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แนวปฏิบัตทิี่เป็นเลศิของธรรมาภบิาล 10 ปีภายหลงัจากการใช้  
“Sarbanes-Oxley Act”   

(Corporate Governance Best Practices 10 Years after SOX) 

        บทความ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของธรรมาภิบาล 10 ปี ภายหลัง
จากการใช้ Sarbanes-Oxley Act” แปลจากบทความใน Journal of 
Accountancy เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โดยสรุปสาระส าคัญเนื้อหาในบทความมีดังนี้ 

 

  มาตรา 404  เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

            การประชมุรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นด้านบญัชีหรือการสอบบญัชี
ท่ีรัฐ Washington เร่ือง “The Sarbanes-Oxley Act of 2002” (หรือท่ีเรียกสัน้ๆ ว่า 
SOX)  โดยคณุ Spencer Bachus ผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการ
บริการทางการเงินได้กล่าวว่า “SOX บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัญหาที่

ได้ระบุเอาไว้” โดยในการประชมุรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการก ากับดแูล
การบญัชีของบริษัทมหาชน (Public Company Accounting Oversight Board: 
PCAOB) ในเร่ืองความเป็นอิสระ ความเป็นกลางของผู้สอบบญัชีและการใช้ดลุย
พินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพนัน้ ผู้ เช่ียวชาญจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
บริษัทสอบบญัชี และนกัวิชาการได้พดูถึงข้อดีของ SOX ท่ีมีตอ่การพฒันาการก ากบั
ดแูลธุรกิจให้ดียิ่งขึน้ 

คณุ Cindy Fornelli กรรมการบริหารศนูย์คณุภาพการสอบบญัชี ได้ให้
สมัภาษณ์ว่า “SOX ได้ท าการปฏิรูปหลายประการท่ีช่วยปรับปรุงคุณภาพการ
สอบบัญชี” 
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หมายเหตุ : ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 

          มาตรา 404 การประเมินของผู้บริหารต่อระบบการควบคุมภายใน 

                คณะกรรมการ ก.ล.ต. (Th e  Com m i s s ion ) ได้ก าหนดให้ใน 

รายงานประจ าปี (Annual Report) ต้องแสดงรายงานการควบคุมภายใน ( Internal 

Control Report) ด้วย ซึ่งในรายงานการควบคมุภายในนีต้้องระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารในการก าหนดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุภายในอย่างพอเพียงและ

กระบวนการในการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ต้องระบุถึงการประเมินประสิทธิผลของ

ระบบควบคุมภายในและกระบวนการในการออกรายงานทางการเงินของบริษัทผู้ ออก

หลักทรัพย์ ทัง้นีบ้ริษัทจัดท าบัญชีสาธารณะท่ีจัดเตรียมหรือออกรายงานสอบบัญชีให้

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์จะต้องรับรองและรายงานผลการประเมินระบบการควบคมุภายใน

ของผู้ บริหาร (ของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์นัน้) ซึ่งการรับรองนีจ้ะต้องสอดคล้องกับ

มาตรฐานการให้การรับรองท่ีออกโดยคณะกรรมการก ากับดูแล (The Board)  

            The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) 
                       SOX  คือ พระราชบญัญตัิการปฏิรูปการบญัชีของบริษัทมหาชน

และการปกป้องผลประโยชน์ของนกัลงทนุ 

           มาตรา 404 ของ SOX ซึ่งมีการโต้เถียงกนัมากท่ีสดุ ได้ให้ความส าคญักบัการ
ควบคมุภายในนอกเหนือจากด้านการเงิน โดยนาย Barry Melancon ซึ่งเป็นทัง้ CEO 
และประธานสมาคมนักบัญชีและผู้ ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา 
(American Institute of Certified Public Accountants: AICPA) ได้กล่าวว่า “ธุรกิจ
ในทุกวันนีไ้ด้ถูกพัฒนาขึน้เร่ือยๆ โดยท่ีความสามารถในการท างานของระบบมี
ความส าคญักบันกัลงทนุพอๆ กบังบการเงินเลยทีเดียว และผู้ ร่าง SOX ก็เข้าใจจดุนีดี้” 

 

 
 



3 

 

 

 

