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5. เนื้อหา 

5.1 คุณสมบัติผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน 

ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

5.1.1 เป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของนิติบุคคลใด ๆ 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5.1.2 ไม่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการหรือตัวแทน พนักงาน 
หรือลูกจ้างของสถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน1 นั้น 

5.1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ถือหุ้นของ
สถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้น หรือมีคู่สมรสและบุตรเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจ
ในการจัดการหรือตัวแทนของสถาบันการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้น 

5.1.4 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ถูกสั่งพัก หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยหน่วยงาน
ที่พิจารณาออกใบอนุญาตผู้สอบบัญชี 

5.1.5 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอ่ืนของทางการ สั่งพักหรือเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบ ไม่รับรองหรือไม่อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของกิจการที่อยู่ในการก ากับดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าว 

5.1.6 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบสถาบันการเงินแห่งเดียวกันเกินกว่าระยะเวลา
ตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทนุ และประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยแนวทางการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงหลักเกณฑ์
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transitional period) ตามประกาศดังกล่าวด้วย 

5.1.7 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าขาดความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชีให้สถาบันการเงิน 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.2.1 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน
มีก าหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 5 ปี โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด ตามข้อ 5.1 

5.2.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งให้สถาบันการเงินที่ขอความเห็นชอบหรือ
ให้สถาบันการเงินด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีที่สถาบันการเงินขอความเห็นชอบ มาชี้แจงหรือส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร ภายในเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

                                                        
1 อ้างอิงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
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 ในกรณีที่สถาบันการเงินที่ขอความเห็นชอบ ไม่ด าเนินการตามวรรคแรก 
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด จะถือว่าสถาบันการเงินไม่ประสงค์จะยื่นขอ
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายนั้น 

5.2.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีมีข้อบกพร่องหรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม   
ขาดความระมัดระวังในฐานะผู้สอบบัญชีพึงปฏิบัติในการตรวจสอบสถาบันการเงิน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติ
ตามแนวการสอบบัญชี (audit program) ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ไม่ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการก ากับและตรวจสอบฐานะและการด าเนินงานของ
สถาบันการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร้องขอ หรือไม่ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

5.2.4 ในกรณีท่ีส านักงานสอบบัญชีมิได้ควบคุมดูแลผู้สอบบัญชี หรือไม่ปฏิบัติตาม
ค ารับรองที่ให้ไว้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจไม่ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายอื่นที่สังกัดส านักงาน 
สอบบัญชีนั้นด้วย 

5.3 การปฏิบัติของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบ 

ให้สถาบันการเงินด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบปฏิบัติ ดังนี้ 

5.3.1 จัดส่งแนวการสอบบัญชี (audit program) ที่ใช้ปฏิบัติงานจริง กระดาษ 
ท าการ และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่ได้จากการตรวจสอบ ตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยร้องขอ 

5.3.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และหนังสือแจ้ง
จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระส าคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้ง
หนังสือแจ้งข้อสังเกตหรือข้อแนะน าอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับฐานะการด าเนินงานหรือการบริหาร  
ที่ผู้สอบบัญชีส่งให้สถาบันการเงิน (ถ้ามี) ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงวด
การบัญชีในรอบระยะเวลา 6 เดือนและรอบปีบัญชี 

5.3.3 ร่วมประชุม หรือชี้แจงข้อมูล หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยร้องขอ 

5.3.4 ชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือด าเนินการแก้ไข หรือปฏิบัติ 
หรืองดเว้นการกระท า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพบ
หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบว่าปฏิบัติหน้าที่
บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 5.3.1 ถึงข้อ 5.3.3 

ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีน าส่งเอกสารตามข้อ 5.3.1 ถึง 
ข้อ 5.3.4 มายังฝ่ายก ากบัธุรกจิสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 1 
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5.4 การยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินและการแจ้งการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินประจ าปี 

5.4.1 การยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน 

 ให้สถาบันการเงินยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยใช้แบบค าขอ
ความเห็นชอบพร้อมแนบส าเนาหนังสือการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี  
และหนังสือรับรองของหัวหน้าส านักงานสอบบัญชีตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ตามเอกสารแนบ 2 และให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติดังนี้ 

  5.4.1.1 กรณียื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีตามรอบปกติ หรือ 
ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมผู้สอบบัญชีจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว   
ให้สถาบันการเงินยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยล่วงหน้าเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  5.4.1.2 ในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ที่สถาบันการเงินยื่นขอความเห็นชอบมา ให้สถาบันการเงินยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายใหม่
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งให้ทราบ  

