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ส่วนที่ 1  :  บทน า 

 

ในกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบและก ากับดูแลผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศ 
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนนั้น ส านักงานมีการพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผู้สอบบัญชีใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรายบุคคล และ (2) ผู้สอบบัญชีรายบุคคล
นั้นต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพงานที่เพียงพอและน่าเชื่อถือตามมาตรฐาน 
การควบคุมคุณภาพที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“TSQC 1”)  ทั้งนี้ เน่ืองจากระบบควบคุมคุณภาพงาน 
ของส านักงานสอบบัญชีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในสังกัด 
และยังเป็นเคร่ืองมือในการช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี ซึ่งจะส่งผลให้ 
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ   

อย่างไรก็ดี มาตรการในการด าเนินการของส านักงานที่ก าหนดไว้ในประกาศปัจจุบันในกรณีที่พบว่า 
ส านักงานสอบบัญชีไม่มีระบบควบคุมคุณภาพงานที่เพียงพอตาม TSQC 1 มีเพียงการสั่งพักหรือเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีนั้น ซึ่งอาจเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไป 
และยังมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้สอบบัญชี ส านักงานสอบบัญชี และบริษัทจดทะเบียนที่ใช้บริการ 
ส านักงานสอบบัญชี เนื่องจากส านักงานสอบบัญชีอาจมีระบบควบคุมคุณภาพงานที่ไม่รัดกุมเพียงพอ 
ในบางส่วนเท่านั้น ซึ่งหากส านักงานสามารถสั่งแก้ไขระบบงานที่บกพร่องดังกล่าวได้อย่างตรงจุด ก็จะช่วย
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในสังกัดได ้และไม่กระทบต่อผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้มีข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  ส่วนในกรณีที่ส านักงานพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรายบุคคล 
ปัจจุบันส านักงานมีเคร่ืองมือลงโทษผู้สอบบัญชีที่หลากหลายและสะท้อนถึงระดับความรุนแรงของข้อบกพร่อง
แล้ว โดยมีมาตรการตั้งแต่การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยก าหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเพียง 1 ปี 
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีมีข้อบกพร่องที่อยู่ในระดับร้ายแรงแต่สามารถแก้ไขได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก ไปจนถึง
การสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  อย่างไรก็ตาม ส านักงานเห็นว่า นอกจากมาตรการใน
การก ากับดูแลข้างต้นแล้ว การก าหนดค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
(“ค าขอ”) ส าหรับผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานบกพร่องให้สะท้อนต้นทุนในการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีน่าจะ
เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

ส านักงานจึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีโดยก าหนดให้ส านักงานสามารถ
แจ้งใหส้ านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยู่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมคุณภาพ
งานของส านักงานสอบบัญชี  ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการด าเนินการของส านักงานเหมาะสมกับระดับความรุนแรง
ของข้อบกพร่องที่ตรวจพบ อันจะเป็นการช่วยยกระดับการควบคุมคุณภาพงานของส านักงานสอบบัญชี 
ในตลาดทุนไทย  นอกจากนี้ ส านักงานเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอให้
สอดคล้องกับต้นทุนของส านักงานในการก ากับดูแลผู้สอบบัญชี 
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ส่วนที่ 2  : สรุปสาระส าคัญในการแก้ไขประกาศ 
 

1.  การแก้ไขประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

    1.1  ข้อก าหนดในประกาศปัจจุบัน  

           ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เร่ือง การให้ 
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 (“ประกาศ สช. 39/2553”) ข้อ 11 (1) ก าหนดให้
ส านักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยู่ต้องมีระบบควบคุมคุณภาพงานที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ
ว่าจะสามารถดูแลให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง  
โดยระบบควบคุมคุณภาพงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานที่ก าหนด 
โดยสภาวิชาชีพบัญชี  เว้นแต่มาตรฐานใดที่สภาวิชาชีพบัญชียังไม่ได้ก าหนดหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพระหว่างประเทศ ให้ใช้มาตรฐานวิชาชีพระหว่างประเทศที่ก าหนดโดย International Federation 
of Accountants (IFAC) ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และข้อ 27 (5) ก าหนดให้ส านักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอน 
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดสังกัดส านักงานสอบบัญชี 
ที่มีระบบควบคุมคุณภาพงานไม่เป็นไปตามข้อ 11(1) หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าระบบควบคุมคุณภาพงาน 
จะบกพร่องและส านักงานสอบบัญชีไม่ให้ความร่วมมือหรือยินยอมให้ผู้แทนของส านักงานเข้าตรวจ 
ระบบดังกล่าว 

