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ผูฟ้ ้ องคดี

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๑
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๒
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๓
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี

เรื่อง คดีพิพ าทเกี่ย วกับ การที่ห น่ วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้ าที่ข องรัฐ ออกค าสัง่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คดีน้ีผฟู้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ซึ่งได้รบั อนุ ญาต
จากสภาวิชาชีพบัญชีและได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษั ท
ทีม่ หี ลักทรัพย์ซ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ฟ้ องคดีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) อันเป็ นบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรักษามรรยาทและปฏิบตั ิงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี และข้อกาหนดเพิ่มเติมตามที่

๒
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ประกาศกาหนด รวมทัง้ ต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญของ
บัญชีทม่ี ผี ลกระทบต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีท่ผี ฟู้ ้ องคดีจะต้องลงลายมือชื่อ
เพื่ อแสดงความคิด เห็ น มิฉ ะนั ้น ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ อาจเพิ ก ถอนการให้ ค วามเห็ น ชอบ
ผู้ฟ้ องคดีได้ ต ามที่บ ัญ ญั ติในมาตรา ๑๐๗ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่ อมา ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มีหนั งสือที่
กลต.ช. ๑๓๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเพิม่ ความระมัดระวัง
ในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกาหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก
พบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบงบการเงินงวดประจาปี ๒๕๔๙ ของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์
จ ากัด (มหาชน) ว่ า การปฏิ บ ัติงานของผู้ ฟ้ องคดีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบ
ประมาณการส่วนแบ่งผลผลิตแร่ทองคาและการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
ในเรื่องค่ าปรับจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ก่ อนก าหนด มีข้อบกพร่องและไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๕๔๐ เรื่องการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี รหัส ๕๖๐ เรื่องการตรวจสอบเหตุ การณ์ ภ ายหลังวัน ที่ ในงบดุ ล ซึ่ ง ข้ อ
บกพร่องในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีทงั ้ สองกรณี อาจเป็ นเหตุให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด
ในสาระส าคัญ ทัง้ นี้ ห ากผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ พบข้อบกพร่ อ งที่มีล ัก ษณะร้ายแรงในการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ฟ้ องคดีอีกภายในสองปี นับแต่วนั ที่ในหนังสือดังกล่าว ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
อาจอาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๑๕ (๒) (ข) แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ที่ สช. ๒๑/๒๕๔๖ เรื่ อ งการให้ ค วามเห็ น ชอบ
ผู้สอบบัญชี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ พิจารณาดาเนิ นการกับผู้ฟ้ องคดีอย่างเข้มงวด
โดยอาจมีผลต่อการให้ความเห็นชอบผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูส้ อบบัญชีตามประกาศดังกล่าว
ผู้ฟ้ องคดีเห็นว่ า ผู้ฟ้ องคดีได้ ปฏิบ ัติตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีถู กต้ อง
ครบถ้วนแล้ว คาสังตามหนั
่
งสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ นัน้
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้อุทธรณ์ คดั ค้านคาสังดั
่ งกล่าวว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่มอี านาจ
ในการลงโทษผูฟ้ ้ องคดี เนื่องจากไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายให้อานาจกระทาการดังกล่าว
ได้ อี ก ทั ง้ ยัง ขัด กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีอานาจให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีเท่านัน้ ส่วนการวินิจฉัยว่าผูส้ อบ
บัญ ชีรายใดไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ข องตนตามมาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการสอบบัญ ชี
หรือมาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่กาหนดตามพระราชบั ญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗

๓
ก็เป็ นอานาจพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ตามมาตรา
๔๖ แห่ งพระราชบัญ ญั ติวิช าชีพ บัญ ชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จึ งไม่ มีอ านาจ
พิจารณากรณี ดงั กล่าว ประกอบกับ ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้มีห นังสือ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๐ ถึงคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่าประพฤติผดิ
จรรยาบรรณด้วยการไม่ ปฏิบ ัติห น้ าที่ตามมาตรฐานบัญ ชีและมาตรฐานการสอบบัญ ชี
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งหาก
มีการพิจารณาโดยผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ด้วยแล้ว อาจจะทาให้มกี ารพิจารณาและมีความเห็น
แตกต่างกันก็จะทาให้เกิดมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีท่แี ตกต่างกัน หรือหาก
มีความเห็นลงโทษผูฟ้ ้ องคดีเช่นเดียวกันก็จะทาให้เกิดการลงโทษซ้าซ้อนกัน นอกจากนี้ การที่
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ อ้างถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการด้านการสอบบัญชีท่ตี รวจสอบ
ข้อเท็จจริงและคาชี้แจงของผู้ฟ้อ งคดีนัน้ ก็มไิ ด้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคณะบุคคล
ดังกล่าวคือผูใ้ ด มีคุณสมบัตปิ ระการใด และมีการประกาศให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ
และนั ก วิช าการด้ านการสอบบัญ ชีเมื่อ ใด เพื่ อ ให้ ผู้ ฟ้ องคดีได้ มีโอกาสคัด ค้านการท า
ความเห็นและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น าเสนอต่ อคณะบุ คคลดังกล่ าวตลอดจนที่มาของ
คณะบุคคลดังกล่าว หลังจากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้พจิ ารณาหนังสืออุทธรณ์ คดั ค้านคาสังของผู
่
้ฟ้องคดี
แล้วเห็นว่ าหนั งสือของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้ องคดีเพิ่มความระมัดระวัง ในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการสอบบัญ ชีกาหนดอย่างเคร่งครัด มิใช่หนังสือ
ที่มลี กั ษณะการสังการให้
่
ผู้ฟ้องคดีมหี น้าที่ต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งและยังมิได้
มีการลงโทษใดๆ กับผูฟ้ ้ องคดี การดาเนินการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมิใช่คาสังทางปกครอง
่
แต่เพื่อให้ความเป็ นธรรมแก่ผูฟ้ ้ องคดี ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงรับเรื่องของผูฟ้ ้ องคดีไว้พจิ ารณา
และมีความเห็นว่า การปฏิบ ัติงานของผู้ฟ้ องคดีในการสอบบัญ ชีบริษัท ทุ่ งคาฮาเบอร์
จากัด (มหาชน) เป็ นการปฏิบ ัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั ตามความเห็นชอบจาก
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ตรวจสอบและพิจารณาการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ ้ องคดี
ในการสอบบัญชีของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) จึงเป็ นการดาเนินการภายใน
กรอบอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และก่อนทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะพิจารณาวินิจฉัยเกีย่ วกับ
การปฏิบ ัติงานของผู้ฟ้ องคดีในการสอบบัญ ชีบ ริษัท ทุ่ งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน)

๔
ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่นัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นั งสือถึงผูฟ้ ้ องคดี
รวม ๒ ฉบับ เพื่อ แจ้งให้ท ราบเหตุ ส งสัย และข้อ เท็จ จริงประกอบเหตุ ส งสัย พร้อ มทัง้
ได้ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีชแ้ี จงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามสมควร ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ด้ใช้
สิทธิชแ้ี จงโต้แย้งทุกครัง้ กระบวนการดาเนินการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นไปตามหลัก
วิธีป ฏิ บ ัติ ร าชการทางปกครอง ส่ ว นดุ ล พินิ จ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่วินิ จ ฉั ย ว่ า การ
ปฏิบตั ิงานสอบบัญชีบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีนัน้ เป็ นดุลพินิจที่มเี หตุผลรองรับ โดยได้มกี ารรับฟั งความเห็น
ขององค์คณะผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิในวิชาชีพบัญ ชี ในฐานะคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี
ซึ่งมีค วามเห็น เป็ น เอกฉั น ท์ว่ าผู้ฟ้ อ งคดีป ฏิบ ัติงานบกพร่อ งไม่ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญ ชี โดยคณะที่ป รึก ษาด้านวินัยผู้ส อบบัญ ชีมีห น้ าที่เพีย งให้ความเห็น ด้าน
หลักการแห่ งวิช าชีพ สอบบัญ ชีเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงมิใช่
ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิ จฉัย หรือมีอานาจดาเนิ นการใดๆ ที่จะมีผ ลกระทบต่อผู้ฟ้ องคดี
อันจะต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งความเห็นของคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี
ก่อน ทัง้ นี้ การดาเนินการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในการรับฟั งความเห็ นของคณะที่ปรึกษา
ด้า นวินั ย ผู้ส อบบัญ ชี ได้ก ระท าด้ว ยความรอบคอบระมัด ระวัง และให้ค วามส าคัญ กับ
ประเด็นความมีอสิ ระและเป็ นกลางของคณะทีป่ รึกษาด้านวินัยผูส้ อบบัญชี โดยบุคคลทีจ่ ะ
ได้ร บั การคัด เลือ กต้อ งไม่ มีส่ว นได้เสีย ในเรื่อ งที่พิจ ารณา และองค์ป ระกอบของคณะ
ทีป่ รึกษาด้านวินัยผูส้ อบบัญชี มาจากบุคคลผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ท่ี
หลากหลายเกี่ยวกับการสอบบัญชี นอกจากนี้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยังมีขนั ้ ตอนที่ชดั เจนใน
การคัดเลือกองค์คณะเพื่อทาหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ความคิดเห็นในแต่ละกรณี อีกทัง้ ในชัน้ การ
พิจารณาของคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผูส้ อบบัญชี ก็เป็ นการพิจารณาโดยไม่ทราบชื่อบุคคล
และนิตบิ ุคคลที่ถูกพิจารณา เพื่อมิให้เกิดความลาเอียงในการแสดงความคิดเห็น สาหรับ
กรณีท่ผี ูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เสนอข่าวผลการพิจารณาก่อนแจ้งให้ผูฟ้ ้ องคดี
ทราบและโดยมีอคตินนั ้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ส่งไปยังสานัก
งานสอบบัญชีของผูฟ้ ้ องคดีระหว่างเวลาทาการปกติ โดยมีบุคคลในสานักงานสอบบัญชีของ
ผูฟ้ ้ องคดีรบั หนังสือดังกล่าวไว้ และการเสนอข่าวของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เกิดขึ้นในช่วงหลัง
เวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันดังกล่าว ซึ่งลาดับการดาเนินการดังกล่าวเป็ นเวลาภายหลังจากที่ผู้
ถู ก ฟ้ อ ง ค ดี ที่ ๑ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ผู้ ฟ้ อ ง ค ดี แ ล้ ว แ ล ะ ข่ า ว ที่ น า เส น อ ใน