  5.4.1.3 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 5.1 ให้
สถาบันการเงินยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายใหม่ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่สถาบันการเงินทราบว่าผู้สอบบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 5.1 

 ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีมากกว่า 1 คน หรือ
ต่างส านักงาน เพ่ือน าไปเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติงานสอบบัญชี
ให้สถาบันการเงินแห่งเดียวกันมาแล้วตามระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และ
ประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ให้ถือว่าผู้สอบบัญชีรายนั้นพ้นจากการปฏิบัติงานสอบบัญชีดังกล่าว ซึ่ง
สถาบันการเงินจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายนั้นได้ใหมเ่มื่อพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนด
ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
และการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน รวมถึงหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีใน
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transitional period) ตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี 

5.4.2 การแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินประจ าปี 
 5.4.2.1 ทุกปีหลังจากปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
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เอกสารแนบ 1 

เอกสารที่สถาบันการเงินต้องด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินน าส่ง 

ล าดับ เอกสารที่ต้องน าส่ง 
ระยะเวลา 

ในการน าส่ง 

1 แนวการสอบบัญชี (audit program) ที่ใช้ปฏิบัติงานจริง 
กระดาษท าการ และเอกสารอ่ืนที่ได้จากการตรวจสอบ 

ตามท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยร้องขอ 

2 หนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (ถ้ามี) ภายใน 90 วัน  
นับแต่วันสิ้นงวด 
การบัญชี (ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน
และรอบปีบัญชี) 

3 หนังสือแจ้งจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
ที่มีสาระส าคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี (ถ้ามี) 

4 หนังสือแจ้งข้อสังเกตหรือข้อแนะน าเกี่ยวกับฐานะการด าเนินงาน 
หรือการบริหาร (ถ้ามี) 
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เอกสารแนบ 2 
 

ค าขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน 

ที่ ……………. ธนาคาร/บริษัท ........................................................ 
 วันที่ ……………………………......................................... 

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง ขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน 

ด้วยธนาคาร/บริษัท มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่กล่าว
ข้างล่างนี้เป็นผู้สอบบัญชี 

(1) ……………………………………...............................………..… ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี …………………....... 
แห่งส านักงาน ……………………………..…..................................……… ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท 
(ในระยะเวลา 7 ปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่)  

- ตั้งแต่ปีบัญชี ................ ถึงปีบัญชี …….……… รวมเป็น ............... ปี  
- ตั้งแต่ปีบัญชี ................ ถึงปีบัญชี …….……… รวมเป็น ............... ปี  

โดยขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท ตั้งแต่ปีบัญชี ………………. ถึงปีบัญชี .................. 

(2) ……………………………………...............................………..… ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี …………………....... 
แห่งส านักงาน ……………………………..…..................................……… ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท 
(ในระยะเวลา 7 ปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่)  

- ตั้งแต่ปีบัญชี ................ ถึงปีบัญชี …….……… รวมเป็น ............... ปี  
- ตั้งแต่ปีบัญชี ................ ถึงปีบัญชี …….……… รวมเป็น ............... ปี  

โดยขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท ตั้งแต่ปีบัญชี ………………. ถึงปีบัญชี .................. 

(3) ……………………………………...............................………..… ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี …………………....... 
แห่งส านักงาน ……………………………..…..................................……… ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท  
(ในระยะเวลา 7 ปีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่)  

- ตั้งแต่ปีบัญชี ................ ถึงปีบัญชี …….……… รวมเป็น ............... ปี  
- ตั้งแต่ปีบัญชี ................ ถึงปีบัญชี …….……… รวมเป็น ............... ปี  

โดยขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท ตั้งแต่ปีบัญชี ………..……. ถึงปีบัญชี ................... 
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 จึงขอเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ส าเนาหนังสือการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน หรือธุรกิจทางการเงินอ่ืน2 ย้อนหลัง 5 ปี 

3. หนังสือรับรองของหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี 

ธนาคาร/บริษัท ขอรับรองว่าเพียงวันที่ในหนังสือนี้ ผู้สอบบัญชีทีก่ล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด รวมทั้งทราบดีว่า หากธนาคาร/บริษัท ไม่ให้ความร่วมมือกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่สามารถด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินตามนัยประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะไม่ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
  
 (………………….………………....……………..) 
 ต าแหน่ง ……………………..………………... 
 (ผู้มีอ านาจลงนามแทนธนาคาร/บริษัท) 
 

 
 
 
 
  
 

                                                        
2 ธุรกิจทางการเงินอ่ืน หมายถึง ธุรกิจทางการเงิน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากบั

ดูแลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน  
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หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี 

ที่ ……………. ส านักงาน……....………………………............................ 