    1.2  หลักการในแก้ไขประกาศ  

            เน่ืองจากมาตรการในการด าเนินการของส านักงานตามข้อก าหนดในประกาศ สช. 39/2553  
ก าหนดไว้แต่เพียงว่า ให้ส านักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพงานไม่เป็นไปตาม TSQC 1  ส่งผลให้ส านักงาน 
อาจจะต้องพิจารณาสั่งพักหรือเพิกถอนผู้สอบบัญชีทุกรายที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพ 
ไม่เป็นไปตาม TSQC 1  ซึ่งเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไปและมีผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทจดทะเบียน 
ที่ใช้บริการ  ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ส านักงานสอบบัญชีสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมคุณภาพ
งานให้เป็นไปตาม TSQC 1 ได้  ซึ่งจะเป็นการด าเนินการแก้ไขแบบตรงจุด และช่วยส่งเสริมให้ส านักงาน 
สอบบัญชีในตลาดทุนไทยมีการยกระดับการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งเพื่อให้มาตรการ
ด าเนินการในกรณีที่พบว่าส านักงานสอบบัญชีมีข้อบกพร่องเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของข้อบกพร่อง 
ที่ตรวจพบ และสอดคล้องกับแนวทางด าเนินการของหน่วยงานก ากับดูแลผู้สอบบัญชีในประเทศอ่ืน  
(เอกสารแนบ 1)  ส านักงานจึงเห็นควรแก้ไขประกาศ สช. 39/2553 โดยก าหนดมาตรการด าเนินการของ
ส านักงานให้สามารถแจ้งให้ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสังกัดอยู่ด าเนินการตามที่สมควร
หรือแก้ไขการด าเนินการใด ๆ เช่น แก้ไขนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด  จัดท าคู่มือหรือ 



-3- 
 

 
 

แนวการสอบบัญชีเพิ่มเติม  ก าหนดให้มีการอบรมในเร่ืองที่มีข้อบกพร่อง  จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย 
ในการตรวจสอบในประเด็นที่มีปัญหา  เพิ่มจ านวนทีมตรวจสอบในปริมาณและระดับที่เหมาะสม   
หยุดรับลูกค้าในประเภทธุรกิจที่ส านักงานสอบบัญชีไม่มีความเชี่ยวชาญ  จ ากัดปริมาณงานของผู้สอบบัญชี 
รายที่มีข้อบกพร่อง หรือด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบกพร่อง เป็นต้น  

      ทั้งนี้  ร่างประกาศฉบับแก้ไขปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช.      /2560  เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
(ฉบับที่     )) 
 

2.  การแก้ไขประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

     2.1  ข้อก าหนดในประกาศปัจจุบัน  

 ข้อ 25 ของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547  
เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 (“ประกาศ สบ. 28/2547”)  ก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 
เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนไว้เท่ากับ 50,000 บาทต่อค าขอ  

    2.2  หลักการในการแก้ไขประกาศ 

เน่ืองจากอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอที่ก าหนดในประกาศปัจจุบันเป็นอัตราที่เรียกเก็บมาตั้งแต่
ส านักงานได้เร่ิมด าเนินการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นคร้ังแรก และต่ ากว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอในประเทศอ่ืนอีกด้วย (เอกสารแนบ 3) ประกอบกับส านักงานมีภาระต้นทุน 
ในการก ากับดูแลผู้สอบบัญชีรายที่ปฏิบัติงานบกพร่อง  ดังนั้น การที่ส านักงานต้องรับภาระต้นทุนแทน 
ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว จะไม่เป็นการส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน   
อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของส านักงานที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทัดเทียมกับต่างประเทศ  ดังนั้น ส านักงานจึงเห็นควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ในการยื่นค าขอเป็น 2 อัตรา กล่าวคือ ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้สอบบัญชีที่ยื่นค าขอเป็นคร้ังแรก  
และส าหรับค าขอต่ออายุในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่เคยถูกลงโทษในอัตรา 50,000 บาท เท่าเดิม เพื่อส่งเสริม 
ให้มีจ านวนผู้สอบบัญชีที่เพียงพอ และก าหนดค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอส าหรับผู้สอบบัญชีรายที่มี
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานร้ายแรงในอัตรา 250,000 บาท เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการก ากับดูแลผู้สอบบัญชี
มากขึ้น รวมทั้งเพื่อผลักดันให้ผู้สอบบัญชีระมัดระวังและรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน และจูงใจให้ผู้สอบบัญชี
มีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  
โดยรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมทั้ง 2 อัตรา มีดังนี้ 
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(2.2.1) 50,000 บาท ส าหรับค าขอดงัต่อไปนี้ 

