จะ

ได้รับความเห็นชอบเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุนไวว้่า เป็นผู ้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดง
ความเห็นในการสอบบัญชี  (signing partner) ของกิจการไม่น้อยกว่าสองกิจการ ซ่ึงมีปริมาณ 
และความซับซ้อนของธุรกรรมในระดับที่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถ 
ของผูส้อบบญัชีและคุณภาพงานสอบบญัชี เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปีในช่วง 5 ปีก่อนวนัยื่นค าขอรับ 
ความเห็นชอบ  
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 ส านักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณากิจการที่ ถือว่า  
มีปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมในระดับที่ เพียงพอที่จะแสดงในเห็นถึงความรู้  
และความสามารถของผูส้อบบญัชีและคุณภาพงานสอบบญัชีนั้น ส านักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาจาก
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 - มีขนาดรายการในงบการเงิน เช่น สินทรัพย ์รายได ้ เป็นตน้ ที่เทียบเคียงได้ 
กับขนาดรายการในงบการเงินของกิจการที่เล็กที่สุดที่มีหุ้นจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ 
 - ไม่อยู่ระหว่างการหยุดประกอบธุรกิจ หรือเป็นกิจการที่ตั้งข้ึนมาโดยไม่ม ี
การประกอบธุรกิจ (dormant) 
 - มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 - ไม่ใช่กิจการที่มีรายไดห้ลกัจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยรับ
จากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน หรือค่าเช่าจากสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว 
เน่ืองจากถือเป็นธุรกรรมที่ไม่มีความซับซ้อน 
 - ไม่ใช่กิจการประเภท investment company ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ อ่ืน 
นอกเหนือจากการลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่ออกโดยกิจการอ่ืนในระดบัที่ไม่มีอ านาจควบคุม เน่ืองจาก 
ถือเป็นธุรกรรมที่ไม่มีความซับซ้อน 
 - จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการที่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 
 -  หากผู ้สอบบัญชีลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี 
ของกิจการเดียว แต่ต่างงวดปีกันจะถือว่าเป็นการลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี 
ของกิจการเดียวเท่านั้ น เช่น ผู้สอบบัญชีลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี   
(signing partner) ของบริษัท  ก จ ากัด  ส าหรับปี  2563 และปี  2564 กรณีดังกล่าวไม่ เข้า ข่าย 
การลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชีของ 2 กิจการ 
 อย่างไรก็ดี การพิจารณาปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรมจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นรายกรณี  ดังนั้น ส านักงาน ก.ล.ต. จึงอาจพิจารณาผ่อนผนัขอ้ก าหนด 
ในเร่ืองน้ีให้แก่ผูส้อบบญัชีที่มายื่นค าขอความเห็นชอบตามความจ าเป็นและสมควร 

 1.2 คุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการสอบบัญชีและการลงลายมือช่ือ 
                         แสดงความเห็นในการสอบบญัชี (กรณีทัว่ไป) 

 ข้อ 10 (3) (ก) ของประกาศฯ ที่ปรับปรุงใหม่ก าหนดคุณสมบัติของผู ้ที่ 
จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู ้สอบบัญชีในตลาดทุนไว้ว่า  เป็นผู ้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อ 
แสดงความเห็นในการสอบบญัชี (signing partner) ของกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีในช่วง 5 ปี 
ก่อนวนัยื่นค าขอรับความเห็นชอบ และมีประสบการณ์การปฏิบตัิงานดังต่อไปน้ี 
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 (1)  ปฏิบตัิงานสอบบญัชีมาแลว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  
ทั้ งน้ี การปฏิบัติงานสอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมถึงการเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ 
รับผิดชอบงาน (engagement partner) ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงาน (engagement quality control 
reviewer) และผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี (signing partner) 