 วันที่ ………………………............................................. 

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้า ……………………….................………… ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ………....…….  

แห่งส านักงาน ….….…...........................................……………….. ขอรับรองว่า 

1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของ
สถาบันการเงินตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

2. ข้าพเจ้าเข้าใจและยินดีปฏิบัติตามนัยของหนังสือดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลา 
ที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท ………………...........................................................................………… 

3. ข้าพเจ้าทราบดีว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ของสถาบันการเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และไม่ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่าการให้ความเห็นชอบในครั้งนี้เป็นอันสิ้นสุดลง 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบประวัติและรายละเอียดของข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 (………………….………………....……………….) 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ …….....……. 
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ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 

1. ชื่อ - ชื่อสกุล ……..………………………………………....................…………………..................อายุ ……......… ปี 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ………………………….......................................……………………………………………………. 
 ที่อยู่ปัจจุบัน …………...………………………………………………………........................................…………………. 

2. เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ……...........…… วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี …………..…….….…............ 
 ชื่อส านักงานสอบบัญชีที่สังกัด ……………………………………..……………………………................................... 
 ที่อยู่ส านักงาน ……………………………………………………………………………………......................................... 
 โทรศัพท์ ………………………..………………………………………………………………............................................. 
 ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน ...…………………………………………………………................................. 

3. ปฏิบัติงานสอบบัญชี (  ) เต็มเวลา 
  (  ) ไม่เต็มเวลา สถานที่ท างานและต าแหน่งงานประจ า (ระบุ) 
   …………………………………………………………............................ 
 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานการสอบบัญชีประมาณสัปดาห์ละ ………. ชั่วโมง 

4. สถานภาพสมรส (  ) โสด (  ) สมรส (  ) ม่าย 
 ชื่อคู่สมรส ………………………………………………………………………………………….......................................... 
 สถานที่ท างานของคู่สมรส ………………………………………………………………………...................................... 
 ต าแหน่งงานของคู่สมรส …………………………………………………………………………...................................... 
 รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 
 ชื่อบุตร วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ (ปี) สถานที่ท างาน 
 (1) ……………………………................ ……………….........  ………..  ……………........ 
 (2) ……………………………................ ……………….........  ………..  ……………........ 
 (3) ……………………………................ ……………….........  ………..  ……………........ 

5. ต าแหน่งหน้าที่การงานอ่ืน ….………………………………………………………………………................................... 

6. ตรวจสอบธนาคาร/บริษัท ………………............... (ในระยะเวลา 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่) 
- ตั้งแต่ปีบัญชี ………...…… ถึงปีบัญชี ……………..รวมเป็น …................. ปี  
- ตั้งแต่ปีบัญชี ………...…… ถึงปีบัญชี ……………..รวมเป็น …................. ปี  

ซึ่งสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ธนาคาร/บริษัท ในรอบปีบัญชีถัดไปได้อีก ..........ปี  (นับตั้งแต่
การเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนด) 

7. ประวัติการปฏิบัติงานในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี3 (ให้ระบุรายชื่อสถาบันการเงินหรือธุรกิจทาง
การเงินอ่ืนที่ผู้สอบบัญชีได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาด้วย) 

 ……………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 (หากมีรายละเอียดมากกว่านี้ ให้ท าเป็นเอกสารแนบ) 

                                                        
3 กรณีขอความเห็นชอบผู้สอบบญัชทีี่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยใหค้วามเห็นชอบแล้ว ให้ระบุประวัตกิารปฏิบัติงาน

สอบบัญชีของผู้สอบบญัชีดังกล่าวเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 



