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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 32/2561
เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
โดยที่ ข้ อ 18 (3) (ข) และข้ อ 47 แห่ งประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 กําหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดังกล่าว
สํานักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“สํานักงานสอบบัญชี” หมายความว่า สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและปฏิบัติงาน
“จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า
(1) จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
(2) จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC)
ในกรณีที่สภาวิชาชีพบัญชียังไม่ได้กําหนดหรือปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC)
“คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี” หมายความว่า คณะบุคคลที่สํานักงานแต่งตั้งเพื่อให้คําปรึกษา
และเสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
หมวด ๑
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ข้อ 3 ให้ถือว่าบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ในการสอบบัญชีและลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
(1) ผู้ส อบบั ญ ชีที่ อ ยู่ในบั ญ ชีที่ สํ านั ก งาน ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบตามประกาศสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
(2) ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตที่ สั งกั ด สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ต าม (1) สั งกั ด อยู่
ซึ่งสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีลักษณะตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชีนั้น
ข้อ 4 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด 2 และ
ดํารงตนมิให้มีลักษณะต้องห้ามหรือพฤติกรรมตามหมวด 3
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หมวด ๒
หน้าที่ของผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ภายหลังได้รับความเห็นชอบ
ข้อ 5 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินด้วยความรับผิดชอบ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและข้อกําหนดเพิ่มเติม
ตามประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อ 6 ให้ผู้สอบบัญชีจัดทําบทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีจากการตรวจสอบหรือ
การสอบทานงบการเงิน แล้ ว แต่ ก รณี ตามแบบ 61-4 ที่ จั ด ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ของสํ านั กงาน ก.ล.ต.
จํานวน 1 ฉบับ สําหรับงบการเงินของแต่ละผู้ออกโทเคนดิจิทัล และจัดส่งให้แก่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้อ 7 ให้ผู้สอบบัญชีจัดทําคําชี้แจงหรือนําส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี
หรือ ดําเนิ นการอื่น ใดในการให้ ความร่วมมือ กับ สํานั กงาน ก.ล.ต. เพื่ อ ปฏิ บั ติให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
หมวด ๓
ลักษณะต้องห้ามของผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบ
ข้อ 8 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
(2) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี
(ข) เคยมีประวัติถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งใหม่มาแล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนวันปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
(ค) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
ในช่วง 3 ปีก่อนวันปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล เว้นแต่เหตุที่ทําให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณดั ง กล่ า วสั่ ง พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตเป็ น เหตุ เดี ย วกั บ ที่ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอน
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน หรือสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี
ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
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(3) อยู่ระหว่างการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) ถูกสั่งพั กหรือเพิ กถอนการให้ ความเห็ น ชอบเป็ น ผู้ส อบบั ญ ชีของกิจการในตลาดทุ น
หรืออยู่ระหว่างระยะเวลาที่กําหนดว่าสํานักงาน ก.ล.ต. จะไม่รับพิจารณาคําขอดังกล่าว
(ข) ถูกสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสํานักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอันเนื่องจากกรณี
ที่สํานักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเนื่องจากการกล่าวโทษ ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ไม่ว่าศาลจะมีคําพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้พ้นโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนวัน ปฏิบัติห น้าที่เป็นผู้สอบบัญ ชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะความผิด
ดังต่อไปนี้
(ก) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําโดยทุจริต หรือการสนับสนุนการกระทําผิดของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
(ข) ความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือบัญชี เช่น ปลอมเอกสาร ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมหรือเท็จ
แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาร หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทําความผิด
เกี่ ย วกั บ บั ญ ชี ห รื อ เอกสารตามมาตรา 312 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือมาตรา 88
แห่งพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เป็นต้น
(ค) ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การสอบบั ญ ชี ซึ่ งไม่ เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดหรือ ทํ ารายงาน
การสอบบัญชีเท็จ เช่น ความผิดตามมาตรา 287 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 เป็นต้น
(ง) ความผิ ดเกี่ ยวกั บการกระทํ าอั นไม่ เป็ นธรรมในการซื้ อขายหลั กทรั พย์ สั ญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล
(5) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือเคยต้อง
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเนื่องจากการกล่าวโทษของหน่วยงานดังกล่าว ไม่ว่าศาลจะมีคําพิพ ากษา
ให้รอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้พ้นโทษหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ก่อนวันปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะความผิดตาม (4)
ข้อ 9 ผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องไม่มีพฤติกรรม ดังต่อไปนี้
(1) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หรือมีหรือเคยมีพฤติกรรม
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีและข้อกําหนดเพิ่มเติมตามประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทําดังกล่าวของบุคคลอื่น
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(2) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิด
ข้ อ ความจริ ง ที่ เป็ น สาระสํ า คั ญ อั น ควรแจ้ ง ในเอกสารใด ๆ ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยต่ อ ประชาชนหรื อ ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของบุคคลอื่น
(3) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือหลอกลวงผู้อื่น และมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของบุคคลอื่น
หมวด ๔
การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบและบทบังคับอื่น
ข้อ 10 ให้การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัลสิ้นสุดลงเมื่อผู้สอบบัญชี
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8
ข้อ 11 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุดังต่อไปนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งพักการให้
ความเห็ น ชอบเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องผู้ อ อกโทเคนดิ จิ ทั ล ตามระยะเวลาที่ สํ านั ก งาน ก.ล.ต. กํ าหนด
ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 10 ปี
(1) ผู้สอบบัญชีมีพฤติกรรมตามข้อ 9
(2) ผู้สอบบัญชีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
การสั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญ ชีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีการสอบบัญชีและ
ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชี และงบการเงินนั้นได้ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนวันที่
สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบนั้น
ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบมีพฤติกรรมตามข้อ 9
มาแล้วเกินกว่า 10 ปี หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวมิได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่สมควร
ได้รับความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือให้ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล สํานักงาน ก.ล.ต.
อาจไม่ยกข้อเท็จจริงในกรณีนั้นมาเป็นเหตุในการพิจารณาพฤติกรรมของผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ข้อ 13 ในการพิจารณาความร้ายแรงตามข้อ 12 สํานักงาน ก.ล.ต. จะคํานึงถึงข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระทําของผู้สอบบัญชีเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ปัจจัยที่สํานักงาน ก.ล.ต.
นํามาใช้ประกอบการพิจารณาจะรวมถึง
(1) บทบาทความเกี่ยวข้อง และนัยสําคัญของพฤติกรรม เช่น จํานวนเงินที่เกี่ยวข้อง ปริมาณ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้รับประโยชน์จากผลของพฤติกรรม เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน จงใจ หรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น
(2) การลงโทษอื่นที่ผู้สอบบัญชีนั้นได้รับไปแล้ว
(3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น
กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นต้น
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(4) การแก้ ไขหรือ ดํ าเนิ น การอื่ น ที่ เป็ น ประโยชน์ เพื่ อ แก้ ไข เยี ย วยา หรื อ ป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด
ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทํานองเดียวกันนั้นซ้ําอีก
(5) พฤติกรรมของผู้สอบบัญ ชีที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. เช่ น การให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ หลั ก ฐานที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาหรื อ
การดําเนินการ การปิดบังอําพรางหรือทําลายหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เป็นต้น
(6) ความซับซ้อนของลักษณะการกระทําหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทํา เช่น การใช้ชื่อบุคคลอื่น
หรือการตั้งบริษัทอําพราง เป็นต้น
(7) ประวัติพฤติกรรมในช่วง 10 ปีก่อนที่สํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาการมีลักษณะต้องห้าม
ในแต่ละกรณี เช่น เป็นพฤติกรรมครั้งแรก หรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดซ้ําหรือต่อเนื่อง เป็นต้น
ข้อ 14 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้สอบบัญ ชีที่ได้รับความเห็นชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อ 5 สํานักงาน ก.ล.ต. จะเสนอข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหา และข้อโต้แย้ง รวมทั้งคําชี้แจงของ
ผู้ถูกพิจารณา (ถ้ามี) ให้คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชีพิจารณาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อแนะนํา และ
หากคณะที่ ป รึ ก ษาด้ านการสอบบั ญ ชี ป ระสงค์ จ ะให้ ผู้ ถู ก พิ จารณาชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม สํ านั ก งาน ก.ล.ต.
จะจัดให้มีการชี้แจงเช่นนั้น
คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในช่วง 3 ปีกอ่ นวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาดังกล่าว
ข้อ 15 ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุตามที่กําหนดในข้อ 11 วรรคหนึ่งสํานักงาน ก.ล.ต.
อาจไม่ยกกรณี ดังกล่าวขึ้นเป็นเหตุในการสั่งพักการให้ความเห็นชอบ หากเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามบทลงโทษที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีนั้นเอง (Enforceable Undertaking)
ซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบด้วยตามที่เสนอนั้น
(2) ผู้สอบบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. สั่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่เหตุดังกล่าวมีลักษณะไม่ร้ายแรง หรือมิได้ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญ
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