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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ไอ” มโีอกาสรับัใช้ื่สงัคม
ไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเปน็รายสะดีวิก แลั่ะปรบััมา
เป็นรายเดืีอนในระยะต่ั้อมา อย่างไรก็ตั้าม 
ตั้ั�งแตั้่ฉบัับัที� 118 เป็นต้ั้นไป “รายงานทีดีี 
อาร์ ไอ” จัะมาพื่บัผ้้อ่านเป็นรายสะดีวิก 
พื่ร้อมทั�งยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่าง
เรียบัง่ายแบับัเป็นมิตั้รตั้่อควิามสนใจัใคร่ร้้
ของผ้้อ่านทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ผู้้�เขีียน
อรพัทธ์์ วงศ์าโรจิน์
ออกแบบ
wrongdes ign

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 178
กรกฎาคม 2564

ที่มา: โครงการศึ์กษาแนวทางการกำากับู
ดููแลผูู้�สอบูบัูญชีีและสำานักงานสอบูบัูญชีีใน
ตลาดูทุน รายิ่งานวิจิัยิ่เสนอต่อสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับูหลักทรัพยิ่์ และ
ตลาดูหลักทรัพยิ่์ เม่�อปีี 2563 คณะผูู้�วิจิัยิ่
ปีระกอบูดู�วยิ่ ดูร.ก่รต่พงศ์์ แนวมาลี, น.ส. 
อรพัทธ์ ์วงศ์าโรจิน์, นายิ่เขมภััทร ทฤษฎ่ิคณุ 
และ น.ส. อต่นุชี นวมสันเทียิ่ะ
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แนวทางการกำากับด้แลผู้้�สอบ
บัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีี
ในตลาดทุน

ผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนมีีความีสำาคัญต่อการ

พััฒนาและส่งเสริมีการขยายตัวทุางเศรษฐกิจของ

ประเทุศไทุย ในฐานะคนกลางทุี�เข�ามีาตรวจสอบความี

ถู้กต�องและสร�างความีเชี่�อมัี�นอย่างสมีเหตุผู้ลว่าข�อม้ีล

งบการเงนิของบรษิทัุแสดงข�อเทุจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั

อย่างถู้กต�องเทุี�ยงตรงครบถู�วน ซึ่่�งความีเชี่�อมีั�นดังกล่าว

จะชี่วยส่งเสริมีให�เกิดการพััฒนาตลาดทุุนอันส่งผู้ลดีต่อ

เศรษฐกิจของประเทุศไทุยในภาพัรวมี

 รายงานทุางการเงนิทุี�มีีคณุภาพัและการเปดิเผู้ย

ข�อม้ีลทุี�เพีัยงพัอจะชี่วยเพัิ�มีความีน่าเชี่�อถู่อให�ตลาดทุุน

ไทุย ทุำาให�มีีผู้้�ตัดสินใจเข�ามีาลงทุุนในตลาดทุุนไทุยมีาก

ข่�น เป็นการเพัิ�มีศักยภาพัในการแข่งขันและทุำาให�ตลาด

ทุุนไทุยขยายใหญ่ข่�น ส่งผู้ลให�ผู้้�บริหารกิจการในตลาด

ทุุนสามีารถูวางแผู้นระดมีทุุนขยายกิจการให�เติบโตข่�น 

ซึ่่�งจะส่งผู้ลต่อสภาพัการจ�างงานอันจะชี่วยให�เศรษฐกิจ

และสังคมีของประเทุศไทุยพััฒนาข่�นอย่างยั�งย่น

บทุความีนี�ประกอบด�วยเน่�อหาสี�ด�าน ค่อ 1) 

สภาพัตลาดผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีใน

ประเทุศไทุย 2) มีาตรการกำากับด้แลผู้้�สอบบัญชีีและ

สำานกังานสอบบัญชีใีนตลาดทุนุไทุยปัจจุบนั: ร้ปแบบและ

ปญัหาอุปสรรค 3) การทุบทุวนมีาตรการในการกำากับด้แล

ผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในต่างประเทุศ และ 

4) ข�อเสนอแนะในการปรบัปรงุมีาตรการกำากบัด้แลผู้้�สอบ

บัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนไทุย
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สภาพตลาดผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีี
ในประเทศไทย

จากการศ่กษาตลาดผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงาน

สอบบญัชีใีนตลาดทุนุของไทุยพับว่าสำานกังานสอบบัญชีี

ขนาดใหญส่ี�ราย (หรอ่ทุี�เรียกกันวา่ Big 4) มีีบทุบาทุหลกั

ในธุรุกจิทุั�งในแงส่ว่นแบง่ตลาด และจำานวนผู้้�สอบบญัชีใีน

ตลาดทุุนทุี�ได�ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียน 

ในแง่ส่วนแบ่งตลาด พับว่า Big 4 มีีส่วนแบ่ง

ตลาดรวมีกันมีากกว่าร�อยละ 90 และมีีแนวโน�มีเพัิ�มีข่�น

เร่�อยๆทุกุปี (ตารางทุี� 1) ในขณะเดียวกันเม่ี�อพิัจารณาใน

แง่จำานวนผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนทุี�ได�รับความีเห็นชีอบ/

ข่�นทุะเบยีนโดยสำานกังานคณะกรรมีการกำากบัหลกัทุรพััย์

และตลาดหลักทุรัพัย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) ก็พับว่าผู้้�สอบ

สำานักงาน 2557 2558 2559 2560 2561

KPMG 43 40 35 37 36

EY 27 29 28 25 27

PwC 10 13 15 16 15

Deloitte 9 8 14 15 16

อ่�นๆ 11 10 8 7 6

ประเภทุสำานักงาน จำานวนสำานักงานสอบบัญชีี จำานวนผู้้�สอบบัญชีีได�รับความีเห็นชีอบ

Big-4 Firms 4 140

International Firms 5 14

Local Firms 19 85

รวมี 28 239

ที่มา:  สำานักงาน ก.ลั่.ตั้. “รายงานสรุปกิจักรรมการตั้รวิจัคุณ์ภาพื่งานสอบับััญชื่ี”

ทีม่า:  สำานกังาน ก.ลั่.ตั้. “รายงานสรุปกจิักรรมการตั้รวิจัคณุ์ภาพื่งานสอบับััญชื่ ี”

บญัชีีส่วนใหญ่มีาจากสำานกังานสอบบัญชีี Big 4 ด�วยเช่ีน

กัน ดังจะเห็นได�ว่าผู้้�สอบบัญชีีข่�นทุะเบียนทุี�มีาจากกลุ่มี

สำานักงานสอบบัญชีี Big 4 มีีจำานวนรวมีกันถู่ง 140 ราย 

ในขณะทีุ�ผู้้�สอบบัญชีีจากสำานักงานสอบบัญชีีทุ�องถูิ�นทุี�มีี

จำานวนถู่ง 19 แห่งกลับมีีจำานวนผู้้�สอบบัญชีีทุี�มีีสิทุธิุข่�น

ทุะเบียนเพัียง 85 รายเทุ่านั�น (ตารางทุี� 2) ดังนั�นจาก

สภาพัตลาดผู้้�สอบบัญชีีและสำานกังานสอบบัญชีีในตลาด

ทุุนของไทุยจ่งเป็นตลาดทุี�มีีการกระจุกตัวส้ง

แมี�จะเป็นทีุ�ยอมีรับโดยทุั�วไปว่าสำานักงานสอบ

บัญชีี Big 4 มีีความีได�เปรียบเหน่อสำานักงานสอบบัญชีี

ทุ�องถูิ�นในหลายด�านไมี่ว่าเงินทุุน เทุคโนโลยี ความี

สามีารถูของบุคลากร และเคร่อขา่ย และในอีกด�านหน่�งค่อ

กฎหมีายทุี�กำากับด้แลการประกอบกิจการของสำานักงาน

สอบบัญชีีในตลาดทุุนของไทุยหลายประการก็ยังเอ่�อให�

ตารางที่ 1 ส่วนแบ่งตลาดขีองกลุ่ม Big 4 และ Non-Big 4 (% สัดส่วนล้กค�าวัดตามม้ลค่าตลาด)