๕
วันดังกล่าวเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีกบั ผูส้ อบบัญชีรายอื่นอีก
๓ ราย การดาเนินการที่กล่าวมาจึงมิใช่การเลือกปฏิบตั ิ และเป็ นการดาเนินการโดยชอบ
ด้วยอานาจหน้าที่ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุม้ ครอง
ผูล้ งทุนตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้ฟ้ องคดีเห็ น ว่ า ค าสัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สามเป็ นค าสัง่ ที่ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายโดยเห็นว่า การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ มีคาสังให้
่ ผูฟ้ ้ องคดีเพิม่
ความระมัดระวังในการปฏิบ ัติงานให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดอย่าง
เคร่งครัด เป็ นการออกค าสังเนื
่ ่ องจากผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ เห็นว่าผู้ฟ้ องคดีมิได้ปฏิบ ัติตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๕๔๐ เรื่องการตรวจสอบประมาณการทางบัญชี และมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส ๕๖๐ เรื่องการตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบดุล ซึ่งการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูฟ้ ้ องคดีในฐานะผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) สาหรับงบ
การเงินของบริษัทดังกล่าวประจาปี ๒๕๔๙ นัน้ ผู้ฟ้องคดีได้ดาเนินการตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีดงั กล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่มีอานาจพิจารณาในเรื่องมาตรฐานการสอบ
บัญชี เนื่องจากมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้งบการเงินและรายงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศก าหนด การก าหนดดังกล่ าวให้ค านึ งถึงมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้แล้ว และมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าวบัญญัติให้ผู้สอบบัญชีตามมาตรา
๑๐๖ ต้องรักษามรรยาทและปฏิบตั งิ านสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชีและข้อกาหนดเพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการ
กลต. ประกาศกาหนด อันมีพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็ นกฎหมาย
ว่าด้วยผู้สอบบัญชีใช้บงั คับ โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี มิฉะนัน้ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอานาจสอบสวนพิจารณาและมีอานาจลงโทษ
ผูส้ อบบัญชีได้ และการทีผ่ ูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ คาดโทษผูฟ้ ้ องคดีมกี าหนด
๒ ปี ย่อมเป็ นการลงโทษตักเตือนเป็ นหนังสือและเป็ นการลงโทษภาคทัณฑ์เช่นเดียวกับ
โทษของการประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณผู้ ป ระกอบวิช าชีพ บั ญ ชีต ามมาตรา ๔๙ แห่ ง
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ คาสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ดังกล่าวเป็ นการใช้

๖
อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ผี ลในการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขน้ึ ระหว่างบุคคลในอันทีจ่ ะ
ก่ อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่ อสถานภาพของสิท ธิห รือหน้ าที่
ของบุคคล อันเป็ นคาสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคาสังดั
่ งกล่าวมิได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
อีกทัง้ การพิจารณาเพื่อออกคาสังของผู
่
้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ มิได้ให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดี
ในการนาพยานบุคคลและพยานเอกสารเข้าให้การสอบสวน โดยอ้างว่าได้นาข้อเท็จจริง
ที่ได้รบั จากกระดาษท าการและค าชี้แ จงของผู้ฟ้ อ งคดีเข้า หารือคณะผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิและ
นั กวิชาการด้านการสอบบัญ ชีแล้ว ซึ่งผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้ องคดี
ทราบว่าคณะผูท้ รงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการด้านการสอบบัญชีคอื ผูใ้ ด มีคุณสมบัตปิ ระการใด
โดยบุคคลดังกล่าวอาจเป็ นผู้ท่ผี ูฟ้ ้ องคดีมสี ทิ ธิคดั ค้านเนื่องจากมีคุณสมบัตทิ ่ไี ม่เหมาะสม
หรือ มี ส่ ว นได้ เสีย ขัด แย้ งกับ ผู้ ฟ้ องคดีก็ ไ ด้ แม้ ค วามเห็ น ของคณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ แ ละ
นักวิชาการดังกล่าวจะไม่มีผลต่ อผู้ฟ้ องคดีโดยตรง แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ได้น า
ความเห็นของบุ คคลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้ องคดี ซึ่งการท าความเห็น
ของบุ คคลดังกล่ าวมาพิจารณาลงโทษผู้ฟ้ องคดี จึงเป็ นกรณี ท่ีห น่ วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ คาสัง่
หรือการกระทาอื่นใด อันอยู่ในอานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การดาเนินการตามหนังสือ
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ จึงเป็ นค าสังที
่ ่ ไม่ ช อบด้ว ย
กฎหมายวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ให้ข้อมูล
ทางสื่ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และสื่อมวลชนเกี่ย วกับ การลงโทษผู้ฟ้ องคดีก่ อนที่จะมีห นั งสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้ องคดีทราบ โดยแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่ผู้ ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓
ว่ ามีการแจ้งผลการพิจารณาแก่ ผู้ฟ้ องคดีทราบก่ อน อันเป็ น การกระท าที่มุ่ งจะท าลาย
ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ ของผู้ ฟ้ องคดี ซ่ึ งได้ ร ับ การเลื อ กตั ้งเป็ นนายกสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช.๒๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ก็เป็ น
ประกาศที่ออกมาโดยไม่มกี ฎหมายให้อานาจ การทีป่ ระกาศดังกล่าวให้อานาจผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ พิ จารณาลงโทษผู้ ส อบบัญ ชี นั ้น จึงขัด กั บ พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีใ่ ห้อานาจผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี

๗
เท่ า นัน้ ดังนั น้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ โดยผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงไม่ อาจอาศัยข้อ ๑๕ (๒) (ข)
ของประกาศดังกล่าวลงโทษผูฟ้ ้ องคดี
ส าหรับ กรณี ก ารตรวจสอบประมาณการส่ว นแบ่ งผลผลิต แร่ ท องค าที่มี
ข้อ บกพร่ อ งและไม่ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการสอบบัญ ชีนั ้น เห็ น ว่ า มาตรฐานการ
ตรวจสอบบัญชี รหัส ๕๔๐ เรื่องการตรวจสอบประมาณการทางบัญชี ข้อ ๘ กาหนดว่า
“ผู้ส อบบัญ ชีค วรได้ม าซึ่งหลัก ฐานการตรวจสอบที่เพีย งพอและเหมาะสม เพื่อ สรุป ว่ า
ประมาณการทางบัญชีสมเหตุสมผลตามสถานการณ์ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามความ
จาเป็ นอย่างเหมาะสมหรือไม่” ซึ่งการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีของผูส้ อบบัญชีนนั ้
ต้องเป็ นประมาณการทางบัญชีทส่ี มเหตุสมผลตามสถานการณ์ทม่ี อี ยู่ในขณะประมาณการ
ซึ่งต้ อ งมีห ลัก ฐานการตรวจสอบที่เพีย งพอและมีค วามเหมาะสม และมีก ารเปิ ด เผย
ตามความจาเป็ นอย่างเหมาะสมหรือไม่ กรณีประมาณการทางบัญชีของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์
จากัด (มหาชน) เรื่องรายจ่ายส่วนแบ่ งผลผลิตสินแร่ทองคาตามสถานการณ์ นัน้ มีเพียง
สัญญาว่าด้วยการการสารวจและทาเหมืองแร่ทองคา ซึ่งทากับกระทรวงทรัพยากรธรณี
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ โดยกาหนดว่าการแบ่งผลผลิตให้แก่รฐั บาลต้องแบ่งจาก
ผลผลิตสินแร่ทองคา ซึ่งจะมีการแบ่งผลผลิตเป็ นทองคาบริสุทธิ ์หรือเป็ นเงินก็ได้ในอัตรา
ร้อ ยละ ๑.๕ ของผลผลิต หลังจากช าระค่ า ภาคหลวงแล้ว แต่ ห ลังจากมีก ารท าสัญ ญา
ดังกล่าวบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ไม่เคยมีผลผลิตสินแร่ทองคาเลย ส่วนแบ่ง
ผลผลิ ตตามสัญ ญาไม่ เคยมี การปฏิ บ ั ติ ต่ อกั น จนกระทั ง่ ในงบการเงินของบริษั ท ทุ่ งคา
ฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงเริม่ มีผลผลิตจากสินแร่
ทองคา แต่การจ่ายผลประโยชน์ ในการทาเหมืองแร่ทองคาในประเทศไทยไม่เคยมีการ
ปฏิบตั มิ าก่อน ไม่เคยมีระเบียบปฏิบตั โิ ดยปกติทวไปในการท
ั่
าเหมืองแร่และไม่สามารถ
เทียบเคียงหรืออ้างอิงกับสัญญาใดๆ ซึง่ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) กาลังเจรจา
ต่อรองกับรัฐบาลเกีย่ วกับอัตราส่วนแบ่งผลผลิตซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงจากเดิม
ดังนัน้ การประมาณการทางบัญชีของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) จึงไม่มคี วาม
แน่นอนเนื่องจากมีตวั แปรมากมายและคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายยังมิได้ทาการตกลงกัน บริษทั
ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) จึงไม่อยู่ในวิสยั ที่จะประมาณมูลค่าส่วนแบ่ งผลผลิตได้
อย่างน่ าเชื่อถือ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีทดลองประมาณมูลค่าส่วนแบ่งผลผลิต จานวน ๑.๘
ล้านบาท ซึ่งผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เห็นว่า เป็ นสาระสาคัญต่องบกาไร