 

           

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ Larry Rittenberg แห่งมหาวิทยาลยั Wisconsin และยงั
เคยด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ระหว่างปี 2548 – 2552 เขาได้แบ่ง
ประเภทธุรกิจของ SOX เป็น 2 ประเภท โดยเขากล่าวว่า “บางธุรกิจให้ความส าคญั
เพียงแคก่ารปฏิบตัิตามข้อกฎหมาย และพบว่าการท างานของพวกเขามีประสิทธิผล
ขึน้เพราะการควบคมุท่ีดีขึน้น าไปสูข้่อมลูท่ีดีขึน้ ท าให้มีการตดัสินใจท่ีดีขึน้ แตอ่าจจะ
ไมช่ว่ยลดต้นทนุ” 

          เขากลา่วเพิ่มเตมิวา่ “ธุรกิจอีกประเภทหน่ึง พบว่ามาตรา 404 ท าให้พวก
เขาคิดอย่างมีกลยุทธ์มากขึน้ และช่วยท าให้การควบคุมและกระบวนการมี
ความทันสมัย น ามาสู่ประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ ซึ่งท าให้ประหยัดต้นทุนได้” และ
เขายงัรู้สกึผิดหวงักบัการเล่ือนเวลาการประกาศใช้มาตรา 404 กบัธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่ง
ท าให้ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมีคณุภาพต้องเผชิญกบัความ
ล้มเหลวโดยไมจ่ าเป็น 

          “เหตุผลท่ีพวกเขาต้องพบกับความล้มเหลวเป็นเพราะพวกเขาไม่มีวินัยทาง
การเงิน ซึ่งจริงๆ แล้ว CPA สามารถช่วยให้ธุรกิจเหล่านีแ้ก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ แต่
บริษัทต่างๆ มกัจะคิดว่าพวกเขาอยู่เหนือกว่านัน้ และผมอยากจะเห็นระเบียบวินัย
ทางการเงินในบริษัทเหล่านีซ้ึ่งในตอนแรกถกูรวมอยู่ในมาตรา 404 ของ SOX แตใ่น
ภายหลงัได้รับการละเว้นหรือถกูเล่ือนการบงัคบัใช้มาตรา 404 ออกไป เพราะผมเช่ือ
วา่พวกเราต้องการบริษัทท่ีสามารถรักษาธุรกิจของตนไว้ได้เม่ือเวลาผ่านไป”  
 

การเร่ิมต้นที่ล าบาก 

          ค าถามเร่ืองประโยชน์ท่ีได้รับกับต้นทุนท่ีเสียไปจากการตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายในและจากการให้ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกรับรองผลท่ีตรวจพบเป็น
ค าถามท่ีตอบยาก โดยไม่นานหลงัจากท่ี SOX ได้รับการบงัคบัใช้ มีรายงานว่าหลาย
บริษัทได้ซือ้หุ้นของพวกเขากลบัมาและเปล่ียนสถานะไปเป็นบริษัทเอกชน  เพราะ
พวกเขาไมส่ามารถรับภาระคา่ใช้จา่ยจากการสอบบญัชีได้ 

           

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ Larry Rittenberg แห่งมหาวิทยาลยั Wisconsin และยงั
เคยด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ระหว่างปี 2548 – 2552 เขาได้แบ่ง
ประเภทธุรกิจของ SOX เป็น 2 ประเภท โดยเขากล่าวว่า “บางธุรกิจให้ความส าคญั
เพียงแคก่ารปฏิบตัิตามข้อกฎหมาย และพบว่าการท างานของพวกเขามีประสิทธิผล
ขึน้เพราะการควบคมุท่ีดีขึน้น าไปสูข้่อมลูท่ีดีขึน้ ท าให้มีการตดัสินใจท่ีดีขึน้ แตอ่าจจะ
ไมช่ว่ยลดต้นทนุ” 

          เขากลา่วเพิ่มเตมิวา่ “ธุรกิจอีกประเภทหน่ึง พบว่ามาตรา 404 ท าให้พวก
เขาคิดอย่างมีกลยุทธ์มากขึน้ และช่วยท าให้การควบคุมและกระบวนการมี
ความทันสมัย น ามาสู่ประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ ซึ่งท าให้ประหยัดต้นทุนได้” และ
เขายงัรู้สกึผิดหวงักบัการเล่ือนเวลาการประกาศใช้มาตรา 404 กบัธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่ง
ท าให้ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมีคณุภาพต้องเผชิญกบัความ
ล้มเหลวโดยไมจ่ าเป็น 

