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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 
              เลขท่ี อกช. 24/2561  

 
      เร่ือง  การแก้ไขประกาศรองรับการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ 

กับผู้สอบบัญชีท่ีปฏิบัติงานบกพร่อง 
 

เผยแพร่เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 
 

ส ำนักงำนได้จัดท ำเอกสำรฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ท่ำนสำมำรถ download เอกสำรเผยแพร่ฉบับนี้ได้จำก www.sec.or.th 

 
ท่ำนสำมำรถส่งควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส ำนักงำนได้  

ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำง หรือ e-mail: tanom@sec.or.th หรือ voraparn@sec.or.th 
 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 
 

ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ดังน้ี  

1. นำยถนอม สุวรรณประดิษฐ           โทรศัพท์/โทรสำร 0-2263-6087   
2. นำงสำววรพรรณ ศฤงคำรศิริ          โทรศัพท์/โทรสำร 0-2263-6302 

 

 ส ำนักงำนขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
มำ ณ โอกำสนี้   

เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์/โทรสำร 0-2263-6087, 0-2263-6302 

 

 
 

ฝ่ายก ากับบัญชีตลาดทุน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

http://www.sec.or.th/
mailto:apichaya@sec.or.th%20หรือ


- 1 - 
 

 

 

ส่วนที่ 1  :  บทน า 

 
ด้วยผู้สอบบัญชีเป็นผู้ประกอบวิชำชีพอิสระที่มีส่วนส ำคัญยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภำพของ 

รำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลส ำคัญที่แสดงถึงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในตลำดทุน  
อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือส ำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในกำรน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน  
อันจะเป็นกำรช่วยเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ตลำดทุนไทยได้  ส ำนักงำนจึงให้ควำมส ำคัญกับ 
ผู้สอบบัญชีในตลำดทุนและก ำหนดให้ผู้สอบบัญชีของกิจกำรในตลำดทุนต้องได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกส ำนักงำน รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำมดูแลคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีอย่ำงสม่ ำเสมอ  
โดยกรณีที่พบว่ำ ผู้สอบบัญชีรำยใดมีกำรปฏิบัติงำนบกพร่องก็จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม 
กับสำเหตุและระดับควำมบกพร่องนั้น  

ในกำรน้ี ส ำนักงำนได้ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรกับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงำนบกพร่อง 
โดยให้มีระดับโทษที่เหมำะสมกับระดับควำมรุนแรงของควำมผิด (proportionality) และสอดคล้อง 
กับแนวกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนที่มุ่งยกระดับมำตรฐำนของผู้ประกอบกำรมำกกว่ำเป็นกำรเพ่งเล็ง 
กำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน อีกทั้งจะเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวัง
รอบคอบ และช่วยยกระดับกำรควบคุมคุณภำพงำนของส ำนักงำนสอบบัญชีด้วย ดังนี ้ 

(1) ก ำหนดแนวกำรด ำเนินกำรเพิ่มเติมเพื่อรองรับกรณีที่พบว่ำผู้สอบบัญชีมีข้อบกพร่อง 
ในกำรปฏิบัติงำนที่มีนัยส ำคัญมำกแต่ไม่ร้ำยแรงถึงขัน้สั่งพักหรือสั่งเพิกถอน ส ำนักงำนจะเปิดเผย 
กำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนที่มีต่อผู้สอบบัญชีให้สำธำรณชนทรำบ เพื่อให้กิจกำรในตลำดทุนมี 
ข้อมูลเพียงพอในกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรงำนสอบบัญชี  

(2) ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลำดทุน
เพิ่มเติมเพื่อรองรับกรณีผู้สอบบัญชีเคยถูกส ำนักงำนเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน 
ตำม (1) โดยก ำหนดให้ช ำระค่ำธรรมเนียมในอัตรำ 250,000 บำท ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรเดิมของ
ส ำนักงำนที่จะเก็บค่ำธรรมเนียมให้สะท้อนต้นทุนในกำรก ำกับดูแลผู้สอบบัญชีส ำหรับกรณทีี่ 
ผู้สอบบัญชีมีกำรปฏิบัติงำนบกพร่อง ซึ่งจะเป็นมำตรกำรหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีพัฒนำ
คุณภำพในกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 2  :  สรุปสาระส าคัญของการแก้ไขประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. เพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรกับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงำนบกพร่อง 

ที่ปรับปรุงใหม่ ส ำนักงำนได้แก้ไขประกำศที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับดังนี้ 

