
 
แนวปฏิบัติส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำในเร่ืองกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 

 
หน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของกรรมการตรวจสอบคือ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง รวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้สอบบัญชีด ารงความเป็นอิสระ   
ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี นอกจากกรรมการตรวจสอบจะต้องคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับกิจการแล้ว ยังต้องเลือกผู้สอบบัญชทีี่มีความเป็นอิสระ ซึ่งการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า ผู้สอบบัญชีจะยังคงรักษาความเป็นอิสระใน 
การปฏิบัติงานได้  การที่ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของ
งบการเงิน และท าให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในระบบรายงานทางการเงิน  ดังนั้น ส านักงานจึงได้ 
ออกประกาศก าหนดให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดโดย International 
Federation of Accountants (“IFAC”) และก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องจัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี  ส านักงานจึงได้ออกแนวปฏิบัติ
ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเร่ืองการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

1. ผู้สอบบัญชีหลัก (“key audit partner”)   
 ในการพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถาม

ผู้สอบบัญชีเพื่อให้ทราบถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่ง key audit partner ของบริษัท เน่ืองจากบุคคลดังกล่าว 
เป็นผู้ตัดสินใจหลักหรือใช้ดุลยพินิจในเร่ืองที่ส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน 
ของบริษัท  ดังนั้น บุคคลดังกล่าวจึงต้องมีการหมุนเวียนตามเกณฑ์ที่จรรยาบรรณก าหนด   
ทั้งนี้ key audit partner ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน (“engagement partner”)1  ผู้สอบทาน
การควบคุมคุณภาพงาน (engagement quality control reviewer: “EQCR”)2 หรือผู้สอบบัญชีอ่ืนใน 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญในงานสอบบัญชี 
(“other key audit partner”) ซึ่งรวมถึงผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานของกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยส าคัญ 

2. แผนกำรหมุนเวียน key audit partner  
 คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีถึงแผนการหมุนเวียน  

key audit partner ของบริษัทว่า เป็นไปตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่จรรยาบรรณก าหนดแล้ว

                                                           
1 engagement partner หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือบคุคลอื่นใน 
ส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานสอบบัญชีและผลการปฏบิัติงาน 
2 EQCR หมายความว่า  หุ้นส่วน  บุคคลอื่นในส านักงานสอบบัญชี  บุคคลภายนอกที่มคีุณสมบัติเหมาะสม   
หรือกลุ่มผู้ปฏิบัตงิานทีป่ระกอบด้วยบุคคลดังกล่าว ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ที่เพียงพอและเหมาะสมในการประเมินเกี่ยวกับ
การใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของกลุ่มผู้ปฏบิัติงานและข้อสรุปที่ใช้ในการจัดท ารายงานการสอบบัญชี โดยการสอบทาน
การควบคุมคุณภาพงานจะท าในหรือก่อนวันทีใ่นรายงานการสอบบัญชี 
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หรือไม่ กล่าวคือ ให้มีการหมุนเวียน key audit partner เมื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน 
งบการเงินของลูกค้างานสอบบัญชีมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ 
ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น engagement partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน  
ส าหรับกรณีที่เป็น EQCR ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และกรณีที่เป็น other key 
audit partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน  อย่างไรก็ดี เพื่อให้ส านักงานสอบบัญชี
ได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมในช่วงเร่ิมแรกของการใช้บังคับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี  
คือ ปี 2562 - 2566 (“transitional period”) เมื่อ engagement partner ปฏิบัตหิน้าที่ครบตามจ านวนปี 
ที่ก าหนดแล้ว และเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ให้ engagement 
partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน    

 นอกเหนือจากการพิจารณาแผนการหมุนเวียน engagement partner และ EQCR  
ของบริษัทแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาถึงแผนการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
หรือส่วนงานที่มีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน 
บริษัทอื่น และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญเป็นของตนเอง (pure holding) ซึ่งผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการอย่างมาก คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมั่นใจ 
ในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือส่วนงานที่มีสาระส าคัญด้วย 

3. กรณีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีขนำดเล็ก 
 ส านักงานได้ออกหลักเกณฑ์การผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีส าหรับ 

ส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็กที่มีผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยู่น้อยกว่า 4 ราย ให้ส านักงาน 
สอบบัญชีดังกล่าวสามารถขอผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในสังกัดได้ในช่วง transitional period 
โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีก 2 ปี  ทั้งนี้ ในช่วงที่ได้รับการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
ส านักงานสอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีมาตรการป้องกันที่ท าให้มั่นใจได้ว่างานสอบบัญชียังมีคุณภาพ  
และทีมตรวจสอบยังคงปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ เช่น การจัดให้มีผู้สอบทานอิสระภายนอก 
ส านักงานสอบบัญชีมาสอบทานคุณภาพงานก่อนหรือภายหลังจากการออกรายงานการสอบบัญชี  
เป็นต้น โดยหัวหน้าส านักงานสอบบัญชีต้องมีหนังสือขอผ่อนผันไปยังส านักงานก่อนวันที่ผู้สอบบัญชี
ในสังกัดจะเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ในปีถัดไป พร้อมทั้งระบุสาเหตุของการขอผ่อนผันและมาตรการป้องกัน 
ที่ส านักงานสอบบัญชีจะน ามาใช้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และแจ้งกรณีดังกล่าวพร้อมส าเนาหนังสือ 
ขอผ่อนผันให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ รวมทั้งส านักงานสอบบัญชีต้องด าเนินการ 
ตามมาตรการป้องกันตามที่ก าหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
โดยแจ้งผลการติดตามประสิทธิผลของมาตรการป้องกันดังกล่าวให้ส านักงานทราบเป็นรายปีทุกปี  
และบันทึกข้อมูลการด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้ส านักงานสอบทานในรอบการตรวจสอบถัดไป  
หรือเมื่อส านักงานร้องขอ  ทั้งนี้ ส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็กจะต้องจัดท าแผนการหมุนเวียน 
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ผู้สอบบัญชีภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันเพื่อน าส่งให้ส านักงานพิจารณาภายในวันที่  
30 มิถุนายน 2565   

 หากบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีขนาดเล็กที่ขอผ่อนผัน 
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบควรปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันที่ท าให้มั่นใจได้ว่า งานสอบบัญชียังมีคุณภาพ และติดตามประสิทธิผลของ 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีที่สังกัด 
ส านักงานสอบบัญชีสามารถด าเนินการตามแผนการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีภายหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการผ่อนผันได้  

 (ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผัน 
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนปรากฏตามประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 5/2561 เร่ือง แนวทาง 
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน) 

 