          “เหตุผลท่ีพวกเขาต้องพบกับความล้มเหลวเป็นเพราะพวกเขาไม่มีวินัยทาง
การเงิน ซึ่งจริงๆ แล้ว CPA สามารถช่วยให้ธุรกิจเหล่านีแ้ก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ แต่
บริษัทต่างๆ มกัจะคิดว่าพวกเขาอยู่เหนือกว่านัน้ และผมอยากจะเห็นระเบียบวินัย
ทางการเงินในบริษัทเหล่านีซ้ึ่งในตอนแรกถกูรวมอยู่ในมาตรา 404 ของ SOX แตใ่น
ภายหลงัได้รับการละเว้นหรือถกูเล่ือนการบงัคบัใช้มาตรา 404 ออกไป เพราะผมเช่ือ
วา่พวกเราต้องการบริษัทท่ีสามารถรักษาธุรกิจของตนไว้ได้เม่ือเวลาผ่านไป”  
 

การเร่ิมต้นที่ล าบาก 

          ค าถามเร่ืองประโยชน์ท่ีได้รับกับต้นทุนท่ีเสียไปจากการตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายในและจากการให้ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกรับรองผลท่ีตรวจพบเป็น
ค าถามท่ีตอบยาก โดยไม่นานหลงัจากท่ี SOX ได้รับการบงัคบัใช้ มีรายงานว่าหลาย
บริษัทได้ซือ้หุ้นของพวกเขากลบัมาและเปล่ียนสถานะไปเป็นบริษัทเอกชน  เพราะ
พวกเขาไมส่ามารถรับภาระคา่ใช้จ่ายจากการสอบบญัชีได้ 
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           “The Jumpstart Our Business Startups Act” (หรือท่ีเรียกสัน้ๆ ว่า JOBS) P.L. 
112-106 ได้ผ่านความเห็นชอบและได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดี Barack Obama 
ของสหรัฐอเมริกา ในวนัท่ี 5 เมษายน 2555 ซึ่งกฎหมายฉบบันีไ้ด้เล่ือนก าหนดการบงัคบั
ใช้มาตรา 404 กับบริษัทท่ีมีมลูคา่ตามราคาตลาด (Market Capitalization) หรือรายได้
ไม่เกินระดับท่ีก าหนดไว้ เป็นระยะเวลา 5 ปีแรกหลังจากการเสนอขายหุ้ นใหม่แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกก่อนการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Initial Public Offering: 
IPO) แม้กระทัง่ก่อนท่ีจะมีการเล่ือนก าหนดการบงัคบัใช้ JOBS กบับริษัทมหาชนเหล่านัน้ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange 
Commission: SEC) ได้เล่ือนก าหนดการบงัคบัใช้มาตรา 404 กบับริษัทมหาชนท่ีมีมลูคา่
ตามราคาตลาดต ่ากว่า 75 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ บริษัทเหล่านีย้ังได้รับการยกเว้น
การบงัคบัใช้มาตรา 404 (b) อย่างถาวรภายใต้ “The Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act of 2010” P.L. 111-203 อีกด้วย 
 

          นาย Jack Ciesielski ประธานบริษัท R.G. Associates ซึ่งเป็นบริษัทศกึษาวิจยั
และบริหารด้านการลงทนุในรัฐ Maryland เขาได้ท าการวิจยัเร่ือง “คา่ใช้จ่ายท่ีบริษัทตา่งๆ 
ใน S&P 5001 จ านวน 459 ราย ใช้เป็นคา่ธรรมเนียมสอบบญัชีและคา่รับบริการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตัง้แตปี่ 2545 – 2553” จากการวิจยัพบว่าคา่ธรรมเนียมสอบบญัชีเพิ่มขึน้จาก 
2.07 พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2545 เป็น 4.22 พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใน
ปี 2550 และมีมลูคา่คงท่ีระหวา่งปี 2550 – 2553 
 

