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ส่วนท่ี 1:  ท่ีมา  

ส านักงาน ก.ล.ต. (ส านักงานฯ) จะก าหนดคุณสมบัติของผู้บรหิารสูงสุด สายงานบญัชแีละ
การเงนิ (CFO) และสมุหบ์ญัชขีองบรษิทัทีข่ออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(บรษิทั IPOs) โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารรบัฟังความคดิเหน็ เรื่อง ร่างประกาศเกีย่วกบัการก าหนด
คณุสมบตัผิูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชแีละการเงนิและผูบ้รหิารสายงานบญัชขีองบรษิทัทีข่ออนุญาตเสนอ
ขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก เลขที ่อกช.49/25591 ทีเ่ผยแพร่เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2559 
ซึง่ได้ปรบัปรุงตามความเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามเอกสารสรุปผลรบัฟังความคดิเหน็2 โดยร่างประกาศ
ของส านกังานฯ หลงัจากปรบัปรงุตามความเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้งแลว้สรปุไดด้งันี้  

1. ก าหนดนิยาม CFO และสมหุบ์ญัชขีองบรษิทั IPOs  
 “CFO” หมายถงึ ผูด้ ารงต าแหน่งบรหิารต่อจากผูจ้ดัการลงมาทีร่บัผดิชอบสูงสุดในสายงาน

บญัชแีละการเงนิของผูข้ออนุญาต 
 “สมุห์บญัช”ี หมายถงึ ผูร้บัผดิชอบในการท าบญัชขีองผู้ขออนุญาตซึ่งด ารงต าแหน่งระดบั

บรหิารในสายงานบญัชทีีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ 

2. ก าหนดให้ CFO และสมุห์บญัชตี้องมคีวามรูด้้านบญัช ีและประสบการณ์ท างานเพยีงพอทีจ่ะท า
หน้าทีใ่นฐานะ CFO และสมหุบ์ญัชขีองบรษิทัได ้ดงันี้  
 CFO จบการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าดา้นใดกไ็ด ้ และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชีหรอื

การเงนิ หรอืมปีระสบการณ์ท างานด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านบญัชีหรอืการเงนิที่เป็นประโยชน์
โดยตรงต่อการด าเนินกจิการของผูข้ออนุญาตกไ็ดเ้ชน่กนั และตอ้งมกีารอบรมตามทีก่ าหนด    

 สมุห์บัญชีต้องเป็นผู้ท าบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3 และมี
ประสบการณ์ท างานด้านบญัชี รวมถึงอบรมความรูด้้านบญัชไีม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมงต่อปี ซึ่ง
สอดคล้องกบัจ านวนชัว่โมงอบรมของผูท้ าบญัชทีี่กรมพฒันาธุรกจิการคา้ก าหนด เพื่อไม่ให้
สมหุบ์ญัชมีภีาระในการอบรมเพิม่เตมิจากปัจจุบนั  

ทัง้นี้ ส านักงานฯ จะเริม่บงัคบัใชส้ าหรบับรษิทั IPOs ทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานฯ ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป คุณสมบตัขิอง CFO และสมุหบ์ญัช ีตามร่างประกาศของส านักงานฯ 
แสดงไดต้ามตารางที ่1  

                                                           
1ลงิคเ์อกสารรบัฟังความเหน็ร่างประกาศ  http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1477454722hearing_49_2559.pdf 
2 ลงิคผ์ลการรบัฟังความเหน็ http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1477454722hearing_49_2559_s01.pdf 
3 มภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  มคีุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาตรทีางการบ/ชหรอืเทยีบเท่า หรอืไดร้บัประกาศนียบตัร หรอื
วุฒอิื่นเทยีบเท่าปรญิญาตรสีาขาวชิาการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชรีบัรอง และ  ต้องเขา้รบัการพฒันาความรูต่้อเนื่องทางวชิาชพี
บญัช ี≥12 ชม.ต่อปีปฏทินิ โดยอย่างน้อย 6 ชม. ตอ้งเป็นความรูด้า้นการบญัช ี

http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1477454722hearing_49_2559.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1477454722hearing_49_2559_s01.pdf
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ตารางที ่1 คณุสมบตัขิอง CFO และสมหุบ์ญัชตีามรา่งประกาศของส านกังานฯ 
 การศึกษาและการอบรม4 ประสบการณ์ท างานก่อน