๘
ขาดทุ น แต่ผู้ฟ้ องคดีมิได้เสนอแนะให้บริษัทดังกล่าวบันทึกรายการส่วนแบ่งผลผลิตที่
ผูฟ้ ้ องคดีทดลองประมาณไว้ในงบการเงิน และมิได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่มไิ ด้
บันทึกประมาณการหนี้สนิ และสาเหตุท่ที าให้ไม่สามารถประมาณมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่อถือ
นั ้น การทดลองประมาณ การของผู้ ฟ้ องคดี เ ป็ นการประมาณ การทางบั ญ ชี ท่ี ไ ม่
สมเหตุสมผลตามสถานการณ์ในขณะดังกล่าว และผู้ฟ้ องคดีไม่สามารถได้หลักฐานการ
ตรวจสอบที่เพีย งพอและเหมาะสม จึงไม่อ าจน ามู ลค่ าส่วนแบ่ งผลผลิต ที่เกิด จากการ
ทดลองของผู้ ฟ้ องคดีม าบัน ทึ ก ในงบก าไรขาดทุ น ของบริษั ท ทุ่ ง คาฮาเบอร์ จ ากั ด
(มหาชน) และไม่อาจเปิ ดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมิได้บนั ทึกประมาณการหนี้สนิ และ
สาเหตุท่ที าให้ไม่สามารถประมาณมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนั
แตกต่างกับสถานการณ์ในขณะยืน่ คาขอสารวจเหมืองแร่และการทาเหมืองแร่ทองคาเมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๕๓๔ และบริษทั ดังกล่าวกาลังร่วมมือกับ รัฐบาลกาหนดขัน้ ตอนและกาหนดการ
แบ่งผลผลิตอยู่ ซึง่ ปรากฏว่าการออกงบการเงินของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งในขณะออกงบการเงินนัน้ ยังไม่มหี ลักฐาน
การตรวจสอบที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม การประมาณการทางบัญ ชีด ัง กล่ า วยัง ไม่
สมเหตุสมผลตามสถานการณ์ จึงยังไม่จาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามความจาเป็ น
อย่างเหมาะสม ต่อมา เมือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ได้ลงนามในสัญญาการกาหนดขัน้ ตอนการแบ่ งผลผลิต อันเป็ นรายการที่เกิดขึน้ หลังจาก
ผู้ฟ้องคดีได้ออกงบการเงินของบริษัทดังกล่าวแล้ว สัญ ญาการกาหนดขัน้ ตอนการแบ่ง
ผลผลิต ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ กาหนดให้บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
จ่ายผลประโยชน์ พเิ ศษแก่รฐั บาลเป็ นตัวเงิน โดยยกเลิกการจ่ายผลประโยชน์พเิ ศษเป็ น
ทองคาบริสุทธิ ์ และกาหนดให้บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) จ่ายผลประโยชน์
พิเศษแก่รฐั บาลทุกสิน้ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี นับแต่งวด
เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เป็ นต้น ซึ่งข้อ ตกลงในสัญญาการกาหนดขัน้ ตอนการแบ่ งผลผลิต
ฉบับ ลงวัน ที่ ๓๐ มีน าคม ๒๕๕๐ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ ตกลงในสัญ ญาว่า ด้วยการ
สารวจและทาเหมืองแร่ทองคา ฉบับลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ข้อตกลงเดิมจึงไม่
อาจนามาใช้บนั ทึกประมาณการได้ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการสอบบัญชีขา้ งต้น การที่
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคาสังให้
่ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) แก้ไขงบการเงินด้วย
การเพิม่ รายการประมาณการทางบัญชีสาหรับส่วนแบ่งผลผลิตทองคาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