          ศาสตราจารย์เกียรติคณุ Larry Rittenberg ยงักล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้บริหารจาก
หลายๆ บริษัทได้ให้ความเหน็ว่าการท างานของบริษัทที่สอดคล้องกับมาตรา 404 
ของ SOX ช่วยลดต้นทุนของบริษัทได้” 
 

หมายเหตุ 
1 S&P 500 หรือ Standard & Poor’s 500 คือดชันีตลาดหลกัทรัพย์ท่ีค านวณ

จากมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทขนาดใหญ่

จ านวน 500 บริษัท ท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนใน New York Stock Exchange 

(NYSE) หรือ NASDAQ Stock Market (NASDAQ) 
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          นาย Mark Smith ซึง่ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ CFO ของบริษัท Gevo ซึง่เป็นบริษัทด้าน
สารเคมีและเชือ้เพลิงชีวภาพในรัฐ Colorado และในชว่งแรกท่ีมีการบงัคบัใช้ SOX เขาได้มี
สว่นร่วมในการสนบัสนนุให้บริษัทจ านวน 3 บริษัทมีวิธีปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกบัข้อก าหนดของ 
SOX รวมถึงมีสว่นร่วมใน IPO จ านวน 2 ครัง้ในรอบ  6 ปี และเขายงัเคยท างานให้กบับริษัท 
Nabi ซึง่เป็นบริษัทเภสชักรรมด้านชีวภาพ ซึง่ในชว่งแรกท่ีมีการบงัคบัใช้ SOX นัน้ เขาพบวา่
คา่ธรรมเนียมสอบบญัชีของบริษัท N a b i  เพิ่มขึน้มากกวา่ 4  เทา่ และบริษัทยงัต้องเสีย 
คา่ใช้จา่ยในการวา่จ้างบคุคลภายนอกมาท างานเอกสารและท าการทดสอบ 
         “มันช่างไม่มีเหตุผลซะเลย ท าให้เราต้องใช้เอกสารประกอบการยืนยันซึ่งมีความ
ละเอียดมากเหลือเกิน” เขากลา่ว 

          PCAOB ได้ออกมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัท่ี 5 (Auditing Standard No.5: AS 5) 
เร่ือง การตรวจสอบการควบคุมภายในของการรายงานทางการเงินท่ีรวมอยู่ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน (An Audit of Internal Control over Financial Reporting that Is 
Integrated with an Audit of Financial Statements) ในปี 2550 โดยนาย Mark Smith 
กล่าวว่า “ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมา ข้อก าหนดของ SOX ก็ไม่ยากเกินไปที่จะปฏิบัติ
ตาม และจากการศึกษาวิจัยของ SEC ในปี 2552 พบว่าในบรรดาบริษัทที่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในมาตรา 404 (b) นัน้ ค่าเฉล่ียของต้นทุนทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการ
ปฏิบัติตามมาตรา 404 นัน้ลดลง 19% ในปีถัดมาหลังจากการเปล่ียนแปลง เม่ือ
เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า และถึงแม้ว่าจะมีผู้ วิจารณ์ว่า SOX กีดกันไม่ให้
บริษัทขนาดเล็กจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน แตก่ารท่ีบริษัท Gevo ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
นัน้ จริงๆ แล้วเป็นเร่ืองของการจดัการระเบียบแบบแผน การทดสอบระบบ และการยืนยนั
ด้วยเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการควบคมุภายใน ซึง่บริษัทมีอยูแ่ล้วและใช้การได้ดี” 

          “อย่างไรก็ดี ยังมีกระบวนการบางอย่างท่ีบริษัทต้องปฏิบัติถ้าต้องการดึงดูด  นัก
ลงทนุเพ่ือบริษัทจะได้น าเงินทุนท่ีได้รับไปลงทุนต่อ ซึ่งถึงแม้จะไม่มีใครชอบกระบวนการนี ้
เพราะคดิวา่มีความยุง่ยาก และออกจะไมส่มเหตสุมผล แตจ่ากการทบทวนหลายๆ ครัง้แล้ว 
พบวา่กระบวนการเหลา่นัน้จริงๆ แล้วก็มีประโยชน์อยูด้่วย” เขากลา่วเสริม 
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 คณุ Barbara Roper ผู้อ านวยการแผนกคุ้มครองนกัลงทนุประจ าสมาคม