(1) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553  
เร่ือง กำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลำดทุน ลงวันที่ 23 กันยำยน 2553 โดยก ำหนดเพิ่มกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนที่มีต่อผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงำนบกพร่องที่มีนัยส ำคัญมำกขึ้นไป
ให้สำธำรณชนทรำบตำมมำตรำ 24/1 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535    

(2) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547  
เร่ือง กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรจดทะเบียน และกำรยื่นค ำขอต่ำง ๆ  
ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2547 โดยก ำหนดค่ำธรรมเนียมจ ำนวน 250,000 บำท ส ำหรับกำรยื่นค ำขอ 
ควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลำดทุนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเคยถูกส ำนักงำนเปิดเผยข้อมูล 
กำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนบกพร่อง  ทั้งนี้ กำรแก้ไขประกำศครั้งนี้เป็นเพียง 
กำรแก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรเดิมในกำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้สอบบัญชีที่เคยมีกำรปฏิบัติงำนบกพร่องอย่ำงมีนัยส ำคัญมำกเพื่อผลักดันให้ผู้สอบบัญชี
ระมัดระวังและรักษำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน และจูงใจให้ผู้สอบบัญชีมีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพบัญชีอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยส ำนักงำนจะยังคงเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในอัตรำ 
50,000 บำทเช่นเดิมส ำหรับกำรยื่นค ำขอต่ออำยุกำรให้ควำมเห็นชอบกรณีทั่วไป 

2. ร่ำงประกำศที่แก้ไขทั้งสองฉบับปรำกฏตำมเอกสำรแนบ โดยคำดว่ำจะเร่ิมใช้ในกำรด ำเนินกำร
ของส ำนักงำน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป 

 

ส ำนักงำนจึงเห็นควรให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแนวทำง 
กำรด ำเนินกำรกับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงำนบกพร่องดังกล่ำว โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นนี้จะมี 
ไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็นสำมำรถส่งควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อส ำนักงำนได้ทั้งรูปแบบเอกสำรหรือ e-mail ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ทั้งนี้  
ส ำนักงำนขอเสนอชื่อเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับกำรติดต่อสอบถำม ดังนี้ 

1. นำยถนอม สุวรรณประดิษฐ           โทรศัพท์/โทรสำร 0-2263-6087 
2. นำงสำววรพรรณ ศฤงคำรศิริ         โทรศัพท์/โทรสำร 0-2263-6302 



 
ร่างประกาศตามพระราชบัญญตัหิลักทรัพย์ฯ  

ที่ผ่านการพิจารณาของฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1  

เมื่อวันท่ี    24 พฤศจิกายน 2560  

CSDS เลขที่       53/2560 ครั้งที่      1  

แบบส ารวจความคิดเห็น 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ                                                             ต ำแหน่ง  __________________                                                                               

ชื่อบริษัท_______________________________________________________ 

หมำยเลขโทรศัพท์__________________หมำยเลขโทรสำร__________________ 

E-mail address____________________________________ 

สถำนะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 

 บริษัทจดทะเบียน  ผู้สอบบัญชีในตลำดทุน  ผู้สอบบัญชีนอกตลำดทุน 
 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) _____  
   

 

ความคิดเห็น 

1.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะก าหนดแนวการด าเนินการเพิ่มเติมแก้ไขโดยจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

การด าเนินการของส านักงานท่ีมีต่อผู้สอบบัญชีท่ีปฏิบัติงานบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญมากให้สาธารณชนทราบ

เพื่อการด าเนินการเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของความผิด (proportionality) ยิ่งขึ้น 

 เห็นด้วย                                                    

 ไม่เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 
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2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีส านักงานจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 250,000 บาท กรณีการย่ืน 

ค าขอความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีท่ีเคยถูกส านักงานเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการของส านักงาน ซึ่งเป็น

อัตราค่าธรรมเนียมท่ีสะท้อนต้นทุนการก ากับดูแลผู้สอบบัญชี 

 เห็นด้วย   

 ไม่เห็นด้วย   

โปรดระบุเหตุผล____________________________________ 

 

 

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

กรุณำส่งแบบส ำรวจควำมคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ำยก ำกับบัญชีตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

333/3 ถนนวิภำวดรัีงสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

โทรสำร: 0-2263-6087 และ 0-2263-6302 หรือ e-mail: tanom@sec.or.th และ voraparn@sec.or.th 

*** ส ำนักงำนขอขอบคุณท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรแสดงควำมคิดเห็นในคร้ังนี้ *** 
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