 (2)  ในช่วงระยะเวลาตาม (1) ต้องเป็นผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดง
ความเห็นในการสอบบัญชี  (signing partner) ของกิจการ หรือเป็นผู ้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน 
(engagement partner) หรือเป็นผู ้ควบคุมงานสอบบัญชีหรือผู้สอบทานงานขั้นสุดท้าย ก่อนที่ 
ผู ้สอบบัญชีจะลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของกิจการ  (“ผู ้สอบทานงาน 
ขั้นสุดทา้ยฯ”) ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี   

            ส านักงาน ก.ล.ต ขอเรียนว่า การปฏิบัติงานในฐานะผู ้สอบบัญชีที่ 
รับผิดชอบงาน (engagement partner) หมายถึง หุ้นส่วนหรือบุคคลอ่ืนในส านกังานสอบบญัชีซ่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบงานและผลการปฏิบัติงานนั้ น และรับผิดชอบต่อรายงานที่ออกในนามของ 
ส านักงานสอบบญัชี1 ส่วนการปฏิบตัิงานในฐานะผูส้อบทานงานขั้นสุดท้ายฯ เป็นการปฏิบตัิงาน 
ในระดบัเทียบเท่าหรือรองจากผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น และท าให้ผู ้ที่ท าหน้าที่ 
ดังกล่าวได้พิจารณาภาพรวมของการปฏิบตัิงานตรวจสอบ รวมถึงเร่ืองที่ส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่าง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว โดยผู ้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่งเป็นหุ้นส่วน 
ในส านักงานสอบบญัชี ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่งานสอบบญัชีงานหน่ึงมีหุ้นส่วนเป็นผู ้ลงนาม 
แสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมี ผู ้จัดการท่านหน่ึงท าหน้าที่สอบทานงานทั้ งหมดเพื่อ 
สอบทานงานขั้นสุดท้ายก่อนเสนอให้หุ้นส่วนลงนาม แม้ว่าส านักงานสอบบัญชีจะไม่ได้เรียก
ผู้จัดการท่านนั้นว่าเป็น “ผู ้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน” ก็ตาม แต่การปฏิบัติงานสอบบัญชีของ
ผู ้จัดการดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติงานในฐานะผู ้สอบทานงานขั้นสุดท้ายฯ แล้ว  อย่างไรก็ดี   
การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู ้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (engagement quality control reviewer)  
มีขอบเขตการท างานที่จ  ากัดเฉพาะบางประเด็นที่มีความส าคัญ หรือต้องใช้ดุลยพินิจ ซ่ึงไม่
ครอบคลุมการปฏิบตัิงานตรวจสอบทั้งหมด จึงไม่ถือว่าเป็นการปฏิบตัิงานในฐานะผูส้อบทานงาน
ขั้นสุดทา้ยฯ   

 นอกจากน้ี ในช่วงเวลาตาม (2) ที่ต้องเป็นผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อ
แสดงความเห็นในการสอบบญัชี (signing partner) ผูส้อบบญัชีที่รับผิดชอบงาน (engagement partner) 
หรือเป็นผู้สอบทานงานขั้นสุดท้ายฯ ไม่น้อยกว่า 4 ปีนั้น ระยะเวลา 4 ปีดังกล่าวไม่จ าเป็นต้อง
ต่อเน่ืองกัน โดยจะต้องมีระยะเวลาในการเป็นผู ้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น 
ในการสอบบัญชี (signing partner) อย่างน้อย 1 ปีในช่วง 5 ปีก่อนวันยื่นค าขอรับความเห็นชอบ  

 
1
 อา้งอิงความหมายตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับท่ี 1 (“TSQC1”) 
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ส่วนระยะเวลาที่เหลืออีก 3 ปี ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในช่วง 5 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบ 
และไม่จ าเป็นตอ้งต่อเน่ืองกนั   

           ส านกังาน ก.ล.ต. ขอยกตวัอย่างการพิจารณาคุณสมบตัิในเร่ืองประสบการณ์
ในการสอบบญัชีและการลงลายมือช่ือแสดงความเห็นในการสอบบญัชี (กรณีทัว่ไป) ดงัน้ี 