ตารางที่ 2: จำำานวนสำานักงานและผู้้�สอบบัญชีีขี้�นทะเบียนจำาก Big 4 และ Non-Big 4 (พ.ศ. 2561)
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สำานักงานสอบบัญชีี Big 4 สร�างความีได�เปรียบเหน่อ

ค่้แข่งซึ่่�งเป็นผู้้�ประกอบการอ่�นๆ โดยเฉพัาะสำานักงาน

สอบบัญชีีขนาดกลางและเล็กทีุ�ไมี่สามีารถูเข�ามีาแข่งขัน

ได�เพัราะไม่ีสามีารถูแบกรับต�นทุุนในการเข�าส้่ตลาดและ

ปฏิิบัติตามีหลักเกณฑ์์ตามีกฎหมีายทุี�อาจสร�างภาระ

เกินสมีควรได� ในขณะเดียวกันระบบการตรวจสอบ

และลงโทุษผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาด

ทุุนทุี�มีีอย่้ก็อาจไม่ีได�สะทุ�อนต�นทุุนทุี�แทุ�จริงซึ่่�งส่งผู้ลให�

มีาตรการกำากับด้แลขาดประสิทุธิุภาพัในการใชี�บังคับ

ด�วย ดังนั�นการทุบทุวนและวิเคราะห์สภาพัปัญหาของ

กฎหมีายกำากบัด้แลผู้้�สอบบญัชีใีนตลาดทุุนและสำานกังาน

สอบบัญชีีในตลาดทุุนโดยสำานักงาน ก.ล.ต.1 จ่งมีีความี

สำาคัญอย่างยิ�ง

มาตรการกำากับด้แลผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงาน
สอบบัญชีีในตลาดทุนไทยในปัจำจำุบัน:  
ร้ปแบบและอุปสรรคปัญหา 

พัระราชีบัญญัติหลักทุรัพัย์และตลาดหลักทุรัพัย์ 

พั.ศ. 2535 กำาหนดให�ผู้้�สอบบญัชีขีองกจิการในตลาดทุนุ

ต�องได�รบัความีเหน็ชีอบจากสำานกังาน ก.ล.ต. กอ่นจง่จะ

สามีารถูเป็นผู้้�สอบบัญชีใีนตลาดทุนุได� และต�องอย่้ภายใต�

การกำากับด้แลของ สำานักงาน ก.ล.ต. 

สำานักงาน ก.ล.ต. ได�ออกประกาศเร่�อง “การ

ให�ความีเห็นชีอบผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุน” เพ่ั�อกำาหนด

มีาตรการให�การกำากับด้แลผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนข่�น 

ซึ่่�งมีาตรการหลกัในการกำากบัด้แลและควบคมุีการปฏิิบตัิ

งานของผู้้�สอบบญัชี ีและสำานกังานสอบบญัชีใีนตลาดทุุน

นั�น มีี 3 ด�าน ได�แก่

1 สำานกังานคณ์ะกรรมการกำากบััหลั่กัทรพัื่ยแ์ลั่ะตั้ลั่าดีหลัั่กทรัพื่ย,์ 
การกำากับัรายงานทางการเงินแลั่ะผ้้สอบับััญชื่ี, 
แหล่่งท่ี่�มา https://www.sec.or.th/TH/Pages/Lawand-

Regulations/AuditorAccountsT.aspx (2 เมษ์ายน 2563) 

1. การให้้ความเห้็นชอบ/ขึ้้�นทะเบียนขึ้องผู้้้สอบบัญชีและ

สำานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน 

การกำากับด้แลในส่วนนี�เป็นการกำาหนดเง่�อนไข

ในการเข�าส่้ตลาดทุุนของผู้้�สอบบัญชีี ซึ่่�งครอบคลุมีใน

เร่�องกระบวนการและปัจจัยทุี�ใชี�ในการพิัจารณาให�ความี

เห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียน เชี่น การกำาหนดคุณสมีบัติของผู้้�

สอบบัญชีีในตลาดทุุนให�ต�องสังกัดสำานักงานสอบบัญชีี

ทุี�มีีระบบควบคมุีคณุภาพังานสอบบญัชีทีุี�เพัยีงพัอและนา่

เชี่�อถู่อตามีมีาตรฐานการควบคุมีคุณภาพังานสอบบัญชีี

ของไทุยทุี�กำาหนดโดยสภาวิชีาชีีพั (Thai Standard on 

Quality Control 1: TSQC1)2 เป็นต�น 

ในปัจจุบันระบบกฎหมีายไทุยมุ่ีงเน�นการกำากับ

ด้แลผู้้�สอบบญัชีเีปน็รายบคุคลมีากกวา่ในระดบัสำานกังาน 

เพัราะปัจจุบันกฎหมีายกำาหนดให�เฉพัาะผู้้�สอบบัญชีี

เทุ่านั�นทุี�จะต�องได�รับการให�ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียน

กับสำานักงาน ก.ล.ต.3 โดยการขอให�ความีเห็นชีอบ/ข่�น

ทุะเบียนดังกล่าวมีีอายุคราวละห�าปีและต�องต่ออายุเมี่�อ

ครบกำาหนดเวลา อย่างไรก็ตามี ในเวลานี� ประเทุศไทุย

ยังไม่ีมีีกฎหมีายกำาหนดให�สำานักงานสอบบัญชีีในตลาด

ทุุนต�องได�รับการให�ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนจาก

สำานักงาน ก.ล.ต. โดยตรง หากแต่กำาหนดโดยอ�อมีว่า

ผู้้�สอบบัญชีีทีุ�จะได�รับความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนจาก

สำานักงาน ก.ล.ต. จะต�องสังกัดอย่้ในสำานักงานสอบ

บัญชีีทุี�มีีระบบการควบคุมีคุณภาพัตามี TSQC1 และ

หากพับว่าสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนไมี่ผู้่านการ

ตรวจสอบมีาตรฐานการควบคุมีคุณภาพัดังกล่าวจาก

สำานกังาน ก.ล.ต. ผู้้�สอบบญัชีใีนสงักดักจ็ะขาดคุณสมีบตัิ

2 ประกาศสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับัหลัั่กทรัพื่ย์แลั่ะตั้ลั่าดี 
หลั่ักทรัพื่ย์ ที� สชื่. 39/2553 เร่�องการให้ควิามเห็นชื่อบัผ้้สอบับััญชีื่ 
ในตั้ลั่าดีทุน ข้อ 7
3 พื่.ร.บั.หลั่ักทรัพื่ย์แลั่ะตั้ลั่าดีหลั่ักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 มาตั้รา 61 วิรรค
แรก
 มาตั้รา 61 ผ้้สอบับััญชีื่ตั้ามมาตั้รา 56 ตั้้องเป็นผ้้สอบับััญชื่ีที�
สำานักงานให้ควิามเห็นชื่อบั
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ในการเป็นผู้้�สอบบัญชีทีีุ�ได�รับความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียน

กับสำานักงาน ก.ล.ต. ด�วย รวมีทุั�งไมี่สามีารถูให�บริการ

ได� แนวทุางการกำากับดังกล่าวสะทุ�อนว่าแมี�จะไมี่มีี

กฎหมีายกำากับสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนโดยตรง

แต่ประเทุศไทุยก็มีีการกำากับด้แลสำานักงานสอบบัญชีีใน

ตลาดทุุนโดยอ�อมี

อย่างไรก็ดี การกำาหนดคุณสมีบัติในการให�

ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนผู้้�สอบบัญชีีมีีบางลักษณะทุี�

เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีีพัและไม่ีสอดคล�องกับ

แนวทุางการดำาเนนิธุรุกจิ เชีน่ การกำาหนดคณุสมีบตัขิอง

ผู้้�สอบบญัชีทีุี�จะย่�นคำาขอความีเหน็ชีอบ/ข่�นทุะเบยีนเปน็

ผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนให�ต�อง “แสดงได�ว่าได�ลงลายม่ีอ

ชี่�อเพั่�อแสดงความีเห็นในการสอบบัญชีีของกิจการไมี่

น�อยกว่า 3 กิจการในปีล่าสุดก่อนปีทุี�ย่�นคำาขอความีเห็น

ชีอบต่อสำานักงาน ก.ล.ต. โดยกิจการดังกล่าวต�องไมี่มีี

การประกอบธุุรกิจในลักษณะเดียวกันหร่อใกล�เคียงกัน

ทุั�งหมีด” เง่�อนไขดังกล่าวแมี�จะมุ่ีงสร�างความีเชี่�อมัี�นว่า

ผู้้�สอบบัญชีีจะมีีประสบการณ์มีากเพัียงพัอในการสอบ

บัญชีีของบริษัทุจดทุะเบียน แต่เง่�อนไขทุี�เคร่งครัดดัง

กลา่วกส็ร�างอปุสรรคคอ่นข�างมีากโดยเฉพัาะผู้้�สอบบญัชีี

ตลาดทุุนทุี�มีาจากสำานักงานสอบบัญชีีขนาดเล็กทุี�อาจ

ไมี่มีีโอกาสสอบบัญชีีในกิจการ 3 กิจการทุี�ต่างประเภทุ

กันได� ข�อจำากัดดังกล่าวส่งผู้ลให�ผู้้�สอบบัญชีีตลาดทุุนมีัก

มีาจากสำานักงานสอบบัญชีีขนาดใหญ่เทุ่านั�นซึ่่�งเสี�ยงต่อ

การผู้้กขาดตลาด 

2. การกำากับด้แลการปฏิิบัติงานขึ้องผู้้้สอบบัญชีและ

สำานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนภายห้ลังจากที�ได้รับความ

เห้็นชอบ/ขึ้้�นทะเบียน 

นอกเหน่อไปจากการควบคุมีในแง่คุณสมีบัติ

ของผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนแล�ว สำานักงาน ก.ล.ต. ก็ให�

ความีสำาคัญกับการกำากับด้แลการปฏิิบัติงานของผู้้�สอบ

บัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนภายหลังได�รับ

ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียน โดยทุี�สำานักงาน ก.ล.ต. จะ

เข�าไปตรวจสอบการปฏิิบัตงิานของผู้้�สอบบัญชีีและตรวจ

สอบระบบควบคุมีคุณภาพัของสำานักงานสอบบัญชีีว่า

สอดคล�องตามีมีาตรฐานทีุ�กำาหนดไว�โดยมีาตรฐานการ

สอบบัญชีีและ TSQC1 หร่อไม่ี ในการเข�าตรวจสอบ 

สำานักงาน ก.ล.ต. จะเข�าตรวจสอบการปฏิิบัติงานของผู้้�

สอบบัญชีีและการตรวจระบบควบคุมีคุณภาพัสำานักงาน

สอบบัญชีีนั�น ตามีรอบระยะเวลาทุี�ข่�นอย้่กับขนาดและ

ลักษณะความีเสี�ยงในการดำาเนินกิจการของสำานักงาน

สอบบัญชีีนั�นๆ ในกรณีทีุ�เป็นสำานักงานสอบบัญชีีขนาด

ใหญ่มีักจะถู้กตรวจปีละครั�ง ส่วนสำานักงานสอบบัญชีี

ขนาดกลางและขนาดเล็กจะถู้กตรวจทุุกๆ 2-3 ปี

แมี�จะมีีระบบการตรวจสอบเพ่ั�อให�เกดิความีมัี�นใจ

ว่าทุั�งผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีียังให�บริการ

ตามีมีาตรฐานคณุภาพัการสอบบญัชีทีุี�ด ีแตใ่นทุางปฏิิบตัิ

ข�อกำาหนดบางอย่างก็ยังมีีปัญหา อาทุิเชี่น (1) ข�อจำากัด

ในการเปิดเผู้ยข�อม้ีลผู้ลการตรวจสอบการปฏิิบัติงาน

ของผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนและการตรวจสอบระบบการ

ควบคมุีคุณภาพัของสำานกังานสอบบญัชีีในตลาดทุนุทุี�ยงั

เปิดเผู้ยเพัียงแค่ภาพัรวมี ไมี่ได�เจาะจงผู้้�สอบบัญชีีหร่อ

สำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนรายใดรายหน่�ง ทุำาให�

ผู้้�บริหารบริษัทุจดทุะเบียนหร่อนักลงทุุนในบริษัทุจด

ทุะเบียนทุี�ใชี�บริการสอบบัญชีีไมี่สามีารถูทุราบได�ว่าผู้้�

สอบบัญชีีในตลาดทุุนหร่อสำานักงานสอบบัญชีีในตลาด

ทุนุรายใดทุี�มีีปญัหา (2) มีาตรฐานคณุภาพัการสอบบญัชีี

ทุี�ถู้กใชี�เป็นแนวทุางในการตรวจสอบผู้้�สอบบญัชีีในตลาด

ทุนุและสำานกังานสอบบัญชีีในตลาดทุุนอาจไม่ีสอดคล�อง

กบัสภาพัการณแ์ละธุรุกจิของบรษัิทุจดทุะเบยีนทุี�มีีความี

ซึ่ับซึ่�อนมีากข่�นในปัจจุบันเน่�องจากมีาตรฐานวิชีาชีีพั

ถู้กกำาหนดจากองค์กรวิชีาชีีพัอย่างเดียว ไมี่ได�มีาจาก

สำานักงาน ก.ล.ต. ทุี�มีีความีเชีี�ยวชีาญด�านการกำากับด้แล

ตลาดทุนุด�วย และ (3) ข�อจำากดัของกฎหมีายในการกำากบั
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ด้แลเร่�องความีเป็นอิสระ4ของผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงาน

สอบบัญชีีในตลาดทุุนนั�น ซึ่่�งปัจจุบันกฎหมีายไทุยเน�น

เพัยีงการกำากบัด้แลโดยกำาหนดในรป้ข�อกำาหนดทุั�วไปใน

มีาตรฐานการสอบบัญชีีและจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบ

วิชีาชีีพับัญชีี และประกาศสำานักงาน ก.ล.ต. เกี�ยวกับ

เร่�องรอบระยะเวลาทุี�บริษัทุจดทุะเบียนต�องหมีุนเวียนผู้้�

สอบบญัชี ี(Rotation)5 แตไ่มีไ่ด�มุ่ีงเน�นการควบคมุีในด�าน

อ่�นอย่างชัีดเจน เช่ีน การกำาหนดบญัชีกิีจกรรมีทุี�มิีใชีง่าน

สอบบัญชีี (Non-Audit Works) ทุี�อาจขัดต่อความีเป็น 

กลางในฐานะผู้้�สอบบัญชีีของกิจการล้กค�า (Conflict of 

Interests) การกำาหนดเพัดานรายได�ส้งสุดสำาหรับการให�

บริการในกิจกรรมีทีุ�มีิใชี่งานสอบบัญชีีทีุ�ดำาเนินการโดย

สำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุน เป็นต�น 

3. การลงโทษผู้้ส้อบบัญชีและสำานกังานสอบบัญชีในตลาดทุน 

การกำากับด้แลในส่วนนี�เป็นอีกมีาตรการหน่�งทีุ�

ชีว่ยในการกำากบัพัฤตกิรรมีของผู้้�สอบบัญชีแีละสำานกังาน

สอบบัญชีีในตลาดทุุนด�วย ในส่วนของการลงโทุษผู้้�

สอบบัญชีีทุี�ได�รับการให�ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนกับ

สำานักงาน ก.ล.ต. นั�น ปัจจุบันมีีการกำาหนดบทุลงโทุษ

ทุั�งโทุษอาญาตามีมีาตรา 287 แห่งพัระราชีบัญญัติหลัก

ทุรัพัย์และตลาดหลักทุรัพัย์ พั.ศ. 2535 โดยมีีระวาง

โทุษจำาคุกไม่ีเกินสองปี หร่อปรับไมี่เกินห�าแสนบาทุ 

หร่อทุั�งจำาทุั�งปรับ ในกรณีทีุ�(1) ผู้้�สอบบัญชีีของบริษัทุ

จดทุะเบียนในตลาดทุุนไมี่รักษามีารยาทุและปฏิิบัติ

งานสอบบัญชีีเพั่�อแสดงความีเห็นต่องบการเงินตามีข�อ

กำาหนดของกฎหมีายว่าด�วยผู้้�สอบบัญชีี และข�อกำาหนด

เพัิ�มีเติมีตามีทีุ�คณะกรรมีการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

4 ประกาศคณ์ะกรรมการกำากับัตั้ลั่าดีทุน ที� ทจั.44/2556 เร่�องหลั่ัก
เกณ์ฑ์์ เง่�อนไข แลั่ะวิิธีีการรายงานการเปิดีเผยข้อม้ลั่เกี�ยวิกับัฐานะ
ทางการเงินแลั่ะผลั่การดีำาเนินงานของบัริษ์ัทที�ออกหลั่ักทรัพื่ย์ ข้อ 23
5 ประกาศแนวิปฏิิบััตั้ิที� นป. 5/2561 เร่�อง แนวิทางการหมุนเวิียนผ้้สอบั
บััญชื่ใีนตั้ลั่าดีทนุแลั่ะการผอ่นผนัการหมนุเวิยีนผ้ส้อบับัญัชื่ใีนตั้ลั่าดีทนุ

รวมีถู่งกรณีทีุ� (2) ผู้้�สอบบัญชีีพับความีผิู้ดปกติของงบ

การเงินว่าไมี่ตรงตามีความีเป็นจริงหร่อไมี่ครบถู�วน แล�ว

ไมี่รายงานข�อสังเกตหร่อเปิดเผู้ยข�อเท็ุจจริงอันเป็นสาร

สำาคัญของงบการเงนิไว�ในรายงานการสอบบญัชี ีและโทุษ

ทุางปกครอง6โดยการพัักหร่อเพัิกถูอนการให�ความีเห็น

ชีอบผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุน ในกรณีทุี� (1) ผู้้�สอบบัญชีีมีี

พัฤติกรรมีทีุ�แสดงถู่งการขาดจรรยาบรรณวิชีาชีีพั หร่อ 

(2) ไมีป่ฏิบิตัิตามีข�อกำาหนดของกฎหมีายวา่ด�วยวิชีาชีพีั

บญัชีแีละข�อกำาหนดเพัิ�มีเตมิีตามีทีุ�คณะกรรมีการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำาหนด รวมีถูง่กรณทีุี� (3) จงใจแสดงข�อความีอนั

เปน็เท็ุจ หร่อปกปดิข�อเท็ุจจริงอันเป็นสาระสำาคญัอันควร

แจ�ง หร่อเปิดเผู้ยต่อประชีาชีน หร่อย่�นต่อคณะกรรมีการ 

ก.ล.ต.7 อย่างไรก็ตามีสำานักงานสอบบัญชีีจะได�เสนอ

แนวทุางอ่�นทุี�เป็นทุี�พัอใจต่อสำานักงาน ก.ล.ต. (Enforce-

able undertaking) เพ่ั�อดำาเนินการลงโทุษเป็นการภายใน

กับผู้้�สอบบัญชีีในสังกัดทุี�ถู้กกล่าวหา 

สำาหรับสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนนั�น 

กฎหมีายปัจจุบันไมี่ได�กำาหนดบทุลงโทุษไว�เป็นการ

เฉพัาะต่อกรณีสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนทุี�ไมี่ได�

ดำาเนินการให�มีีระบบควบคุมีคุณภาพัตามี TSQC1 จน

เป็นเหตุให�ผู้้�สอบบัญชีีในสังกัดฝ่่าฝ่ืนไมี่ปฏิิบัติตามี

มีาตรฐานการสอบบัญชีีและจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบ

วิชีาชีีพับัญชีี ทุำาให�เกิดความีเสียหายแก่บุคคลภายนอก 

ในทุางปฏิิบตัแิล�วสำานกังานสอบบญัชีใีนตลาดทุุนจะได�รับ

6 โทษ์ทางปกครอง (Sanction administrative) หมายถึงคำาสั�งทาง
ปกครองที�ทำาข้�นโดียองคก์รฝ่่ายปกครองในกรอบัที�กฎหมายให้อำานาจัไว้ิ 
โดียการลั่งโทษ์ทางปกครองนี�สำานกังาน ก.ลั่.ตั้. มอีำานาจัในการกำาหนดี
บัทลั่งโทษ์ได้ีดีว้ิยตั้นเองภายใต้ั้ขอบัเขตั้ที�กฎหมายกำาหนดีไว้ิ โดียไม่ตั้อ้ง
อาศยัอำานาจัพื่จิัารณ์าพื่พิื่ากษ์าโดียศาลั่ ในกรณ์ทีี�ผ้อ้ย้ใ่ต้ั้บัังคบััของคำา
สั�งทางปกครองไมพ่ื่อใจัผลั่ของคำาสั�งสามารถอทุธีรณ์ค์ำาสั�งดีงักลั่า่วิตั้อ่
ศาลั่ปกครองไดี้ตั้าม พื่.ร.บั.วิิธีีปฏิิบััตั้ิราชื่การทางปกครอง พื่.ศ. 2542
7 ประกาศสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับัหลัั่กทรัพื่ย์แลั่ะตั้ลั่าดี 
หลั่ักทรัพื่ย์ ที� สชื่. 39/2553 เร่�องการให้ควิามเห็นชื่อบัผ้้สอบับััญชื่ีใน
ตั้ลั่าดีทุน ข้อ 16
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เพัียงหนังส่อเต่อนจากสำานักงาน ก.ล.ต. เพั่�อให�แก�ไขข�อ

บกพัร่องเทุ่านั�น แต่หากเป็นในกรณีทุี�เกิดความีเสียหาย

รุนแรงและส่งผู้ลกระทุบต่อบุคคลภายนอกเป็นจำานวน

มีาก มีาตรการลงโทุษทุี�ส้งสดุทุี�สำานกังาน ก.ล.ต. มีีอำานาจ

ลงโทุษและจะส่งผู้ลโดยตรงต่อสำานักงานสอบบัญชีีใน

ตลาดทุนุได�กค่็อ การสั�งพักัหร่อเพักิถูอนการให�ความีเหน็

ชีอบผู้้�สอบบญัชีใีนตลาดทุุนทุกุรายทีุ�สงักดัสำานักงานสอบ

บญัชีดัีงกล่าว ซึ่่�งจะทุำาให�สำานกังานสอบบัญชีแีห่งนั�นขาด

ผู้้�สอบบัญชีีทีุ�ได�รับความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียน และไมี่

สามีารถูให�บริการได�ต่อไปอีก

จากแนวทุางการลงโทุษตามีกฎหมีายในปัจจุบัน

จะพับว่ายังมีีข�อจำากัดค่อนข�างมีาก กล่าวค่อ บทุลงโทุษ

สำาหรับผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนขาดความีหลากหลาย

ของร้ปแบบการลงโทุษเพัราะสำานักงาน ก.ล.ต. มีีเพีัยง

บทุลงโทุษทุางอาญาและโทุษทุางปกครองโดยการพััก

และเพัิกถูอนการให�ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนเทุ่านั�น 