2/5 

   ฝนสป00-ธภ80001-25611219 

8. ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และกรรมการในส านักงานสอบบัญชี มีทั้งสิ้น ………............................ คน ดังนี้ 
 ชื่อ-ชื่อสกุล …………………………………………………………...…………………….…….......................................... 
 ต าแหน่งในส านักงานสอบบัญชี ………………………………………………………………….................................... 
 ชื่อคู่สมรส ………………………………...……………………………………………………….......................................... 
 ชื่อบุตร    วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ (ปี) 
 (1) ………………………………….……………......................... ………………………......... ….…….….. 
 (2) ………………………………….……………......................... ………………………......... ….…….….. 
 (3) ………………………………….……………......................... ………………………......... ….…….….. 
 (หากมีรายละเอียดมากกว่านี้ ให้ท าเป็นเอกสารแนบ) 
9. จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบธนาคาร/บริษัท …………….…...................................... 
 ตั้งแต่ปีบัญชี .………....... ถึงปบีัญชี ................ มีทั้งสิ้น ……......... คน ดังนี้ 
      ชื่อ-ชื่อสกุล เป็นผู้สอบบัญชี    วุฒิ ต าแหน่ง    วันที่เริ่ม    การปฏิบัติงาน 
   รับอนุญาตเลขที่ การศึกษา    ปฏิบัติงาน   เต็ม(ไม่เต็ม)เวลา 
         (ถ้ามี) 
 (1) …………….……........   ………………….......   ……….....   ……………   ………..…........   ………………….. 
 (2) …………….……........   ………………….......   ……….....   ……………   …………..........   ………………….. 
 (3) ……………….…........   ………………….......   ……….....   ……….……   ……..…….......   ………………….. 
 (4) …………….……........   ………………….......   ……….....   ………….…   …..……….......   ………………….. 
 (5) …………….……........   ………………….......   ……….....   ………….…   ….…….….......   ………………….. 
 (6) …………….……........   ………………….......   ……….....   ………….…   ….…….….......   ………………….. 

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงและถูกต้อง 

 
 
 
   (………………….………………....………..) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ ………. 
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หนังสือรับรองของหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี 

ที่ ……………. ส านักงาน ………………………………............................. 
 วันที่ ……………………………………................................ 

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้า ……….………………………........................ หัวหน้าส านกังานสอบบัญชี ……………... 
ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล .…………………………………................. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่………….......ปฏิบัติงานอยู่ 
ซึ่งเป็นผู้ที่ธนาคาร/บริษัท ……..…………….………….................... ไดย้ื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของ
ธนาคาร/บริษัท ตั้งแต่ปีบัญชี...............ถึงปีบัญชี............... ขอรับรองว่า 

1. ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนอ่ืนหรือเทียบเท่า ผู้สอบบัญชีที่ขอความเห็นชอบ 
ผู้สอบบัญชีอ่ืน หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานของข้าพเจ้า ที่จะมีส่วนต่อการตัดสินใจในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของธนาคาร/บริษัท ข้างต้น รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
ตลอดจนส านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าส านักงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร/บริษัท หรือบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้น 

2. ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนอ่ืนหรือเทียบเท่า ผู้สอบบัญชีที่ขอความเห็นชอบ 
ผู้สอบบัญชีอ่ืน หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานของข้าพเจ้า ที่จะมีส่วนต่อการตัดสินใจในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของธนาคาร/บริษัท ข้างต้น รวมถึง คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดังกล่าวไม่เป็น
กรรมการ ผู้มีอ านาจในการจัดการหรือตัวแทนของธนาคาร/บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินนั้น 

3. ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนอ่ืนหรือเทียบเท่า ผู้สอบบัญชีที่ขอความเห็นชอบ 
ผู้สอบบัญชีอ่ืน หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานของข้าพเจ้า ที่จะมีส่วนต่อการตัดสินใจในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของธนาคาร/บริษัท ข้างต้น ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร/บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินนั้น 

4. การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีข้างต้นถือเป็นการปฏิบัติงานและ
ความรับผิดชอบของส านักงานสอบบัญชีด้วย 

5. ข้าพเจ้าจะควบคุมดูแลให้ผู้สอบบัญชีข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพและให้ความร่วมมือ
กับธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน ตลอดช่วงเวลา
การปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่กล่าวข้างต้น 



2/7 

   ฝนสป00-ธภ80001-25611219 

 หากข้าพเจ้ามิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามค ารับรองนี้ ข้าพเจ้าทราบดีว่า ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอาจไม่ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายอื่นในส านักงานเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน
แห่งอ่ืน ๆ ด้วย 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 (………………….………………....………..) 
      หัวหน้าส านักงานสอบบัญชี 
 ส านักงาน ………………………………… 
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เอกสารแนบ 3 

หนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินประจ าปี 

ที่ ……………. ธนาคาร/บริษัท..........................................................  
 วันที่ ……………………………..........................................  

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินประจ าปี 

ด้วยธนาคาร/บริษัท มีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่กล่าวข้างล่างนี้เป็น
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท ประจ าปีบัญชี ………………. 