๙
เป็ นเงินจานวน ๔,๐๗๓,๖๖๗.๔๗ บาท นัน้ แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ไม่ ส ามารถประมาณ การทางบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นแบ่ งผลผลิ ต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่ ส ม เห ตุ ส ม ผ ลต าม ส ถ าน ก ารณ์ และไม่ ส าม ารถ ได้ ห ลั ก ฐาน ก ารต รวจส อบ
ที่เพีย งพอและเหมาะสม จึงขอให้ บ ริษัท ทุ่ งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) น าจานวนที่
ถู ก ต้ อ งแท้ จ ริง จากการค านวณตามสัญ ญาการก าหนดขัน้ ตอนการแบ่ ง ผลผลิ ต
ฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ และบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ชาระเงิน
จ านวนดังกล่ าวแก่ ร ัฐ บาลแล้ว มาบัน ทึก รายการบัญ ชี อัน มิใช่ ย อดเงิน ที่เกิด จากการ
ประมาณการตามเกณฑ์สิท ธิ แต่ เป็ น ยอดเงิน ที่เกิดขึ้นจริงตามเกณฑ์เงินสดมาบันทึก
รายการบัญชีหลังจากเหตุการณ์จริงดังกล่าวเกิดขึน้ แล้ว แสดงให้เห็นว่าในขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีออก
งบการเงินดังกล่าว ไม่อาจประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวได้เช่นกัน
ส่วนกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และ ที่ ๒ กล่าวหาว่าการตรวจสอบเหตุการณ์
ภายหลังวันทีใ่ นงบดุลในเรื่องค่าปรับจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ก่อนกาหนดมีขอ้ บกพร่อง
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดีอยู่ในวิสยั ทีพ่ งึ จะทราบเกีย่ วกับ
การจ่ายค่าปรับและจานวนเงินค่าปรับแต่ผฟู้ ้ องคดีไม่ยนื ยันให้บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด
(มหาชน) เปิ ดเผยอัตราหรือจานวนเงินค่าปรับในงบการเงินปี ๒๕๔๙ รวมทัง้ ไม่แจ้งการไม่
เปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ าวในหน้ ารายงานผู้สอบบัญ ชีและไม่ ติดตามทวงถามข้อมู ลอื่น ใด
เพิ่มเติมจากบริษัท ดังกล่ าว หรือไม่ พิ จารณาว่ าการไม่ ได้ร บั หลักฐานดังกล่ าวเป็ นการ
ถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบซึ่งทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบ
บัญ ชี จึงเป็ นการเข้าข่ายปฏิบ ัติงานบกพร่องไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีนั น้
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส ๕๖๐ เรื่องการตรวจสอบเหตุ การณ์ ภายหลังวันที่ในงบดุ ล
ข้อ ๕ ก าหนดว่ า ผู้สอบบัญ ชีควรใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ห ลักฐานการสอบบัญ ชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ภายหลังวันที่ในงบดุลจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้ สอบบัญ ชี ซึ่งอาจมีผ ลให้ ต้ องปรับ ปรุ งรายการหรือ เปิ ด เผยข้อ มู ล ในงบการเงิน
ซึ่ งผู้ ฟ้ องคดี ได้ ใช้ วิธีก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ท่ี เพี ย งพอและ
เหมาะสมแล้ ว กล่ าวคือบริษั ท ทุ่ งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ กู้ ยืมเงินจากธนาคาร
ในประเทศรวมสองแห่ งตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ต่อมา ปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๐
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้กู้ยมื เงินจากธนาคารต่างประเทศเพื่อชาระหนี้เงินกู้ยมื
จากธนาคารเดิม โดยผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามข้อมูลเพิม่ เติมจากบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์

๑๐
จากัด (มหาชน) แต่ได้รบั การชี้แจงว่าการกู้ยมื เงินจากธนาคารต่างประเทศครัง้ นี้ธนาคาร
ต่างประเทศได้ชาระเงินให้กู้ยมื แก่ธนาคารในประเทศซึ่งเป็ นเจ้าหนี้เดิมทัง้ สองแห่งโดยตรง
ซึ่งธนาคารในประเทศทัง้ สองแห่งต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการรับชาระคืนเงินกู้ยมื ธนาคาร
ให้แก่บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) พร้อมกับเอกสารการตัดบัญชีค่าปรับจากการ
ชาระคืนเงินกู้ยมื ก่อนกาหนด นอกจากนี้ ธนาคารต่างประเทศต้องส่งมอบสัญญากู้ยมื เงิน
ให้แก่ บ ริษัท ทุ่ งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) โดยผู้ฟ้ องคดีได้พยายามติ ดตามทวงถาม
เอกสารดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้ องคดีได้รบั เอกสารหลักฐานดังกล่ าวเมื่อวันที่ ๒๗ กุ มภาพันธ์
๒๕๕๐ หลังจากทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ออกงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ แล้ว จึงเป็ น
กรณี ท่ีผู้ฟ้องคดีได้รบั หลักฐานเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี การที่
ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ทวงถามขอข้อมูลเพิม่ เติมจากบริษัท
ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) จึงไม่เป็ นความจริง เป็ นเพียงการคาดคะเนของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ และที่ ๒ เท่านัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน
แล้ว
ขอให้ศาลมีคาสังหรื
่ อคาพิพากษาให้เพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สาม
ศาลได้ตรวจพิจารณาคาฟ้ องคดีน้รี วมทัง้ เอกสารอื่นๆในสานวนและพิจารณา
บทกฎหมายและกฎที่ส าคัญคือ พระราชบัญ ญัติจ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าศาลมีอานาจรับคาฟ้ องคดีน้ีไว้
พิจารณาหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่ามาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ งพระราชบัญ ญัติจ ัดตัง้
ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ศาลปกครองมีอานาจ
พิจารณาพิพ ากษาหรือมีค าสังในคดี
่
พิพ าทเกี่ยวกับ การที่ห น่ วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ คาสัง่ หรือ
การกระท าอื่นใด เนื่ องจากกระท าโดยไม่ มีอ านาจหรือนอกเหนื ออ านาจหน้ าที่ หรือไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านัน้ หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบ ัติ
ที่ไม่เป็ นธรรม หรือมีลกั ษณะเป็ นการสร้างขัน้ ตอนโดยไม่จาเป็ นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ

๑๑
ประชาชนเกิ น สมควร หรื อ เป็ นการใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยมิ ช อบ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน บัญญัตวิ ่า ผูใ้ ดได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสีย หายโดยมิอาจหลีก เลี่ย งได้ อัน เนื่ องจากการกระท าหรือการงดเว้น
การกระทาของหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองหรือกรณี อ่ืนใดที่อยู่ในเขตอานาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไข
หรือ บรรเทาความเดือ ดร้อ นหรือ ความเสีย หายหรือ ยุ ติ ข้อ โต้ แ ย้ งนั ้น ต้ อ งมีค าบังคับ
ตามที่ก าหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั น้ มีสิทธิฟ้ องคดีต่ อศาลปกครอง มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญ ญั ติ ว่ า
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจหน้ าที่วางนโยบายการส่ งเสริม และพัฒ นาตลอดจน
กากับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์
ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง องค์ ก รที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ การออกหรือ เสนอขาย
หลัก ทรัพ ย์ ต่ อ ประชาชน การเข้า ถื อ หลัก ทรัพ ย์ เพื่ อ ครอบง ากิ จ การและการป้ องกัน
การกระท าอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อานาจดังกล่าวให้รวมถึง (๑)
การออกระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้ อก าหนดตามพระราชบัญ ญั ติน้ี .....
วรรคสอง บัญญัติว่า บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสังหรื
่ อข้อก าหนดใดๆ ที่ใช้
บังคับเป็ นการทัวไป
่ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้ มาตรา ๑๙
แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว บัญญัติว่า ให้สานักงานมีอานาจและหน้ าที่ปฏิบ ัติการใดๆ
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมติ ข องคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิ บ ัติ งานอื่ น ตามบทบัญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือตามกฎหมายอื่น และมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน บัญญัติว่า ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ต้องเป็ นผู้สอบบัญชีท่สี านักงานให้ความ
เห็นชอบ วรรคสอง บัญญัตวิ ่า เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูส้ อบบัญชีนัน้
มีสิทธิสอบบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๖ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในมาตรา ๑๙๙ และบริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซ้อื ขายในศูนย์
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ตามทีก่ าหนดในมาตรา ๒๑๗ ได้ดว้ ย คดีน้ีผฟู้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ ๑ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ได้มหี นังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซ่ึงเป็ น
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ทุ่ งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) เพิ่มความระมัดระวังในการ
ปฏิบ ัติงานให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดอย่างเคร่งครัด เนื่ องจากพบ
ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบงบการเงินประจาปี ๒๕๔๙ ของบริษทั ดังกล่าว โดยพบว่าการ

๑๒
ปฏิ บ ัติ งานของผู้ ฟ้ องคดีไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี รหัส ๕๔๐ เรื่อ งการ
ตรวจสอบประมาณการทางบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๕๖๐ เรื่องการตรวจสอบ
เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลังวัน ที่ในงบดุ ล ข้อบกพร่ องดังกล่ าวอาจเป็ นเหตุ ให้ ผู้ใช้ งบการเงิน
เข้าใจผิดในสาระส าคัญ จึงขอให้ผู้ฟ้ องคดีเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบ ัติงานให้เป็ น
ไปตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีอย่ างเคร่ งครัด ทัง้ นี้ หากพบข้อบกพร่ องที่มีล ัก ษณะ
ร้ายแรงในการปฏิบตั งิ านของผูฟ้ ้ องคดีอกี ภายในสองปี นับแต่วนั ทีอ่ อกหนังสือฉบับดังกล่าว
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ อาจอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ (๒) (ข) แห่ งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๔๖ พิจารณาดาเนินการกับผูฟ้ ้ องคดีอย่างเข้มงวดโดยอาจมีผลต่อการให้ความเห็นชอบ
ผู้ฟ้ องคดีเป็ นผู้สอบบัญชีตามประกาศดังกล่ าว ผู้ฟ้ อ งคดีไม่ พ อใจการด าเนิ น การตาม
หนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ จึงโต้แย้งคัดค้านการ
ดาเนินการตามหนังสือดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ขอให้เพิกถอนคาสังดั
่ งกล่าว ต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งผลการพิจารณา
หนังสือโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้พิจารณาหนังสือโต้แย้งคัดค้านของ
ผูฟ้ ้ องคดีแล้วมีความเห็นว่าหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และ
ที่ ๒ ซึ่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีอย่างเคร่งครัดนัน้ มิใช่หนังสือที่มลี กั ษณะการสังการให้
่
ผู้ฟ้องคดีมหี น้าที่
ต้ อ งกระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง และยังไม่ ไ ด้ มี ก ารลงโทษใดๆ กับ ผู้ฟ้ องคดี การ
ดาเนินการของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๓ กั นยายน ๒๕๕๒ มิใช่
คาสังทางปกครองที
่
ส่ งการให้
ั่
ผฟู้ ้ องคดีมหี น้าทีต่ อ้ งกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งทีจ่ ะมีบท
บังคับทันทีหากผูฟ้ ้ องคดีฝ่าฝืนการสังการดั
่
งกล่าว และยังมิได้ทาการลงโทษใดๆ กับผูฟ้ ้ องคดี
ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าการดาเนินการตามหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ และการวินิจฉัย
ข้อ โต้ แ ย้ งของผู้ ฟ้ องคดี โ ดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ เป็ นค าสัง่ ทางปกครองที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย เป็ น การออกค าสังโดยไม่
่
มีอ านาจและไม่ ถู ก ต้ อ งตามรูป แบบขัน้ ตอนของ
วิธพี จิ ารณาทางปกครอง ขอให้ศาลเพิกถอนคาสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้ องคดีทงั ้ สาม ซึง่ เมือ่ พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓
มีอานาจตามมาตรา ๑๔ ในการวางแผนนโยบายส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนกากับดูแลใน
เรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง

๑๓
รวมทัง้ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
บัญ ญัติให้ผู้ส อบบัญ ชี บ ริษัท ที่อ อกหลัก ทรัพ ย์ต้องเป็ น ผู้ส อบบัญ ชีท่ีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ให้ความเห็นชอบ ทัง้ นี้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๑๑๗
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศกาหนดให้
ผู้ส อบบัญ ชีต้อ งได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้มี
ประกาศ ที่ สช.๒๑/๒๕๔๖ เรื่องการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญ ชี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๔๖ โดยประกาศดังกล่าว ข้อ ๑๕ กาหนดให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีอานาจดาเนินการกับ
ผูส้ อบบัญชีท่ไี ม่สามารถดารงลักษณะหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศ
ดังกล่าว หรือประกาศของสมาคมนักบัญ ชีและผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
โดยสังการให้
่
กระทาการ แก้ไขการกระทา หรืองดเว้นการกระทา รวมทัง้ มีอานาจสังพั
่ ก
หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีได้ ดังนัน้ ผูส้ อบบัญชีท่จี ะได้รบั ผลกระทบ
จากการกระท าของผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ดังกล่าวก็คือผู้ท่ีได้รบั ค าสังให้
่ ก ระท าการ แก้ไข
การกระทา หรืองดเว้นการกระทา หรือผู้สอบบัญชีท่ถี ูกสัง่ พักหรือเพิกถอนการให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชี ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๕๒ แจ้งให้ผูฟ้ ้ องคดีเพิม่ ความระมัดระวังในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามที่มาตรฐาน
การสอบบัญชีกาหนดอย่างเคร่งครัด และหากพบข้อบกพร่องที่มลี กั ษณะร้ายแรงในการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ฟ้องคดีอกี ภายในสองปี ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จะพิจารณาดาเนินการอย่าง
เข้มงวดกับผู้ฟ้องคดีโดยอาจมีผลต่อการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดี เป็ นผู้สอบบัญชีนัน้
ไม่ใช่การออกคาสังใดๆ
่
แก่ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเพียงการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของ
ผู้ฟ้องคดี และการแจ้งว่าจะพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดี เป็ นผู้สอบ
บัญชีอย่างเข้มงวด ก็เป็ นการแจ้งว่าจะดาเนินการตามอานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายเท่านัน้ มิใช่
การลงโทษตักเตือนหรือภาคทัณฑ์ เช่ นเดียวกับโทษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๗ ดังที่ผู้ฟ้ องคดีอ้าง หนังสือของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ จึงไม่ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั
ความเสียหายแต่ อย่างใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏตามคาฟ้ องว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ มี
หนังสือแจ้งคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชีว่าผูฟ้ ้ องคดีประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ซึ่ง
กรณีดงั กล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี อันแสดง
ว่าความเห็นของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นความเห็นเบื้องต้นทีจ่ ะนาไปสู่การพิจารณาขององค์กรที่มี
อานาจหน้าทีโ่ ดยตรงต่อไปเท่านัน้ ส่วนกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ มีความเห็นว่า การดาเนินการ

๑๔
ของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ไม่ใช่คาสังให้
่ ผูฟ้ ้ องคดี
ปฏิบตั แิ ละไม่ใช่การลงโทษผูฟ้ ้ องคดี ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงไม่ได้พจิ ารณาสังการเป็
่
นอย่างอื่น
ก็ เป็ นการวินิ จ ฉั ย ที่ ส อดคล้ อ งกับ หนั ง สือ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ลงวัน ที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๒ และไม่เป็ นการกระทบสิทธิของผูฟ้ ้ องคดีเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ผูฟ้ ้ องคดี
จึงไม่ใช่ผูเ้ ดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
อันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ถูกฟ้ องคดีทงั ้ สามที่จะมีสทิ ธิฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือ
ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สาม ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบัญ ญั ติจ ัด ตัง้ ศาล
ปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองกลางจึงไม่อาจรับคาฟ้ อง
คดีน้ไี ว้พจิ ารณาได้
จึงมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้ องนี้ไว้พจิ ารณาและให้จาหน่ายคดีออกจากสารบบความ
นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายชาชิวฒ
ั น์ ศรีแก้ว
ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายจากัด ชุมพลวงศ์
ตุลาการศาลปกครองกลาง

ตุลาการเจ้าของสานวน