ประสบการณ์ในการสอบบัญชี - กรณีทั่วไป 

ตัวอย่าง 
การปฏิบัติ 
หน้าที่ 

ช่วง 5 ปีก่อนย่ืนค าขอความเห็นชอบ ช่วงเวลาอื่น สรุป 
การพิจารณา 
 

1 ปี 
ก่อนย่ืน 

 2 ปี 
ก่อนย่ืน 

3 ปี 
ก่อนย่ืน 

 4 ปี 
ก่อนย่ืน 

5 ปี 
ก่อนย่ืน 

6 ปี 
ก่อนย่ืน 

7 ปี 
ก่อนย่ืน 

8 ปี 
ก่อนย่ืน 

9 - 11 ปี 
ก่อนย่ืน 

ตัวอย่าง  
1 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

SP  
(2 งบ  

ต่างกิจการ) 

EP ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูช้่วย 
ผูส้อบบญัชี 

ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตัวอย่าง  
2 

SP  
(1 งบ) 

(บริษทั ก ) 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

SP  
(1 งบ) 

(บริษทั ข) 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูช้่วย 
ผูส้อบบญัชี 

ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตัวอย่าง  
3 

SP  
(1 งบ) 

(บริษทั ก ) 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

SP  
(1 งบ) 

(บริษทั ข) 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

EQCR EQCR ผูช้่วย 
ผูส้อบบญัชี 

ไม่ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตวัอย่าง 3 ไม่ผ่านคุณสมบตัิ เน่ืองจากเป็น SP หรือ EP หรือผู้สอบทานงานขั้นสุดทา้ยฯ รวมไม่ถึง 4 ปี 
ตัวอย่าง  

4 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

EP EQCR SP 
(1 งบ) 

(บริษทั ก ) 

SP 
(1 งบ) 

(บริษทั ข ) 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูช้่วย 
ผูส้อบบญัชี 

ไม่ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตวัอย่าง 4 ไม่ผ่านคุณสมบตัิ เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็น SP ในช่วง 5 ปีก่อนยื่นค  าขอความเห็นชอบ  
ตัวอย่าง  

5 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

SP 
(1 งบ) 

(บริษทั ก ) 

SP 
(1 งบ) 

(บริษทั ข ) 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูช้่วย 
ผูส้อบบญัชี 

ไม่ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตวัอย่าง 5 ไม่ผ่านคุณสมบตัิ เน่ืองจากมีประสบการณ์เป็น  SP  ในช่วง 5 ปีก่อนยื่นค  าขอความเห็นชอบไม่ครบ 2 กิจการ   
ตัวอย่าง  

6 

SP 
(1 งบ) 

(บริษทั ก ) 

SP 
(1 งบ) 

(บริษทั ก ) 

SP 
(1 งบ) 

(บริษทั ก ) 

SP 
(1 งบ) 

(บริษทั ก ) 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ไม่ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตวัอย่าง 6 ไม่ผ่านคุณสมบตัิ เน่ืองจากมีประสบการณ์เป็น SP ในช่วง 5 ปีก่อนยื่นค  าขอความเห็นชอบไม่ครบ 2 กิจการ  

SP : signing partner    EP : engagement partner    EQCR : engagement quality control reviewer 
 

 1.3 คุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการสอบบัญชีและการลงลายมือช่ือแสดง      
        ความเห็นในการสอบบญัชี (กรณีผูส้อบบญัชีของธนาคารพาณิชย)์ 