ผู้บริโภคแห่งสหรัฐอเมริกา (Consumer Federation of America: CFA) ได้กล่าวว่า 
“การที่  SEC ออกข้อแนะแนวในการปฏิบัติภายหลังจากที่ มีการบังคับใช้
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 5 นัน้ไม่ใช่วิธีปฏิบัติตามหลักการ (Principles-
Based Approach) ที่คณะกรรมการเคยได้แจ้งไว้” 

 เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “วิธีปฏิบัติตามหลักการบอกว่า “น่ีคือหลักการท่ีเรา
คาดหวงัวา่คณุจะปฏิบตัไิด้ส าเร็จลลุ่วง และคณุเองก็จะมีความยืดหยุ่นระดบัหนึ่งใน
การท่ีจะไปสูค่วามส าเร็จนัน้” แตก่ารเปล่ียนแปลงนีไ้ม่เป็นไปตามหลกัการท่ีได้วางไว้ 
และพูดถึงแต่เพียงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีผู้สอบบญัชีไม่ต้องปฏิบตัิในการตรวจบญัชี เราจึงมี
ความกงัวลเร่ืองความเส่ือมลงของมาตรฐานนัน้”   
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความแข็งแกร่งขึน้ 

          ข้อบงัคบัของ SOX หลายประการ ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กบับทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบอิสระในด้านธรรมาภิบาล 
 

          คณุ Cathy Lego ผู้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบอิสระของ
บริษัทด้านเทคโนโลยี 2 บริษัท คือ SanDisk Corp. และ Lam Research Corp. ซึ่ง
ตัง้อยู่ในรัฐ California เธอได้เข้าร่วมการประชมุโต๊ะกลม (Round-Table Meeting) 
ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบอยู่บ่อยๆ และได้กล่าวว่า “คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถท างานได้ดีขึน้กว่าตอนที่ SOX ยังไม่ได้บังคับใช้” และฉัน
คิดว่าคณะกรรมการได้พัฒนาบทบาทความรับผิดชอบให้สูงขึน้ และฉันเช่ือว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พฒันาการใช้ดลุยพินิจ (Skepticism) และการตัง้ค าถาม 
(Questioning) ในขณะท่ีผู้สอบบญัชีภายในได้ลุกขึน้มาท างานร่วมกบัผู้สอบบญัชี
ภายนอกเพ่ือท่ีจะให้เกิดความมัน่ใจว่า ระบบและกระบวนการในบริษัทนัน้ด าเนินไป
ตามท่ีได้วางแผนไว้”  
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       คณุ Cathy Lego ยงักล่าวต่อว่า “ในมาตรา 404 ก าหนดให้มีวิธีการ

จัดท าระบบที่ดี (Good Systems-Only Approach) เก่ียวกับเร่ืองการควบคุม
ภายใน แต่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรให้ความส าคัญกับเพียงการ
ตรวจสอบเท่านัน้ แต่ควรให้ความส าคัญกับการทดสอบทัศนคติของบุคลากร
ในบริษัทต่อเร่ืองความเส่ียงและความถูกต้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูง” 

 “สิ่งท่ีอยู่เหนือการทดสอบแบบเอาจริงเอาจงั (Hard-Core Testing) คือ
ลกัษณะเชิงคณุภาพ นัน่คือถ้าผู้ ร้ายคิดจะสมรู้ร่วมคิดกันแล้ว พวกเขาก็สามารถท า
สิ่งไมดี่ตา่งๆ ได้ ดงันัน้ ส่ิงท่ีคุณจะท าจึงไม่ควรหยุดอยู่ท่ีการทดสอบเท่านัน้ แต่
คุณต้องสังเกต เฝ้าดู และตรวจสอบในขอบเขตท่ีอยู่นอกเหนือจากส่ิงท่ี
เกิดขึน้ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศแห่งการควบคุมความ
เส่ียงแล้ว (Tone at the Top) และในบางกรณีที่มีความเส่ียงมาก คุณจะต้อง
ท าการทดสอบเพิ่มขึน้”  
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