(1)  ค าขอความเห็นชอบเป็นคร้ังแรก โดยไม่เคยมีการยื่นค าขอต่อส านักงานมาก่อน 

(2)  ค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ โดยในระหว่างอายุการให้ความเห็นชอบคร้ังล่าสุด 
ส านักงานไม่เคยออกค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือการมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน  

(3)  ค าขอความเห็นชอบอ่ืนใดที่ไม่ใช่ค าขอซึ่งต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม (2.2.2) 1  

(2.2.2)  250,000 บาท ส าหรับค าขอดงัต่อไปนี้ 

(1)  ค าขอความเห็นชอบคร้ังใหม่ที่ยื่นภายหลังส านักงานปฏิเสธค าขอความเห็นชอบคร้ังล่าสุด2 

(2)  ค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบหรือค าขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ 
ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งส านักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีการปฏิบัติตาม
บทลงโทษที่เสนอโดยบุคคลนั้นเอง (Enforceable Undertaking)2 

(3)  ค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบหรือค าขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ 
ความเห็นชอบครั้งล่าสุด ซึ่งส านักงานให้ความเห็นชอบไว้น้อยกว่าห้าปี2 
           ทั้งนี้  ร่างประกาศที่แก้ไขปรากฏตามเอกสารแนบ 4 (ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม.    /2560 เร่ือง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง 

รายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ (ฉบับที่     ))   

 
3. การมีผลใช้บังคับ 
    ร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับ เห็นควรให้มีผลใช้บังคับทันทีภายหลังจากลงราชกิจจานุเบกษา (คาดว่าจะมีผลใช้
บังคับภายในเดือนมิถุนายน 2560)  
  

                                                           
1 เขียนรองรับกรณีอ่ืน เช่น ผู้สอบบัญชไีม่เคยถูกลงโทษ แต่มาขอความเห็นชอบหลังจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเดิมหมดอายุไปแล้ว  
ซึ่งไม่เข้าข่ายทั้งกรณี (2.1.1)(1) และ (2.1.1)(2) 
2 กรณีดังกล่าวครอบคลุมกรณีที่ผู้สอบบัญชียื่นค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบก่อนที่ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเดิมหมดอายุ และกรณีที่
ผู้สอบบัญชียื่นค าขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบหลงัจากระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบเดิมหมดอายุไปแล้ว  
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แบบส ารวจความคิดเห็น 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ                                                             ต าแหน่ง  __________________                                                                               

ชื่อบริษัท_______________________________________________________ 

หมายเลขโทรศัพท์__________________หมายเลขโทรสาร__________________ 

E-mail address____________________________________ 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 

 บริษัทจดทะเบียน  ผู้สอบบัญชีในตลาดทุน  ผู้สอบบัญชีนอกตลาดทุน  

 อ่ืน ๆ (ระบุ) _____     

 

ความคิดเห็น 

1.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการก าหนด 
มาตรการด าเนินการของส านักงานให้สามารถแจ้งให้ส านักงานสอบบัญชีด าเนินการตามที่สมควรหรือ 
แก้ไขการด าเนินการใด ๆ ในประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน  

 เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 ไม่เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะเสนอแก้ไขข้อก าหนดค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอเป็นผู้สอบบัญชี 

ในตลาดทุนในประกาศว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  

และการยื่นค าขอต่าง ๆ 

 เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 ไม่เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนฉบับแก้ไข  

 เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 ไม่เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 

ฉบับแก้ไข   

 เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 ไม่เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายก ากับบัญชีตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต.  

333/3 ถนนวิภาวดรัีงสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

โทรสาร: 0-2033-9587 และ 0-2263-6096 หรือ e-mail: apichaya@sec.or.th และ krissana@sec.or.th 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ *** 

mailto:apichaya@sec.or.th