ในขณะเดียวกันร้ปแบบการลงโทุษสำานักงานสอบบัญชีี

ในตลาดทุุนก็มีีค่อนข�างจำากัดเชี่นกันเพัราะเน�นแต่การ

ทุำาหนังส่อตักเต่อนจากสำานักงาน ก.ล.ต.เทุ่านั�นซึ่่�งอาจ

ไมี่มีีประสิทุธุิภาพัเทุ่าทุี�ควรและแมี�สำานักงาน ก.ล.ต. จะ

มีีอำานาจสั�งเพัิกถูอนผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนทุุกคนทุี�อย่้

ในสงักดัของสำานักงานสอบบัญชีใีนตลาดทุุนดังกลา่วด�วย

เหตวุา่ผู้้�สอบบัญชีตีลาดทุุนขาดคุณสมีบตักิารเป็นผู้้�สอบ

บัญชีีในสำานักงานสอบบัญชีีทุี�มีีคุณภาพัตามีทีุ�กฎหมีาย

กำาหนด มีาตรการดังกล่าวก็ถู้กมีองว่าเป็นมีาตรการ

ลงโทุษทุี�รุนแรงเกินไปซึ่่�งสร�างผู้ลกระทุบไมี่เพัียงแต่

สำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนและผู้้�สอบบัญชีีในสังกัด

เทุ่านั�น แต่ยังกระทุบบริษัทุจดทุะเบียนทีุ�ต�องหาผู้้�สอบ

บัญชีีตลาดทุุนรายใหมี่มีาทุดแทุนรายเก่าทีุ�ถู้กเพัิกถูอน

ซึ่่�งค่อนข�างขาดแคลนในปัจจุบัน

การทบทวนมาตรการในการกำากับด้แลผู้้�สอบ
บัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในต่างประเทศ

ระบบการกำากับด้แลและควบคุมีคุณภาพัการ

ปฏิิบัติงานของผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีทุี�

ดีนั�นทุำาให�นักลงทุุนมีีความีเชี่�อมัี�นในรายงานทุางการ

เงิน ซึ่่�งส่งผู้ลต่อการตัดสินใจลงทุุนในตลาดทุุน ดังนั�น

ประเทุศต่างๆ จ่งให�ความีสำาคัญกับการจัดการระบบการ

กำากบัด้แลและควบคมุีการปฏิิบตังิานของผู้้�สอบบญัชีแีละ

สำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุน จากการศ่กษากฎหมีาย

และกลไกของประเทุศทุี�มีีระบบการกำากับด้แลผู้้�สอบ

บัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนทีุ�ดีและได�รับ

การยอมีรับในระดับสากลจำานวน 5 ประเทุศ ซึ่่�งได�แก่ 

ประเทุศสหรฐัอเมีรกิา ประเทุศสหราชีอาณาจกัร ประเทุศ

ออสเตรเลีย ประเทุศสิงคโปร์ และประเทุศมีาเลเซึ่ีย เพั่�อ

วเิคราะหแ์ละพัฒันาแนวทุางการกำากบัด้แลทุี�เหมีาะสมีทีุ�

จะนำามีาใชี�กบัประเทุศไทุยใน 3 ด�าน สามีารถูสรุปประเด็น

ค�นพับในแต่ละด�านดังต่อไปนี�

1. กระบวนการให้ค้วามเห้น็ชอบ/ข้ึ้�นทะเบยีนผู้้ส้อบบญัชแีละ

สำานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน 

เมี่�อพิัจารณากฎหมีายของประเทุศกลุ่มีตัวอย่าง

ทุี�ได�ทุำาการศ่กษาทุั�งห�าประเทุศ พับว่ามีีการกำาหนดให�

ทุั�งผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนต�อง

ได�รับความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนกับหน่วยงานกำากับ

ด้แล เหตผุู้ลสำาคญัทุี�ทุกุประเทุศกำาหนดให�สำานกังานสอบ

บัญชีีในตลาดทุุนจะต�องได�รับการให�ความีเห็นชีอบ/ข่�น

ทุะเบียนด�วยเน่�องจากลักษณะของงานสอบบัญชีีจะต�อง

ทุำางานรวมีกันเป็นกลุ่มี การกำากับด้แลจ่งต�องให�ความี

สำาคัญไมี่เพัียงเฉพัาะผู้้�สอบบัญชีีรายบุคคลเทุ่านั�น แต่

ต�องตรวจสอบไปถู่งระบบการทุำางานของสำานักงานสอบ

บัญชีีด�วยว่ามีีมีาตรฐานในการควบคุมีคุณภาพัเพัียงพัอ

หร่อไม่ี ซึ่่�งหากสำานักงานสอบบัญชีีไม่ีได�ให�ความีสำาคัญ
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กับการควบคุมีคุณภาพัอย่างเพัียงพัอจนผู้้�สอบบัญชีีก่อ

ให�เกิดความีเสียหายข่�น สำานักงานสอบบัญชีีจ่งควรจะ

ต�องมีีสว่นรบัผู้ดิชีอบ เพัราะการกระทุำานั�นสง่ผู้ลตอ่ความี

เชี่�อถู่อโดยรวมีของการสอบบัญชีีในตลาดทุุน

สำาหรับคุณสมีบัติของผู้้�สอบบัญชีีทุี�จะขอความี

เหน็ชีอบ/ข่�นทุะเบียนจากสำานกังาน ก.ล.ต. นั�นโดยทัุ�วไป

มีีลักษณะทุี�สอดคล�องไปในทุิศทุางเดียวกันกับของต่าง

ประเทุศ ค่อการกำาหนดคุณสมีบัติของผู้้�สอบบัญชีีออก

เปน็ 3 ลกัษณะค่อ คณุสมีบัตพิั่�นฐานทุั�วไป คณุสมีบัตดิ�าน

ประสบการณ์การทุำางาน และคุณสมีบัติตามีหลักความี

สามีารถู ศกัยภาพั และความีเหมีาะสมี (Capable, Fit and 

Proper) แตอ่าจจะแตกตา่งกนัในรายละเอยีดบางประการ 

เชี่น การพัิจารณาหลักฐานเอกสารหร่อผู้ลงานการตรวจ

สอบงบการเงินของผู้้�สอบบัญชีี 3 ชีิ�นงาน ทุี�แสดงความี

ยากง่ายและความีซึ่ับซึ่�อนของกิจการทุี�ได�ตรวจสอบ ซึ่่�ง

แตกตา่งกบัประเทุศไทุยทุี�กำาหนดเพัิ�มีเตมิีด�วยวา่กจิการ

ทุี�ตรวจสอบจะต�องเป็นกิจการทุี�มีีความีแตกต่างกันด�วย

สำาหรับคุณสมีบัติของสำานักงานสอบบัญชีีใน

ตลาดทุุนนั�นตามีกฎหมีายของประเทุศกลุ่มีตัวอย่างได�

กำาหนดคุณสมีบัติในการให�ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียน

เป็นสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนเอาไว� 5 ลักษณะ 

ได�แก่ (1) คุณสมีบัติของผู้้�เป็นหัวหน�าสำานักงานสอบ

บัญชีีในตลาดทุุน ซึ่่�งจะต�องสะทุ�อนภาวะความีเป็นผู้้�นำา 

และสอดคล�องกับหลักความีสามีารถู ศักยภาพั และ

ความีเหมีาะสมี (2) สำานักงานสอบบัญชีีจะต�องมีีระบบ

การควบคุมีคุณภาพัสอดคล�องกับมีาตรฐานการควบคุมี

คุณภาพัสากล ฉบับทุี� 1 (International Standard on 

Quality Control 1: ISQC1) (3) สำานักงานสอบบัญชีีจะ

ต�องจัดให�มีีหลักประกันชีดใชี�ค่าเสียหายทีุ�อาจเกิดจาก

การสอบบัญชีีทุี�เพีัยงพัอและเหมีาะสมี โดยประเมิีนจาก

ค่าธุรรมีเนียมีทุี�จะได�จากการสอบบัญชีีในแต่ละปี (4) 