ข้อ 10 (3) (ข) ของประกาศฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ก าหนดคุณสมบัติของผู ้ที่ 
จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู ้สอบบัญชีในตลาดทุนกรณีผู ้สอบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ไว้ว่า  
เ ป็นผู ้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (engagement partner) ในการสอบบัญชีของธนาคารพาณิชย ์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปีในช่วง 5 ปี ก่อนวนัยื่นค าขอรับ 
ความเห็นชอบ และมีประสบการณ์การปฏิบตัิงานดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  ปฏิบตัิงานสอบบญัชีมาแลว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่  ทั้งน้ี 
การปฏิบตัิงานสอบบญัชีดังกล่าวครอบคลุมถึงการเป็นผูช้่วยผูส้อบบัญชี ผูส้อบบญัชีที่รับผิดชอบงาน 
(engagement partner) ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงาน (engagement quality control reviewer) และ
ผูส้อบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบญัชี (signing partner)  
 (2)   ในช ่วงระยะ เวลาตาม (1)  ต ้อง เ ป็นผู ส้อบบญัชีที ่ร ับผ ิดชอบงาน 
(engagement partner) หรือ ผู ้สอบทานงานขั้นสุดท้ายฯ ก่อนที่ผู ้สอบบญัชีจะลงลายมือช่ือเพื่อแสดง
ความเห็น) ในการสอบบญัชีของธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 

 ส านักงาน ก.ล.ต ขอเรียนว่า ในช่วงเวลาตาม (2) ที่ต้องเป็นผู ้สอบบัญชี 
ที่รับผิดชอบงาน (engagement partner) หรือผูส้อบทานงานขั้นสุดทา้ยฯ ไม่นอ้ยกว่า 4 ปีนั้น ระยะเวลา  
4 ปีดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องต่อเน่ืองกัน โดยจะต้องมีระยะเวลาในการเป็นผูส้อบบญัชีที่รับผิดชอบงาน 
(engagement partner)2 อย่างน้อย 1 ปีในช่วง 5 ปี ก่อนวนัยื่นค าขอรับความเห็นชอบ ส่วนระยะเวลา 
ที่เหลืออีก 3 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในช่วง 5 ปีก่อนวนัยื่นค าขอรับความเห็นชอบ        

 ส านกังาน ก.ล.ต. ขอยกตวัอย่างการพิจารณาคุณสมบตัิในเร่ืองประสบการณ์ 
ในการสอบบญัชี และการลงลายมือช่ือแสดงความเห็นในการสอบบญัชี (กรณีผู ้สอบบญัชีของธนาคารพาณิชย)์ 
ดงัน้ี 

EP: engagement partner    EQCR : engagement quality control reviewer 

 
2
 ในกรณีน้ีหมายถึงการเป็น "ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงาน” ตามนิยามของ TSQC1 เท่านั้น โดยไม่รวมถึงการปฏิบตัิงาน 

ในลกัษณะผูส้อบทานงานขั้นสุดทา้ยฯ  

ประสบการณ์ในการสอบบัญชี - กรณีผู้สอบบัญชีของธนาคารพาณิชย์  

ตัวอย่าง 
การปฏิบัติ 
หน้าที่ 

ช่วง 5 ปีก่อนย่ืนค าขอความเห็นชอบ ช่วงเวลาอื่น สรุป 
การพิจารณา 

 
1 ปี 

ก่อนย่ืน 
 2 ปี 

ก่อนย่ืน 
3 ปี 

ก่อนย่ืน 
 4 ปี 

ก่อนย่ืน 
5 ปี 

ก่อนย่ืน 
6 ปี 

ก่อนย่ืน 
7 ปี 

ก่อนย่ืน 
8 ปี 

ก่อนย่ืน 
9 - 11 ปี 
ก่อนย่ืน 

ตัวอย่าง  
1  

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

EP EP 
 

EP 
 

EP 
 

ผูช้่วย 
ผูส้อบบญัชี 

ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตัวอย่าง  
2 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

EP ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูช้่วย 
ผูส้อบบญัชี 

ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตัวอย่าง  
3 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ไม่ได้
ปฏิบตัิงาน 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูส้อบทาน
งานขั้น
สุดทา้ยฯ 

ผูช้่วย 
ผูส้อบบญัชี 

ไม่ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตวัอย่าง 3 ไม่ผ่านคุณสมบตัิ เน่ืองจากไม่ไดป้ฏิบตัิงานในฐานะ EP ตามนิยามของ TSQC 1 ในช่วง 5 ปีก่อนยื่นค  าขอ  
ตัวอย่าง  