(1) ……………………………………...............................………. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ………………………….. 
แห่งส านักงาน ……………………………..…........................... ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั้งแตป่ีบัญชี ......................... ถึงปีบัญชี ………..…..………  

(2) ……………………………………...............................………. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ………………………….. 
แห่งส านักงาน ……………………………..…........................... ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั้งแตป่ีบัญชี ......................... ถึงปีบัญชี ………..…..………  

(3) ……………………………………...............................………. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ ………………………….. 
แห่งส านักงาน ……………………………..…........................... ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั้งแตป่ีบัญชี ......................... ถึงปีบัญชี ………..…..………  

ธนาคาร/บริษัท ขอรับรองว่าเพียงวันที่ในหนังสือนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีที่กล่าวข้างต้นเป็น
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร/บริษัท ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้วและเป็นผู้สอบบัญชีที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด รวมทั้งทราบดีว่าหากธนาคาร/บริษัท ไม่ให้
ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่สามารถด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินตามนัยประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจแจ้งทักท้วงหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 (………………….………………....……………) 
 ต าแหน่ง ……………………..………………… 
 (ผู้มีอ านาจลงนามแทนธนาคาร/บริษัท) 
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 เอกสารแนบ 4 

เอกสารที่สถาบันการเงินต้องน าส่งเพื่อประกอบการขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน
และการแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน 

ล าดับ เอกสารที่ต้องน าส่ง 
ระยะเวลา 

ในการน าส่ง 

เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน (ส่งทุก 5 ปี) 

1 ค าขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน 
ล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
ก่อนน าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2 ส าเนาหนังสือการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3 หนังสือรับรองของผู้สอบบัญชี 
4 ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 
5 หนังสือรับรองของหัวหน้าส านักงานสอบบัญชี 
6 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี ภายใน 30 วัน  

นับแต่วันที่ 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

เอกสารประกอบการแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน (ส่งทุกปี) 

1 หนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงินประจ าปี ล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
ก่อนน าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2 หนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ค าถาม-ค าตอบ แนบท้ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน 

ข้อ ประเด็นค าถาม แนวค าตอบ 
1 กรณีผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติงานให้สถาบัน

การเงินมาแล้ว 4 ปี แต่ในปีต่อมาสถาบันการเงิน
ได้เปลี่ยนให้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ปฏิบัติงานเป็น
จ านวน 5 ปีติดต่อกัน หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
กลับมาปฏิบัติงานให้สถาบันการเงินแห่งนั้น 
จะต้องนับการปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
(สามารถปฏิบัติงานได้อีก 3 ปี) หรือเริ่มต้น
นับการปฏิบัติงานเป็นปีท่ี 1 (สามารถปฏิบัติงาน
ได้ 7 ปี) 

เจตนารมณ์ของการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
ให้ความส าคัญกับการเว้นการปฏิบัติงาน 
(cooling off) 5 ปีติดต่อกัน แม้ว่าจะไม่ได้
ปฏิบัติงานสะสมครบ 7 ปี กรณีนี้ ถือว่า
ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้มีการเว้นการ
ปฏิบัติงาน 5 ปีติดต่อกันแล้ว จึงสามารถ
เริ่มต้นนับการปฏิบัติงานได้ใหม่ 7 ปี 

2 กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่เคยตรวจสอบสถาบัน
การเงินหรือธุรกิจทางการเงินอ่ืน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะมีข้อห้ามมิให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชีหรือไม่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้
ความเห็นชอบเฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชี 
มีประสบการณ์ปฏิบัติงานตรวจสอบ
สถาบันการเงินหรือธุรกิจทางการเงินอ่ืน
แม้จะไม่ได้เป็นผู้ลงนามในรายงานการ
สอบบัญชีของสถาบันการเงินหรือธุรกิจ
ทางการเงินอ่ืนนั้นก็ตาม 

3 ในการแจ้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสถาบัน
การเงินประจ าปี หลังจากปีที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแล้ว 
(กรณีของปีที่ 2 - 5) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ไม่มีหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
แต่จะแจ้งเฉพาะกรณีทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ทักท้วงการแต่งตั้งดังกล่าว ใช่หรือไม่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีหนังสือแจ้ง
เฉพาะกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยทักท้วง
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสถาบันการเงิน
ประจ าปีเท่านั้น 

4 ในการขอให้ผู้สอบบัญชีท าการจัดส่งแนวการ
สอบบัญชี (audit program) ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้ง
ผ่านสถาบันการเงินเพ่ือให้สถาบันการเงิน 
ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานไปยังผู้สอบบัญชี 
ให้จัดส่ง audit program ดังกล่าวต่อธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเองโดยตรง ใช่หรือไม่ 

ในกรณีทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยต้องการ
ให้ผู้สอบบัญชีจัดส่ง audit program 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะขอให้สถาบัน 
การเงินด าเนินการประสานงานให้ผู้สอบบัญชี 
จัดส่ง audit program ดังกล่าวให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยโดยตรง 

ฝ่ายนโยบายการก ากับสถาบันการเงิน 
โทร. 0 2283 5313, 0 2283 6829 