สำานักงานสอบบัญชีีจะต�องรักษาความีเป็นอิสระของผู้้�

สอบบัญชีีในสังกัด โดยกำาหนดโครงสร�างของการเป็นผู้้�

ถู่อหุ�น/หุ�นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีีจะต�องมีีผู้้�สอบ

บัญชีีเป็นผู้้�ถู่อหุ�น/หุ�นส่วนในสัดส่วน 2 ใน 3 ของจำานวน

ผู้้�ถู่อหุ�น/หุ�นส่วนทุั�งหมีด และในการลงคะแนนเสียงเพั่�อ

กำาหนดทิุศทุางนโยบายและการทุำางานของสำานักงาน

สอบบัญชีีจะต�องกระทุำาโดยผู้้�ถู่อหุ�น/หุ�นส่วนทีุ�เป็นผู้้�

สอบบัญชีีเทุ่านั�น นอกจากนี� สำานักงานสอบบัญชีีจะต�อง

กำาหนดแนวปฏิิบัติในการดำาเนินธุุรกิจ (Business con-

duct) ทุี�จะไม่ีกระทุบต่อความีเป็นอิสระของผู้้�สอบบัญชีี 

และการใชี�ดลุพิันจิของผู้้�สอบบัญชี ีและ (5) สำานกังานสอบ

บญัชีใีนตลาดทุนุอาจจะมีีผู้้�สอบบัญชีอีย่างน�อย 2 คนก็ได� 

แต่หัวหน�าสำานักงานสอบบัญชีีจะต�องเป็นผู้้�สอบบัญชีีใน

ตลาดทุุนทีุ�ได�รับการให�ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนกับ

หน่วยงานกำากับด้แล 

ในส่วนของระยะเวลาในการให�ความีเห็นชีอบ/

ข่�นทุะเบียนเป็นผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนนั�นแนวทุางของ

กลุม่ีประเทุศตัวอย่างจะให�ความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนเป็น

แบบตลอดชีีพั โดยกำาหนดให�มีีการชีำาระค่าธุรรมีเนียมี

รายปี 

2. การกำากับด้แลการปฏิิบัติงานขึ้องผู้้้สอบบัญชีและ

สำานักงานสอบบัญชีในตลาดทุนภายห้ลังจากที�ได้รับความ

เห้็นชอบ/ขึ้้�นทะเบียน

จากการศ่กษามีาตรการการกำากับด้แลการ

ปฏิิบัติงานของผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีใน

ตลาดทุุนภายหลังได�รับความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนของ

กลุ่มีประเทุศตัวอย่าง พับว่ามีีแนวทุางเดียวกันกับของ

ประเทุศไทุย เชี่น ขอบเขตการตรวจสอบการปฏิิบัติงาน

ของผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุน และการตรวจระบบการ

ควบคุมีคุณภาพัของสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนทุี�

พัจิารณาโดยต�องอ�างองิจากการปฏิิบตัติามีมีาตรฐานการ

สอบบัญชีี และ ISQC1 เป็นต�น

อย่างไรก็ตามี ยังคงมีีบางประเด็นทุี�แตกต่าง

กับประเทุศไทุย เช่ีน (1) การเปิดเผู้ยผู้ลการตรวจสอบ
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การปฏิิบัติงานของผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุนและการตรวจ

สอบระบบการควบคุมีคุณภาพัของสำานักงานสอบบัญชีี

ในตลาดทุุนของประเทุศสหรัฐอเมีริกาและประเทุศสห

ราชีอาณาจักรทุี�จะมีีการจัดทุำารายงานและเปิดเผู้ยผู้ล

การตรวจสอบสำาหรับสำานักงานสอบบัญชีีแต่ละรายมีี

ระบบการควบคุมีคุณภาพัสอดคล�องตามี ISQC1 โดย

ของประเทุศสหรัฐอเมีริกาจะเปิดเผู้ยรายงานผู้ลการ

ตรวจสอบทุั�งหมีดต่อสาธุารณชีน ในขณะทุี�ของประเทุศ 

สหราชีอาณาจักรจะเปิดเผู้ยผู้ลการตรวจสอบต่อคณะ

กรรมีการตรวจสอบ (Audit committee) ของบริษัทุจด

ทุะเบียนนั�นเทุ่านั�น (2) การให�อำานาจแก่หนว่ยงานกำากบั

ด้แลตลาดทุุนเป็นผู้้�กำาหนดมีาตรฐานวิชีาชีีพัทีุ�เกี�ยวข�อง

สำาหรับผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุน

นั�นเพัิ�มีเตมิีจากองคก์รวิชีาชีพีัเน่�องจากกจิกรรมีต่างๆ ทุี�

เกี�ยวข�องกบัตลาดทุนุมีีความีซึ่บัซึ่�อนและมีีผู้ลกระทุบต่อ

เศรษฐกจิอย่างมีาก และ (3) การกำาหนดมีาตรการทุี�หลาก

หลายเพั่�อกำากบัด้แลเร่�องความีเป็นอิสระของผู้้�สอบบัญชีี

และสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนนอกเหน่อจากข�อ

กำาหนดทุั�วไปและการหมุีนเวียนผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุน 

ทุั�งนี�กฎหมีายในหลายประเทุศยังมีีการกำาหนดมีาตรการ 

อ่�นๆ ควบค่้ไปด�วยเพั่�อความีชัีดเจนแน่นอน เชี่น การ

กำาหนดบัญชีีรายการกิจกรรมีทุี�ไมี่ใชี่การสอบบัญชีีทุี�

ห�ามีสำานักงานสอบบัญชีีให�บริการแก่บริษัทุจดทุะเบียน

ทุี�เป็นล้กค�าสอบบัญชีี (Prohibition service) การกำาหนด

แนวทุางในการให�บริการงานอ่�นทีุ�ไมี่ใชี่งานสอบบัญชีี 

(Non-audit service) การกำาหนดให�หมีุนเวียนสำานักงาน

สอบบัญชีีในตลาดทุุน (Firm rotation) การกำาหนดระยะ

เวลาทีุ�ห�ามีผู้้�สอบบัญชีีทุี�เพัิ�งพั�นจากการเป็นผู้้�สอบบัญชีี

ในสังกัดสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนปฏิิบัติงานให�

กับบริษัทุจดทุะเบียนทุี�เป็นล้กค�าสอบบัญชีี (Cooling-off 

period) และการกำาหนดอัตราค่าธุรรมีเนียมีส้งสุดทุี�จะเก็บ

ได�จากบริการอ่�นทุี�ไมี่ใชี่งานสอบบัญชีี เป็นต�น 

3. การลงโทษผู้้ส้อบบัญชแีละสำานกังานสอบบัญชใีนตลาดทุน 

จากการศ่กษากฎหมีายและกลไกการกำากับด้แล

ของกลุ่มีประเทุศตัวอย่างพับว่าประเทุศสหรัฐอเมีริกา 

ประเทุศสหราชีอาณาจักร และประเทุศมีาเลเซึ่ียมีีการ

กำาหนดบทุลงโทุษแก่สำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุน

เป็นการเฉพัาะ และมีีร้ปแบบของการลงโทุษในลักษณะ

ทุี�หลากหลาย โดยเน�นไปทีุ�โทุษทุางปกครองมีากกว่า

โทุษทุางอาญา อาทุิ การภาคทุัณฑ์์ การตำาหนิโดยเปิด

เผู้ยต่อสาธุารณะ การลงโทุษปรับเป็นตัวเงิน การจำากัด

การประกอบกิจการ (เช่ีน การจำากัดจำานวนล้กค�า การ

พัักการรับงานสอบบัญชีี และการห�ามีมีิให�เป็นผู้้�บริหาร

ของสำานักงานสอบบัญชีี เป็นต�น) การพัักการให�ความี

เห็นชีอบ และการเพัิกถูอนการให�ความีเห็นชีอบ เป็นต�น

ขี�อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการกำากับด้แล
ผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุน
ไทย