4  
ไม่ได้

ปฏิบตัิงาน 
ไม่ได้

ปฏิบตัิงาน 
ไม่ได้

ปฏิบตัิงาน 
ไม่ได้

ปฏิบตัิงาน 
EP 

 
EQCR EQCR EQCR  ผูช้่วย 

ผูส้อบบญัชี 
ไม่ผ่าน
คุณสมบตัิ 

ตวัอย่าง 4 ไม่ผ่านคุณสมบตัิ เน่ืองจากปฏิบตัิงานในฐานะ EP หรือผูส้อบทานงานขั้นสุดทา้ยฯ ไม่ครบ 4 ปี   
ตัวอย่าง  

5 
ไม่ได้

ปฏิบตัิงาน 
ไม่ได้

ปฏิบตัิงาน 
ไม่ได้

ปฏิบตัิงาน 
ไม่ได้

ปฏิบตัิงาน 
EQCR EP 

 
EP 

 
EP 

 
EP ไม่ผ่าน

คุณสมบตัิ 

ตวัอย่าง 5 ไม่ผ่านคุณสมบตัิ เน่ืองจากไม่ไดป้ฏิบตัิงานในฐานะ EP ในช่วง 5 ปีก่อนยื่นค  าขอความเห็นชอบ 
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2. ผู ้สอบบัญชีในตลาดทุนที่ไม่สามารถด ารงคุณสมบัติเร่ืองการด ารงต าแหน่ง 

หัวหนา้ส านกังานสอบบญัชีหรือหุ้นส่วนหรือเทียบเท่า 
    ส านกังาน ก.ล.ต. ไดแ้กไ้ขประกาศฯ ขอ้ 23 โดยก าหนดว่า ในกรณีที่ผูส้อบบญัชี

รายใดไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิในเร่ืองการด ารงต าแหน่งหัวหนา้ส านักงานสอบบญัชีหรือหุ้นส่วน
หรือเทียบเท่า ให้ผูส้อบบญัชีรายดังกล่าวด าเนินการแก้ไขเพื่อให้มีคุณสมบตัิถูกต้องตามที่ก าหนด
ภายในระยะเวลา 120 วันนับแต่วันที่ไม่สามารถด ารงคุณสมบัติให้ถูกต้องนั้น  เว้นแต่จะได้รับ 
การผ่อนผนัในเร่ืองระยะเวลาจากส านกังาน 

 ส านักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ในระหว่างที่ไม่สามารถด ารงคุณสมบตัิข้างต้น 
ผู ้สอบบัญชีจะไม่สามารถลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการในตลาดทุนได้   
ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีในตลาดทุนคาดว่าจะไม่สามารถแก้ไขคุณสมบตัิเร่ืองการด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักงานสอบบัญชีหรือหุ้นส่วนหรือเทียบเท่าได้ภายในก าหนดระยะเวลา 120 วัน  
ขอให้ผูส้อบบญัชีท าหนังสือขอผ่อนผนัในเร่ืองระยะเวลาไปยงัส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนครบก าหนด  
โดยอธิบายเหตุผล ความจ าเป็น แผนการแก้ไข และระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องใช้ในการแก้ไข
คุณสมบัติ  เพื่อให้ส านักงาน ก.ล.ต.  พิจารณา  ซ่ึงส านักงาน ก.ล.ต.  อาจพิจารณาผ่อนผัน 
ในเร่ืองระยะเวลาให้หากเห็นว่า มีเหตุผลและความจ าเป็นอนัสมควร  
                                            

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิ
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ  
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  ภาพถ่ายประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
                          ที่ สช.           /2564  เร่ือง  การให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน (ฉบบัที่       ) 
                          ลงวนัที่                                      
 

ฝ่ายก ากบัการสอบบญัชี 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6097 


	ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี

