
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
15 พฤษภาคม 2563

การรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาวจิัยต่อสาธารณชน

โครงการศึกษาแนวทางการก ากับดูแลผู้สอบบัญชี
และส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
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ล าดับการน าเสนอ

1. หลักการและเหตุผลของงานวิจัย

2. กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากบัดูแลผู้สอบบัญชี
และส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนในประเทศไทย

3. สภาพปัญหาและความท้าทาย

4. กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากบัดูแลผู้สอบบัญชี
และส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนในตลาดทุนใน
ต่างประเทศ

5. ร่างข้อเสนอเบื้องต้น
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1. หลักการและเหตุผลของงานวิจัย
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• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความส าคัญอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในตลาดทุนในฐานะผู้ตรวจสอบว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน และ
แสดงความเห็นไว้ในรายงานสอบบัญชีเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน

• ท่ีผ่านมาส านักงาน ก.ล.ต. มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลและตรวจสอบผู้สอบ
บัญชีและส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี

• ด้วยเหตุนี้ การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อก ากับดูแลการด าเนินการของ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีจึงให้สอดคล้องกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน
จึงมีความส าคัญ เพื่อควบคุมให้งานสอบบัญชีเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในตลาดทุน

หลักการและเหตุผลการศึกษา
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• เพ่ือวิเคราะห์กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลผู้สอบบัญชี
ในตลาดทุนของประเทศไทย

• เพ่ือเปรียบเทียบกฎหมายและกลไกของต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
ของกฎหมายและกลไกของแต่ละประเทศ

• เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายและกลไกของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายและกลไกของต่างประเทศ

• เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี
ในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

5

วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้



กรอบแนวทางการศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายและ
กลไกของต่างประเทศกับ

ประเทศไทย

ศึกษาและวิเคราะห์
กฎหมายและกลไก 

พิจารณาข้อดีข้อเสีย 
และอุปสรรคในการ
บังคับใช้กฎหมาย

จัดท าร่างข้อเสนอแนะ
ให้กับส านักงาน ก.ล.ต.

ในการแก้ไข พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการศึกษาและ
จัดท าข้อเสนอแนะฉบับ

สมบูรณ์

6



7

กระบวนการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุนประเทศไทย

การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี
ในตลาดทุนภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน

การก าหนดบทลงโทษ

ประเด็นศึกษา: กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
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กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากบัดูแล
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
ในประเทศไทย

2.



กระบวนการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุนประเทศไทย

การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี
ในตลาดทุนภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน

การก าหนดบทลงโทษ

ประเด็นศึกษา: กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนในประเทศไทย
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1. กระบวนการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

• เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• เป็นหัวหน้า หรือหุ้นส่วนส านัก

งานสอบบัญชี หรือเทียบเท่า
• ปฏิบัติงานสอบบัญชีมาแล้วไม่

น้อยกว่า 10 ปี

เคยลงลายมือชื่อเพื่อ
• แสดงความเห็นในการสอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีในช่วง 5 ปี

ก่อนวันยื่นค าขอ หรือ
• แสดงความเห็น 2 ปี+ผู้ควบคุมงานสอบบัญชี/ผู้สอบทาน

งานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
• แสดงความเห็น 1 ปี+ผู้ควบคุมงานสอบบัญชี/ผู้สอบทาน

งานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 5 ปี 
• แสดงความเห็นในการสอบบัญชีของกิจการไม่น้อยกว่า 3 

กิจการ ในปีล่าสุดก่อนปีทียื่นความขอ โดยกิจการต้อง
ไม่ใช่กิจการในลักษณะใกล้เคียงกัน

สังกัดส านักงานสอบบัญชี 1 แห่ง ซ่ึงมี
• ระบบควบคุมคุณภาพงานที่ได้

มาตรฐานของ ISQC1+TSQC1
• มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ช่วย

สอบบัญชีที่มีวุฒิปริญญาตรีและ
เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพรวมกันไม่
น้อยกว่า 5 คน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 + ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553
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ลักษณะของส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนต้องสังกัด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 + ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553