สำานักงาน ก.ล.ต. มีีพัันธุกิจในการกำากับและ

พััฒนาตลาดทุุนให�น่าเชี่�อถู่อ มีีประสิทุธิุภาพั และสังคมี

ทุุกภาคส่วนเข�าถู่งได� ดังนั�นเพั่�อส่งเสริมีให�เกิดการ

แขง่ขนัในตลาดอนัจะชีว่ยยกระดบัคณุภาพัมีาตรฐานการ

ให�บริการ สำานักงาน ก.ล.ต. ต�องคำาน่งถู่งหลักการกำากับ

ด้แลทุี�ดีซึ่่�งจะต�องพิัจารณาในแง่ประสิทุธุิภาพัในการ

กำากับด้แลโดยรฐั (Efficiency) และไมีส่ร�างภาระแกเ่อกชีน

จนเกินสมีควร (Proportionality) การสร�างกลไกความีรับ

ผู้ิด (Accountability) เพั่�อให�ผู้้�เกี�ยวข�องต�องปฏิิบัติตามี

กฎหมีายและระเบียบ และการสร�างความีโปร่งใสในการ

ตรวจสอบและเปิดเผู้ยข�อมี้ล (Transparency and Dis-

closure of information) รวมีทัุ�งต�องมีีความีสอดคล�อง

กับแนวปฏิิบัติตามีมีาตรฐานสากล

นอกจากนั�น สำานักงาน ก.ล.ต. ยังสามีารถูเพัิ�มี

ประสิทุธุิภาพัและประสิทุธุิผู้ลในการกำากับด้แลผู้้�สอบ
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บัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนไทุย ซึ่่�งจะ

ชีว่ยสง่เสรมิีให�งานสอบบญัชีมีีีคณุภาพัจนสง่ผู้ลให�ระบบ

รายงานทุางการเงินของตลาดทุุนไทุยมีีความีน่าเช่ี�อถู่อ

ได� โดยการแก�ไขปรบัปรงุพัระราชีบญัญัตหิลักทุรพััยแ์ละ

ตลาดหลกัทุรพััย ์พั.ศ. 2535 ในสว่นของมีาตรการหลกัใน

การกำากบัด้แลและควบคุมีการปฏิิบัติงานของผู้้�สอบบัญชีี

และสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุน ดังนี�

1. การให้้ความเห้็นชอบ/ขึ้้�นทะเบียนเป็นผู้้้สอบบัญชีและ

สำานักงานสอบบัญชีในตลาดทุน 

จากการศ่กษาโดยการสัมีภาษณ์เชิีงล่กและการ

ประชีุมีกลุ่มีย่อยของผู้้�มีีส่วนได�เสียทุั�งหมีด8 ในส่วน

ของการกำาหนดคุณสมีบัติของผู้้�ย่�นขอความีเห็นชีอบ/

ข่�นทุะเบียนเป็นผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุน พับว่าหลัก

เกณฑ์์คุณสมีบัติการข่�นทุะเบียนในปัจจุบันเป็นภาระ

ให�แก่ผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีมีากเกินไป

จนเป็นอุปสรรคสำาคัญในการขอความีเห็นชีอบเป็นผู้้�

สอบบัญชีีในตลาดทุุน ซึ่่�งส่งผู้ลให�ผู้้�สอบบัญชีีในตลาด

ทุุนไมี่เพัียงพัอต่อความีต�องการ ดังนั�นเพั่�อแก�ไขปัญหา

ภาวะขาดแคลนผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุน ควรมีีการผู่้อน

คลายหลักเกณฑ์์ในส่วนนี�เพ่ั�อให�ผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต

สามีารถูย่�นขอความีเห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนผู้้�สอบบัญชีีใน

8 ในการศกึษ์าวิจิัยัครั�งนี�คณ์ะผ้้วิจิัยัได้ีรบััฟังัควิามคดิีเหน็จัากผ้ม้สีว่ินได้ี
เสียจัำานวิน 78 คน โดียแบั่งออกเป็น 4 กลัุ่่ม ไดี้แก่

1. กลัุ่่มผ้้กำากับัด้ีแลั่ ซ้ึ่�งครอบัคลุั่มผ้้แทนจัากหน่วิยงานกำากับั
ดี้แลั่ 5 แห่ง ไดี้แก่ สำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับัหลั่ักทรัพื่ย์
แลั่ะตั้ลั่าดีหลั่ักทรัพื่ย์ ธีนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณ์ะ
กรรมการกำากับัแลั่ะส่งเสริมการประกอบักิจัการประกันภัย แลั่ะ
สภาวิิชื่าชื่ีพื่บััญชื่ี

2. กลัุ่่มผ้้ใชื่้งบัการเงินที�ตั้รวิจัสอบัโดียผ้้สอบับััญชีื่ ได้ีแก่ คณ์ะ
กรรมการตั้รวิจัสอบั บัริษ์ัทจัดีทะเบัียน สมาคมบัริษ์ัทจัดี
ทะเบัียนไทย สมาคมส่งเสริมผ้้ลั่งทุนไทย ตั้ลั่าดีหลั่ักทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทย แลั่ะสมาคมนักวิิเคราะห์การลั่งทุน

3. กลัุ่่มผ้้สอบับััญชื่ีแลั่ะสำานักงานสอบับััญชื่ีในตั้ลั่าดีทุน
4. กลัุ่่มประชื่าชื่นทั�วิไป (ซึ่้�งรวิมถึงผ้้สอบับััญชื่ีนอกตั้ลั่าดีทุน)

ตลาดทุุนได�ง่ายข่�น เช่ีน ข�อทุี�กำาหนดว่าผู้้�ย่�นคำาขอต�อง

มีีประสบการณ์ในการลงลายม่ีอช่ี�อเพ่ั�อแสดงความีเห็น

ในการสอบบัญชีีของกิจการ 3 กิจการทุี�มีีลักษณะการ

ประกอบธุุรกิจทุี�แตกต่างกัน รวมีถู่งมีีปริมีาณและความี

ซึ่ับซึ่�อนของธุุรกรรมีในระดับทุี�เพัียงพัอทุี�จะแสดงให�เห็น

ถูง่ความีร้�และความีสามีารถูของผู้้�สอบบญัชี ีและคณุภาพั

ของสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุน โดยผู้่อนคลายหลัก

เกณฑ์์ลงเป็น กำาหนดให�ผู้้�ย่�นคำาขอต�องมีีประสบการณ์

ในการลงลายม่ีอชี่�อเพั่�อแสดงความีเห็นในการสอบบัญชีี

ของกจิการ 3 กจิการทีุ�มีีลกัษณะการประกอบธุรุกจิทุี�แตก

ต่างกัน เป็นต�น

ในส่วนของสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนนั�น 

จากการศก่ษากระบวนการให�ความีเหน็ชีอบ/ข่�นทุะเบียน

ของผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนของ

กลุ่มีประเทุศตัวอย่างพับว่า ส่วนใหญ่กำาหนดให�ผู้้�สอบ

บญัชีีและสำานกังานสอบบัญชีีในตลาดทุนุต�องได�รับความี

เห็นชีอบ/ข่�นทุะเบียนจากหน่วยงานกำากับด้แลผู้้�สอบ

บัญชีีในตลาดทุุนในการเป็นผู้้�สอบบัญชีีและสำานักงาน

สอบบัญชีีในตลาดทุุน เน่�องจากลักษณะของการสอบ

บญัชีจีะต�องทุำางานรวมีกนัเปน็กลุ่มี การกำากบัด้แลจง่ต�อง

ให�ความีสำาคัญทัุ�งผู้้�สอบบัญชีีรายบุคคลและสำานักงาน

สอบบัญชีีว่ามีีระบบควบคุมีคุณภาพัการทุำางานทุี�เพัียง

พัอหร่อไมี่

ดังนั�นเพ่ั�อให�การกำากับด้แลมีีประสิทุธิุภาพัและ

ได�รับการยอมีรับมีากข่�นในระดับสากล สำานกังาน ก.ล.ต. 