วนัท่ียื่นค าขอ 
อ่ืน  ๆ

CFO   จบปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

 อบรมหลกัสตูร Orientation > 12 ชม. 
(ครัง้แรก) และอบรมเพื่อ Update 
ความรูท้างบญัช ี> 6 ชม.ต่อปี 

 ท างานดา้นบญัช ีหรอื
การเงนิ > 3 ปีใน 5 ปี
ล่าสดุ หรอื 

 ดา้นใด  ๆทีเ่ป็นประโยชน์
โดยตรงต่อการด าเนิน
กจิการของผูย้ื่นค าขอ > 5 
ปีใน 7 ปีล่าสดุ 

 ด ารงต าแหน่ง CFO ของบรษิทั > 1 ปี ก่อนยื่น
ค าขอ หรอืบรษิทัแสดงไดว้่ามสีมหุบ์ญัชแีละ
บุคลากรสายงานบญัชทีีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
ระบบบญัชขีองบรษิทั ผา่นการจดัท าและน าสง่
งบการเงนิงวดล่าสดุไดถู้กตอ้งและทนัตาม
ก าหนดระยะเวลาทีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทัจด
ทะเบยีน และ  

 ไม่มปีระวตักิารท าผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์
สมุหบ์ญัชี   เป็นผูท้ าบญัชตีามประกาศกรมพฒันา

ธุรกจิการคา้ ยกเวน้ บรษิทัจดทะเบยีน
ต่างประเทศทีจ่ดทะเบยีนแบบ Primary 
Listing สมุหบ์ญัชตีอ้งจบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปหรอืเทยีบเท่า
ในดา้นบญัช ี

 อบรมเพื่อ Update ความรูท้างบญัช ี> 
6 ชม.ต่อปี  

ท างานดา้นบญัช ี> 3 ปีใน 5 ปี
ล่าสดุ  

- 

เพือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนมกีารจดัท ารายงานทางการเงนิใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน
เดยีวกบับรษิทั IPOs ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย์) จงึมแีนวคดิทีจ่ะก าหนดให้
บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งด ารงคณุสมบตัเิรือ่งการม ีCFO และสมหุบ์ญัชตีามเกณฑข์องส านกังานฯ ดว้ย  

อยา่งไรกต็าม ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดค้ านึงถงึประโยชน์และผลกระทบทีม่ตี่อบรษิทัจดทะเบยีน จงึ
ร่วมกบัส านักงานฯ ท าการส ารวจคุณสมบตัแิละการอบรมของผูด้ ารงต าแหน่ง CFO และสมุหบ์ญัชขีอง
บรษิทัจดทะเบยีนในปัจจุบนั รวมถงึได้มกีารหารอืกบัผูแ้ทนของสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยในเรื่องนี้ 
ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารก าหนดกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบรษิทัจด
ทะเบยีน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าการปรบัปรงุกฎเกณฑใ์นครัง้นี้จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ควรไดร้บัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะในวงกวา้งจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ผูป้ฏบิตั ิเชน่ บรษิทัจดทะเบยีน ทีป่รกึษาทางการ
เงนิ และผูล้งทนุ จงึขอน าเสนอสว่นทีจ่ะปรบัปรงุแกไ้ขเพือ่ขอทราบความคดิเหน็ ดงัรายละเอยีดปรากฏใน
สว่นที ่2 และ 3 ของเอกสารฉบบันี้  ซึง่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  โดย
โปรดน าสง่ขอ้คดิเหน็ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัที ่20 มกราคม 2560 ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ 
สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่คุณวารญีา พลิกึเรอืง โทร. 02-009-9805 หรอื E-mail: wareeya@set.or.th 

                                                           
4 ขอ้ก าหนดในสว่นของหลกัสตูรและจ านวนชัว่โมงการเขา้อบรมจะถูกก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังานฯ 

mailto:wareeya@set.or.th
mailto:wareeya@set.or.th


เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การก าหนดคุณสมบตั ิCFO และสมหุบ์ญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน 
 