1. ส านักงานสอบบัญชีมีระบบควบคุมคุณภาพงานที่เพียงพอและน่าเชื่อถือตาม
มาตรฐานวิชาชีพบัญชีและIFAC

2. ส านักงานสอบบัญชีมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก
ใช้หรือถูกเพิกถอน รวมถึงผู้ช่วยสอบบัญชีวุฒิด้านบัญชีไม่ต่ ากว่าป.ตรี และเป็นสมาชิกสภา
วิชาชีพ ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
• ผู้ขอความเห็นชอบปฏิบัติงานเต็มเวลา มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่น้อยกว่า 2คน
• ผู้ขอความเห็นชอบมิได้ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่น้อยกว่า 4คน

11



ขั้นตอนและการยื่นค าขอความเห็นชอบ และกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1.ยื่นค าขอต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐาน 

(1) หนังสือรับรองว่าส านักงานสอบบัญชีมี
ระบบควบคุมคุณภาพงานและยินยอม
ให้ผู้แทนของส านักงานเข้าตรวจระบบ
ดังกล่าว 

(2) เอกสารตามก าหนดไว้ในแบบที่ 61-1

2.ส านักงาน ก.ล.ต.สอบทานข้อเท็จจริง 
และแจ้งประเด็นข้อสังเกตให้ผู้ขอความ
เห็นชอบชี้แจงภายใน 14-21 วัน โดย
ขั้นตอนสอบทานข้อเท็จจริงทั้งหมดจะต้อง
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับ
เอกสารหลักฐานครบ

3.ส านักงาน ก.ล.ต.พิจารณาค าขอ
ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จภายใน 
60 วัน นับแต่วันได้รับค าชี้แจ้ง
ข้อสังเกตจากการสอบทาน หรือ
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาให้
ชี้แจงแล้วผู้ขอความเห็นชอบไม่
ชี้แจง

เอกสารครบ สอบทานข้อเท็จจริง 90 วัน
พิจารณาค าขอ 60 วัน 
เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
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การก าหนดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 41/2561

50, 000 บาท ส าหรับ
• ขอครั้งแรก ไม่เคยมีการยื่นค าขอต่อส านักงานมาก่อน
• ไม่ใช่ค าขอที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม (2)

250, 000 บาท ส าหรับ
• ขอครั้งใหม่หลังส านักงานปฏิเสธค าขอความเหน็ชอบครั้งล่าสุด
• ค าขอยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด หลังส านักงานสั่งพัก/เพิก

ถอน/ลงโทษใด/เปิดเผยการปฏิบตัิหน้าที่บกพร่องของบุคคลดังกล่าว
• ค าขอยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุดซึ่งส านักงานให้ความ

เห็นชอบไว้น้อยกว่า 5 ปี

(2)

(1)
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2. การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชี
ในตลาดทุนภายหลังจากที่ได้รับความเหน็ชอบ/ขึน้ทะเบยีน

ผู้สอบบัญชี
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเข้าตรวจ การสุ่มตรวจ

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบให้สอบบัญชีในตลาดทุน
จะถูกสุ่มตรวจห้าปีครั้ง โดยพิจารณาจาก

✓ การตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพบัญชี (โดยสุ่มตรวจกระดาษท าการ)

✓ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพและ IFAC

ส านักงานสอบบัญชี
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเข้าตรวจ พิจารณาจาก

ความเสี่ยง (Risk-based)
ส านักงานกลุ่ม Big4 จะต้องตรวจทุกปี ส่วนกลุ่ม non-Big4 

เข้าตรวจสามปีครั้ง
✓ ตรวจมาตรฐาน TSQC1

✓ หากมาตรฐานใดสภาวิชาชีพไทยยังไม่ก าหนดหรือ
ปรับปรุงจะยึดตาม ISQC1
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การตรวจและการประเมินตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพส านักงานสอบบัญชี
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ TSQC1 + ISQC1 ก าหนด

1. ความรับผิดชอบของผู้น าต่อคุณภาพภายในส านักงาน
2. ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง
3. การตอบรับงานสอบบัญชี
4. ทรัพยากรบุคคล
5. การปฏิบัติงาน ก าหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และข้อก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง
6. การติดตามผล
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รูปแบบและกลไกลการเปิดเผยผลการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ

ของส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุนโดยส านักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. มีอ านาจเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเน่ืองจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อบุคคลใดๆ 16



การก ากับดูแลความเป็นอิสระ

1. หลักความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

2. แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยประกาศแนวปฏิบัติท่ี นป . 5/2561 ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยให้มีการหมุนเวียน “ผู้สอบบัญชีหลัก” ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจหลัก
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของลูกค้างานสอบบัญชีมาแล้ว  7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

✓ กรณีผู้สอบบัญชีหล้กเป็น ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานสอบบัญชี  มา 
ให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

✓ กรณีผู้สอบบัญชีหลักเป็น ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน

✓ กรณีผู้สอบบัญชีหลักเป็น ผู้สอบบัญชีอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบบัญชี
ติดต่อกัน
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ข้อสังเกต

3. การก าหนดบทลงโทษ

ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
1. ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบ กรณีผู้ถูกพิจารณาเป็นผู้ยื่นขอความเห็นชอบ/ขอต่ออายุ
2. ตักเตือนและก าชับให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง

แนะน าเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดซ้ า 
3. สั่งให้ผู้สอบบัญชีกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
4. ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามบทลงโทษที่เสนอโดยผู้สอบบญัชีนั้นเอง ซ่ึงส านักงานเห็นชอบ

ด้วยตามที่เสนอ (enforceable undertaking) แต่การเลือกใช้บทลงโทษนี้จะตัดสิทธิ
การอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลปกครอง

5. ก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาความเห็นชอบของบุคคลนั้นในคราว
ต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกิน 10 ปี 

6. สั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

ส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
1. สั่งให้ส านักงานสอบบัญชีแก้ไขระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพใน

ของส านักงานสอบบัญชีในส่วนที่บกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
TSQC1 + ISQC1 ภายในระยะเวลาที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน

2. แจ้งให้ทราบว่าส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไม่ผ่านการตรวจสอบ
ระบบควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐาน TSQC1+ISQC1 ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติแล้วส านักงาน ก.ล.ต. ยังไม่เคยลงโทษในกรณีนี้เน่ืองจากสร้าง
ผลกระทบรุนแรงต่อตลาดทุนมากเกินไป

▪ ไม่มีโทษปรับ
▪ การก าหนดบทลงโทษส านักงานสอบบัญชีไม่หลากหลาย
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มาตรการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน 
ให้ส านักงาน ก.ล.ต. หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกระท าความผิด
และการลงโทษบุคคลที่กระท าความผิดได้ ดังปรากฎในข่าว ก.ล.ต. ที่
เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงสื่อต่างๆ
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3. สภาพปัญหาและความท้าทาย



ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

สรุปสภาพปัญหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย

ผู้ใช้งบการเงินที่ตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

หน่วยงานก ากับดูแล
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กระบวนการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีและส านัก
งานสอบบัญชีในตลาดทุนประเทศไทย

• กระบวนการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีความซ้้าซ้อนกับ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินส้านักงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน TSQC1 

• กฎหมายไทยยังไม่สามารถก้ากับดูส้านักงานสอบบัญชีได้อย่างเพียงพอ
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การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี
ในตลาดทุนภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน

• กา รขาด ก ล ไ ก เปิ ด เ ผยผ ล กา ร ต ร วจ สอบผู้ ส อบบัญชี แ ล ะ ร ะ บบควบคุ ม คุณ ภาพ
ของส านักงานสอบบัญชี
• ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นรายส้านักงาน 
• ผู้ใช้ข้อมูลงบการเงินอยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้สอบ

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

• มาตรฐานการสอบบัญชีบางอย่างของบริษัทจดทะเบียนยังไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
• มาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนบางกิจการมีความซับซ้อนมากกว่ามาตรฐานการสอบ

บัญชีทั่วไปและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานสากล
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การก าหนดบทลงโทษ

• บทลงโทษตามกฎหมายปัจจุบันค่อนข้างจ ากัด

• ขาดบทลงโทษที่มุ่งเฉพาะส้าหรับส้านักงานสอบบัญชี ในกรณีที่ส้านัก
งานสอบบัญชีไม่ดูแลผู้สอบบัญชีในสังกัด หรือจัดให้มีระบบควบคุม
มาตรฐานที่เพียงพอ

• ลักษณะการลงโทษต่อผู้สอบบัญชีมีค่อนข้างจ้ากัด เพราะมีเพียงการพัก
และเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีเท่านั้น
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ประเด็นปัญหาอื่นๆ 

• กฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีมีความเข้มงวด อาจส่งผลให้มีผู้สอบบัญชี
เข้ามาสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุนได้น้อย

• ปัญหาความไม่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของบทลงโทษและประเภท
ความผิด รวมทั้งความรับผิดของผู้สอบบัญชีและ/หรือส้านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน 

• ปัญหาความพร้อมของส้านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในการจัดให้มี
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ส้าหรับการประเมินผลตาม TSQC1 เทียบเท่ากับส้านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่
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กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากบัดูแลผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนในตลาดทุนในต่างประเทศ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับกฎหมาย

4.
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ประเทศกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

สหรัฐอเมริกา
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

สหราชอาณาจักร
Financial Reporting Council (FRC)

ออสเตรเลีย
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

สิงคโปร์
The Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)

มาเลเซีย
Audit Oversight Board (AOB)
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ประเด็นศึกษา: กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนในต่างประเทศ

กระบวนการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบ
บัญชีในตลาดทุนประเทศไทย

การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีใน
ตลาดทุนภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน

การก าหนดบทลงโทษ
28



* กรณีของประเทศสหราชอาณาจักร FRC ไม่ได้ท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือขึ้นทะเบียนทั้งผู้สอบบญัชีและส านักงานสอบบญัชี การขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีเป็นหน้าที่
ขององค์กรวิชาชีพบัญชี (Professional Bodies) แต่ FRC ยังคงมีอ านาจก ากับดูแลทั้งผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบญัชีอยู่ 29

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย

หน่วยงานก ากับดูแล PCAOB FRC ASIC ACRA AOB

การให้ความเห็นชอบ/
ข้ึนทะเบียน
ผู้สอบบัญชี

- -   

การให้ความเห็นชอบ/
ขึ้นทะเบียน
ส านักงานฯ

 -   

1. ภาพรวมของการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน



30

ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย

หน่วยงานก ากับดูแล ASIC ACRA AOB

การให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน
ผู้สอบบัญชี

- คุณสมบัติด้านการศึกษา
- ด้านการปฏิบัติงาน โดยอาจใช้หลักฐาน

ว่าผ่านการรับรองว่าคุณสมบัติเหมาะสม 
ปฏิบัติงานมาแล้ว 3-5ปี หรือแสดง
ช่ัวโมงการท างาน (อย่างน้อย 3,000 
ช่ัวโมง รวมอย่างน้อย 750 ช่ัวโมงใน
การก ากับการสอบบัญชีของบริษัท) 
เป็นต้น

- พิจารณาตามหลัก Capable, Fit and 
Proper โดย ASIC อาจพิจารณา
หลักฐานเอกสารการสอบบัญชีท่ีส าคัญ 
3 งาน ที่เคยได้ด าเนินการสอบบัญชีไป 
รวมถึงคุณสมบัติที่ผู้สอบได้แจ้งใน
เอกสารการสมัครด้วย 

นอกจากจะต้องผ่านการสอบตามที่ก าหนด
แล้ว ยังมีการพิจารณาคุณสมบัติในด้าน
- อายุ (อย่างน้อย 21 ปี)
- คุณสมบัติด้านการศึกษา 
- ประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย 

2500 ช่ัวโมง (รวม 1,250 ช่ัวโมงท่ี
ท างานในฐานะ Key Audit 
Function) ในส านักงานที่มีการควบคุม
คุณภาพตาม SSQC1 และภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้สอบบัญชีตามที่ ACRA 
ก าหนด 

- การเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี

พิจารณาตามหลักการ Fit and Proper 
criteria (SCMA มาตรา 31P) ซึ่ง
ประกอบด้วย
- การปฏิบัติตามวินัยและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง
- แนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ 

(Business conduct)
- สถานะการเป็นผู้สอบบัญชีสถานะทาง

การเงินของผู้สอบบัญชี
- การปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และจรรยาบรรณ

2. คุณสมบัติในการความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
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3. คุณสมบัติในการความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย

หน่วยงานก ากับดูแล PCAOB ASIC ACRA AOB

การให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน
ผู้สอบบัญชี

• เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียน และPublic 
Interest Entities (PIEs) 
อื่นๆ

• มีระบบการควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ

• พิจารณาคุณสมบัติของ
หุ้นส่วนผู้จัดการ (เช่น การมี
ศักยภาพความรู้
ความสามารถ
ในการเป็นผู้น า)

• โครงสร้างการถือหุ้นต้องมี
ความเป็นอิสระจากลูกค้า
สอบบัญชี  

• พิจารณาหลักการออกเสียง
• ส านักงานสอบบัญชีต้อง

วางหลักประกันเผ่ือในกรณี
ถูกฟ้องร้องในอนาคต 

• ชื่อของส านักงานสอบบัญชีต้อง
ไม่ซ้ าและไม่ใช่ชื่อต้องห้าม

• ส านักงานสอบบัญชี
ในตลาดทุนจะต้องมี
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
เป็นหุ้นส่วน 2 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นส่วนทั้งหมด

• หัวหน้าส านักงานสอบบัญชี
ต้องเป็นผู้สอบบัญชี
ในตลาดทุน

พิจารณาตามหลักการ Fit and 
Proper ซ่ึงประกอบด้วย
- การปฏิบัติตามวินัยและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- แนวปฏิบัติในการด าเนิน

ธุรกิจ (Business conduct)
- สถานะการเป็นผู้สอบบัญชี

ของหุ้นส่วนในส านักงาน
- สถานะทางการเงินของ

หุ้นส่วนในส านักงาน
- ส านักงานมีมาตรฐานตาม 

ISQC1
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ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย

หน่วยงานก ากับดูแล ASIC ACRA AOB

ค่าธรรมเนียมสมัคร 388 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 8,000 ริงกิต

ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี 750 – 1,650 ดอลลาร์สิงคโปร์ 8,000 ริงกิต

4. การก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน



ตัวอย่าง การก าหนดค่าธรรมรายปีเนียมผันแปรตามจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้าสอบบัญชีของประเทศสิงคโปร์

อัตราค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเรียมรายปีเบ้ืองต้น 600 ดอลลาร์สิงคโปร์

กรณีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียม

กรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใดเลย 150 ดอลลาร์สิงคโปร์

กรณีได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ 1 – 10 บริษัท 250 ดอลาร์สหรัฐ

กรณีได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ 11 – 100 บริษัท 650 ดอลลาร์สหรัฐ

กรณีได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ 100 บริษัท ขึ้นไป 1,050 ดอลลาร์สหรัฐ
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5. การก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย

หน่วยงานก ากับดูแล PCAOB ASIC ACRA AOB

ค่าธรรมเนียมสมัคร 500 – 390,000 
ดอลลาร์สหรัฐ

388 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย/ปี

100 ดอลลาร์สิงคโปร์ -

ค่าธรรมเนียมรายปี 500 – 100,00 ดอลลาร์
สหรัฐ/ปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี



จ านวนลูกค้าสอบบัญชีในปีที่แล้ว ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ

0 – 49 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

50 – 100 3,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

101 – 1,000 29,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

1,001 หรือมากกว่าน้ัน 390,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ตัวอย่าง การก าหนดค่าธรรมเนียมผันแปรตามจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นลูกค้าสอบบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา

จ านวนลูกค้าสอบบัญชีในปี จ านวนผู้สอบบัญชีในสังกัด ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ

ลูกค้าสอบบัญชีมากกว่า 500 ราย ผู้สอบบัญชีมากกว่า 10,000 คน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ลูกค้าสอบบัญชีมากกว่า 200 ราย ผู้สอบบัญชีมากกว่า 1,000 คน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กรณีอ่ืนๆ (ต่ ากว่าแถวที่ 1 และ 2) 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียม
รายปี

ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า



สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย

หน่วยงานก ากับดูแล PCAOB FRC ASIC ACRA AOB

การตรวจและประเมิน
ตามมาตรฐานการควบคุม

คุณภาพ

PCAOB จะก าหนดให้
ส านักงานที่มีลูกค้าสอบ
บัญชีมากกว่า 100 ราย 
จะต้องตรวจและประเมิน
โดย PCAOB ทุกปี
ส าหรับกรณีทีต่่ ากว่า 100 
ราย จะต้องได้รับการตรวจ
ทุก 3 ปี

FRC จะประกาศก าหนด
ส านักงานที่มีความเส่ียง
จ านวน 6 ส านักงาน โดย
พิจารณาจากส่วนแบ่ง
ตลาด โดยส านักงานทั้ง 6 
จะต้องตรวจและประเมิน
ทุกปี นอกเหนือจากนี้ต้อง
ตรวจและประเมินทุก 3 ป

ASIC จะก าหนดให้
ส านักงานที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดมากกว่าร้อยละ 10 
จะต้องตรวจและประเมิน
ทุกปี นอกเหนือจากนั้น
จะต้องตรวจและประเมิน
ทุก 3 ปี

ARCA จะก าหนดให้
ส านักงานที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดมากกว่าร้อยละ 10 
จะต้องตรวจและประเมิน
ทุกปี นอกเหนือจากนั้น 
จะต้องตรวจและประเมิน
ทุก 3 ปี

AOB จะตรวจและ
ประเมินส านักงาน
ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง
ทุกปี นอกเหนือจากนั้น 
จะต้องตรวจและประเมิน
ทุก 3 ปี

1. การตรวจและการประเมินตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเข้าตรวจ พิจารณาจากความเสี่ยง (Risk-bases)
ส านักงานกลุ่ม Big 4 (+2 ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่/กลาง) จะต้องตรวจทุกปี นอกเหนือจากนั้น 3 ปีครั้ง
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การเปิดเผยผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและส านักงาน
สอบบัญชีในตลาดทุนภายหลังจากที่ได้รับการให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน
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• ประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ และมาเลเซียจะเปิดเผยผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ
1) ฉบับเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบในรูปแบบของรายงานประจ าปี
2) ฉบับส าหรับน าส่งให้แก่ส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

• ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักร ได้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของส านักงานสอบบัญชีเป็นรายส านักงาน นอกเหนือไปจากรายงาน 2 ฉบับข้างต้น

• ในประเทศสหราชอาณาจักร ได้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบพร้อมด้วยข้อสังเกตท่ีหน่วยงานก ากับดูแลมี
ต่อผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 



2. การให้อ านาจหน่วยงานก ากับดูแลมีอ านาจก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

เพ่ิมเติมจากองค์กรวิชาชีพ (Professional Bodies)
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สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย

หน่วยงานก ากับดูแล PCAOB FRC ASIC ACRA AOB

กฎหมายให้อ านาจ มีอ านาจ มีอ านาจ ไม่มีอ านาจ มีอ านาจ มีอ านาจ

การก าหนด
มาตรฐาน

PCAOB มีหน่วยงาน
พัฒนามาตรฐานของ
ตนเอง

FRC มีสถานะเป็นผู้
ก าหนดมาตรฐาน
ต่างๆ อยู่แล้ว

กฎหมายของ
ประเทศออสเตรเลีย
ได้จัดตั้งและให้
อ านาจแก่หน่วยงาน
เฉพาะ ซึ่งไม่ใช่
องค์กรวิชาชีพ

สามารถใช้อ านาจ
ผ่านคณะกรรมการ
ในการออกมาตรฐาน
เพิ่มเติมได้

แม้ในกฎหมายจะให้
อ านาจไว้ แต่ในทาง
ปฏิบัติได้มอบอ านาจ
ให้กับองค์กรวิชาชีพ
บัญชีท าหน้าที่แทน
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1. การก าหนดบทลงโทษผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ประเทศ/ประเด็น สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย
หน่วยงาน PCAOB FRC ASIC ACRA AOB

การก าหนดบทลงโทษ • การภาคทัณฑ์
• การพัก/

เพิกถอน
การ
ขึ้นทะเบียนผู้สอบ
บัญชี

• การจ ากัด
การท างานของ
ผู้สอบบัญชี ชั่วคราว

• การลงโทษปรับ

• การภาคทัณฑ์
• การภาคทัณฑ์กรณี

ที่มีความผิดร้ายแรง
• การลงโทษปรับ

ผู้สอบบัญชี
• การประกาศว่า

รายงาน
การสอบบัญชี
มีปัญหา

• การลงโทษทางอาญา
• การเรียกร้องให้ชดเชย

ค่าเสียหาย
• การพัก/เพิกถอนการ

ขึ้นทะเบียน
• การลงโทษตาม

ข้อเสนอของ
ผู้สอบบัญชี
(Enforceable 
Undertaking)

• การมีค าสั่ง
ให้ผู้สอบบัญชีต้อง
ปรึกษาหารือผู้สอบ
บัญชีอื่น
ที่มีความรู้
ความสามารถและ
ความน่าเช่ือถือ ก่อนที่
จะแสดงความเห็น
ในรายงาน
การสอบบัญชี 

• การภาคทัณฑ์
• การก าหนดให้มีผู้สอบ

บัญชี
อีกคนหนึ่ง
มาตรวจทานงาน

• การปรับเงิน
• การพักการให้ความ

เห็นชอบ
• การเพิกถอนการให้

ความเห็นชอบ
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1. การก าหนดบทลงโทษผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ต่อ)

ประเทศ/ประเด็น สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย
หน่วยงาน PCAOB FRC ASIC ACRA AOB

การก าหนดบทลงโทษ • การก าหนดให้ผู้สอบ
บัญชี อบรมศึกษา
เพิ่มเติม

• การก าหนดให้ผู้สอบ
บัญชีกลับไตรวจสอบ
งบการเงินของลูกค้า
สอบบัญชีใหม่และ
ให้แก้ไขความเห็น
ที่แสดงในรายงาน
การสอบบัญชี
ให้ถูกต้อง 
(ถ้าจ าเป็น)

• การให้เขียนรายงาน
ปัญหาและวิธีการ
แก้ไข

• การปลดออกจาก
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

• การจ ากัด
การรับงาน

• การมีค าสั่งให้มีผู้สอบ
ทานงานของ
ผู้สอบบัญชีก่อนแสดง
ความเห็น
ในรายงาน
การสอบบัญชี 
(Hot Review)

• การห้ามมิให้สอบบัญชี
บางกิจการ

• การพักใช้ใบอนุญาต
• การเพิกถอน

ใบอนุญาต
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ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการลงโทษกับความผิดที่ได้กระท า: กรณีประเทศสิงคโปร์

กรณีที่ตรวจพบว่า การสอบบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีในสาระส าคัญ และการกระท าดังกล่าวส่งผล เสีย
พอสมควร อาจมีค าสั่งให้ท า “Hot Review” โดยตั้งผู้สอบบัญชีอื่นเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบก่อนการลงนามในรายงาน โดยตั้ง
ผู้สอบบัญชีอื่นเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบก่อนให้ผู้สอบบัญชีนั้นลงนาม

กรณีตรวจพบว่า การสอบบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี หรือข้อก าหนดอื่น ๆ และข้อบกพร่องนั้นมีลักษณะไม่
ร้ายแรงไม่กระทบต่อการท าหน้าท่ีผู้สอบบัญชี และเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก จะมีค าสั่งให้ตรวจทาน (Revisit) โดย
ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวอีกคร้ังภายในระยะเวลา 18 เดือน และจะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมี
คุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษา

กรณีที่ตรวจพบว่า การสอบบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการกระท าความผิดร้ายแรงอันเป็นการขัดต่อ
กฎหมายหรือมาตรฐานท่ีส่งผลกระทบต่อสาธารณชน หรือหากผู้สอบบัญชียังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อ (แม้ได้รับค าสั่งแล้ว Hot
Review) ในกรณีนี้อาจมีค าสั่งห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีกระท าการสอบบัญชี

1

2

3
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กรณีตรวจพบว่า การกระท าขัดต่อมาตรฐานการสอบบัญชีและกฎหมายที่มีความร้ายแรงมาก  ๆและจะส่งผลกระทบต่อสาธารณชนหรืออาจ
ส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี อาจมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตการสอบบัญชีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และการพักใบอนุญาต
ดังกล่าวจะได้มีการแจ้งหรือประกาศต่อสาธารณะ

4

กรณีตรวจพบว่า การกระท าอันผิดมาตรฐานร้ายแรงหรือกฎหมายในเร่ืองส าคัญ อาจมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งหรือ
ประกาศต่อสาธารณะ5
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2. การก าหนดบทลงโทษส านักงานสอบบัญชี

ประเทศ/ประเด็น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย
หน่วยงาน PCAOB FRC ASIC ACRA AOB

การก าหนดบทลงโทษ • การภาคทัณฑ์
• การพัก/

เพิกถอน
การขึ้นทะเบียน

• การจ ากัด
การรับงาน

• การปรับเงิน

• การภาคทัณฑ์
• การภาคทัณฑ์กรณี

ที่มีความผิดร้ายแรง
• การปรับเงิน
• ส านักงานสอบบัญชี

ต้องจ่ายคืนค่าสอบ
บัญชีให้แก่ลูกค้าสอบ
บัญชี

• การลงโทษทางอาญา
• การเรียกร้องให้

ชดเชยค่าเสียหาย
• การพัก/เพิกถอนการ

ขึ้นทะเบียน
• การลงโทษตาม

ข้อเสนอของ
ส านักงานสอบบัญชี 
(Enforceable 
Undertakings)

• การพัก/
เพิกถอน
การขึ้นทะเบียน

• การภาคทัณฑ์
• การปรับเงิน
• การพัก/

เพิกถอน
การขึ้นทะเบียน
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ร่างข้อเสนอเบื้องต้น
*เฉพาะการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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การเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชี

ก าหนดให้ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ/ขึ้นทะเบียนส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

ก าหนดให้ส านักงาน ก.ล.ต. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

ยกเลิกข้อก าหนดการต่ออายุการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และเปลี่ยนมาเป็นการเก็บค่าธรรมเนียม
รายปีแทนการต่ออายุ
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การก ากับดูแลภายหลังให้ความ
เห็นชอบ/ขึ้นทะเบียน

ก าหนดให้ส านักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยผลการรายงานเพิ่มเติมอีก 2 รูปแบบ 
1. เปิดเผยผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนแต่ละแห่งในลักษณะ

ภาพรวมต่อสาธารณะ (ไม่เปิดเผยในส่วนที่จะกระทบความลับของลูกค้าสอบบัญชี) 
2. เปิดเผยผลการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชีต่อ Audit Committee ของบริษัท

จดทะเบียนที่เป็นลูกค้าสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนและผู้สอบบัญชีดังกล่าว

เพิ่มเติมอ านาจของส านักงาน ก.ล.ต. ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบ
บัญชีเพิ่มเติมจากที่สภาวิชาชีพก าหนด
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การก าหนดบทลงโทษ

ก าหนดโทษส าหรับผู้สอบบัญชีให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น
• การจ ากัดการรับงาน
• การห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
• การปรับ

ก าหนดบทลงโทษส าหรับส านักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่ไม่ได้จัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือมีระบบ
ควบคุมคุณภาพไม่เพียงพอตามมาตรฐาน TSQC1 จนส่งผลให้มีผู้สอบบัญชีในสังกัดกระท าความผิด

ก าหนดระดับการลงโทษให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น