จ่งควรปรับปรุงกฎหมีายทุี�เกี�ยวข�องเพ่ั�อกำาหนดให�

สำานกังานสอบบัญชีใีนตลาดทุนุต�องได�รับความีเห็นชีอบ

และข่�นทุะเบียนด�วย โดยคุณสมีบัติเบ่�องต�นทุี�สำานักงาน

สอบบัญชีีทุี�ย่�นขอความีเห็นชีอบต�องมีีค่อ สำานักงาน

สอบบัญชีีในตลาดทุุนนั�นต�องมีีระบบควบคุมีคุณภาพั

งานเป็นไปตามี TSQC1 ทุี�เพัียงพัอและน่าเชี่�อถู่อว่าจะ

สามีารถูด้แลให�ผู้้�สอบบัญชีีในสังกัดปฏิิบัติงานเป็นไป

ตามีมีาตรฐานและจรรยาบรรณวิชีาชีีพับัญชีีได�อย่างต่อ



12 รายงานทีดีอาร์ไอ

เน่�อง ทุั�งนี� สำานักงาน ก.ล.ต. ควรออกประกาศกำาหนด

ลักษณะ คุณสมีบัติ รวมีทุั�งหน�าทุี�และวิธุีปฏิิบัติอ่�นๆ ใน

รายละเอียดต่อไป

2. การกำาห้นดบทลงโทษสำาห้รับผู้้้สอบบัญชีและสำานักงาน

สอบบัญชีในตลาดทุน 

 จากการศก่ษากฎหมีายของกลุ่มีประเทุศตวัอยา่ง

ทุั�ง 5 ประเทุศ พับว่าหน่วยงานกำากับด้แลของแต่ละ

ประเทุศมีีการกำาหนดบทุลงโทุษผู้้�สอบบัญชีีเอาไว�หลาย

ร้ปแบบ อาทิุ การภาคทุัณฑ์์ การตำาหนิโดยเปิดเผู้ยต่อ

สาธุารณะ การจำากัดการประกอบกิจการ (การจำากัด

จำานวนล้กค�า การพัักการรับงานสอบบัญชีีในตลาดทุุน 

และการห�ามีมิีให�เป็นผู้้�บริหารของสำานักงานสอบบัญชีี) 

การพัักและการเพัิกถูอนการให�ความีเห็นชีอบ 

นอกจากนั�นจากการสัมีภาษณ์เชีิงล่กและการ

ประชีุมีกลุ่มีย่อยของผู้้�มีีส่วนได�เสียทุั�งหมีด มีีข�อเสนอ

แนะว่าควรมีีการกำาหนดบทุลงโทุษเพัิ�มีเติมีทุี�มีีความี

หลากหลาย และสอดคล�องเหมีาะสมีกับระดับความีผู้ิด 

เพั่�อเป็นเคร่�องม่ีอให�สำานักงาน ก.ล.ต. สามีารถูเล่อกใชี�

ในการลงโทุษได�อย่างเหมีาะสมีกับระดับความีร�ายแรง

ของข�อบกพัร่อง โดยเสนอแนะให�มีีการนำาโทุษปรับทุาง

ปกครองมีาใชี� รวมีถู่งกำาหนดบทุลงโทุษอ่�นๆ เพั่�อให�

เหมีาะสมีกับพัฤตกิารณแ์ละความีร�ายแรงของระดับความี

ผู้ิดทุี�เกิดข่�น อาทุิ การภาคทุัณฑ์์ การตำาหนิโดยเปิดเผู้ย

ต่อสาธุารณชีน การจำากัดการประกอบกิจการ (เชี่น การ

จำากัดจำานวนล้กค�า หร่อการพัักการรับงานสอบบัญชีีใน

ตลาดทุุน เป็นต�น) การพัักการให�ความีเห็นชีอบ และ

การเพัิกถูอนการให�ความีเห็นชีอบ ทุั�งนี� การกำาหนดบทุ

ลงโทุษทีุ�หลากหลายจะส่งผู้ลให�ผู้้�สอบบัญชีีในตลาดทุุน

มีีความีละเอียดรอบคอบในการปฏิิบัติงานให�เป็นไปตามี

มีาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชีาชีีพับัญชีีจนส่งผู้ลให�

รายงานทุางการเงินมีีความีน่าเชี่�อถู่อมีากข่�น

ในส่วนของสำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนนั�น 

จากการศ่กษาพับว่าลักษณะการทุำางานของผู้้�สอบบัญชีี

ในตลาดทุุนเป็นการทุำางานเป็นกลุ่มี โดยบทุบาทุสำาคัญ

ของสำานักงานสอบบัญชีีค่อ การควบคุมีด้แลการปฏิิบัติ

งานของผู้้�สอบบัญชีีในสังกัดให�ปฏิิบัติตามี TSQC1 ทุั�ง

ในสว่นของจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวชิีาชีพีับญัชี ีและ

ข�อกำาหนดของกฎหมีายว่าด�วยวิชีาชีีพับัญชีี รวมีถู่งข�อ

กำาหนดเพัิ�มีเติมีตามีทีุ�คณะกรรมีการ ก.ล.ต. ประกาศ

กำาหนด ดังนั�นหากมีีความีเสียหายเกิดข่�นจากความี

บกพัร่องในการสอบบัญชีีไมี่ว่าจะโดยเจตนาหร่อโดย

ประมีาทุเลินเล่อ สำานักงานสอบบัญชีีในตลาดทุุนควร

ต�องร่วมีรับผิู้ดชีอบในความีบกพัร่องต่อหน�าทุี�ในการ

ควบคุมีด้แลนั�นด�วย เว�นแต่จะสามีารถูพัิส้จน์ได�ว่าถู่ง

แมี�สำานักงานสอบบัญชีีจะปฏิิบัติตามีมีาตรฐาน TSQC1 

อย่างเคร่งครัดแล�ว แต่ความีเสียหายอันเกิดจากความี

บกพัร่องในการสอบบัญชีีนั�นยังคงเกิดข่�น สำานักงาน

สอบบัญชีใีนตลาดทุนุนั�นจง่จะไม่ีต�องรับผิู้ดชีอบในความี

บกพัร่องดังกล่าว

การกำาหนดบทุลงโทุษต่อสำานักงานสอบบัญชีี

ในตลาดทุุนนั�น ควรเป็นโทุษปรับทุางปกครองทุี�มีีการ

กำาหนดหลักเกณฑ์์ และจำานวนค่าปรับหลายระดับ 

เพั่�อให�เหมีาะสมีสอดคล�องกับระดับของความีผิู้ดทุี�

เกิดข่�น อย่างไรก็ตามีพัระราชีบัญญัติหลักทุรัพัย์และ

ตลาดหลักทุรัพัย์ พั.ศ. 2535 ยังไมี่ได�มีีการกำาหนดเร่�อง

โทุษทุางปกครองเอาไว� อีกทุั�งพัระราชีบัญญัติฉบับนี�ยัง

ใชี�กับการประกอบวิชีาชีีพัในสาขาอ่�นอีกด�วย ดังนั�นการ

แก�ไขเพัิ�มีเติมีจ่งควรต�องศ่กษาบทุลงโทุษทีุ�จะนำามีาใชี�

กับวิชีาชีีพัอ่�นด�วยเพ่ั�อให�มีีความีสอดคล�องและเป็นไป

ในทุิศทุางเดียวกัน
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