4 
 

ส่วนท่ี 2: การปรบัปรงุข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

เพือ่ใหเ้กณฑม์คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบรษิทัในประเทศไทย ส านักงานฯ ร่วมกบั
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ขอความร่วมมอืให ้CFO และสมุห์บญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนใหข้อ้มูลในแบบ
ส ารวจคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเทยีบเท่า CFO และสมุห์บญัช ีผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ 
ระหว่างวนัที ่25 มนีาคม 2559 ถงึ 31 พฤษภาคม 2559 มผีูเ้ขา้ร่วมตอบแบบส ารวจ 467 ราย แบ่งเป็น 
CFO ใน SET 192 ราย และ mai 86 ราย สมุหบ์ญัชใีน SET 141 ราย และ mai 48 ราย สรุปผลการ
ส ารวจไดด้งันี้ 

 99% ของ CFO มคีณุสมบตัดิา้นการศกึษาและการท างานตามทีส่ านกังานฯ ก าหนด และ
ประมาณ 71% มกีารอบรมมากกว่า 6 ชัว่โมงต่อปี 

 90% ของสมหุบ์ญัชมีคีณุสมบตัติามทีส่ านกังานฯ ก าหนด และประมาณ 95% อบรม
มากกว่า 6 ชัว่โมงต่อปี 

นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ประชุมกลุ่มย่อยกบัผูแ้ทนของสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
ในชว่งเดอืนกนัยายน – พฤศจกิายนทีผ่า่นมา ทัง้นี้มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัหลกัสตูรทีส่ านักงานฯ จะก าหนด
ส าหรบั CFO และสมหุบ์ญัช ีว่าควรมคีวามยดืหยุน่ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานจรงิ  

จากขอ้มูลและการหารอืขา้งต้น ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอเสนอเกณฑ์รบัหลกัทรพัย์และเกณฑ์
ด ารงสถานะส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ดงันี้  

ขอ้หารอืที ่1: การก าหนดคณุสมบตัขิอง CFO และสมหุบ์ญัช ี(เกณฑร์บัหลกัทรพัยแ์ละด ารงสถานะ) 

จากผลการส ารวจจะเหน็ไดว้่า ปัจจุบนั CFO และสมุหบ์ญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนโดยส่วนใหญ่
มคีุณสมบตัทิีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานฯ ดงันัน้ การก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องม ีCFO 
และสมหุบ์ญัชทีีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ตามประกาศของส านักงานฯ จะไม่เป็นการสรา้งภาระเกนิควร
หรือกระทบการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน และยงัท าให้เกณฑ์ของ 2 หน่วยงาน
สอดคลอ้งกนั ไม่ก่อใหเ้กดิความสบัสนต่อผูป้ฏบิตั ิตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึขอเสนอก าหนดคุณสมบตัขิอง 
CFO และสมหุบ์ญัช ีในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัรา่งประกาศของส านกังานฯ โดยมหีลกัการดงันี้ 

 CFO และสมุหบ์ญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนใหม่ตอ้งมคีุณสมบตั ิประสบการณ์ และผ่านการ
อบรมตามทีส่ านกังานฯ ก าหนด  

 CFO และสมุห์บญัชขีองบรษิัทจดทะเบียนปัจจุบนัที่ปฏิบตัิหน้าที่นี้อยู่แล้ว ถือเป็นผู้มี
คณุสมบตัแิละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะปฏบิตังิานต่อไป จงึไมน่ าเกณฑเ์รือ่งคณุสมบตัแิละ
ประสบการณ์มาบงัคบัใช้กบัผู้บรหิารกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ควรได้เขา้อบรมเพื่อติดตาม
พฒันาการทางดา้นบญัชอียา่งต่อเนื่อง  

 ในกรณีที่บรษิัทจดทะเบียนมกีารแต่งตัง้ CFO หรอืสมุห์บญัชีคนใหม่ บุคคลนัน้ต้องมี
คุณสมบตั ิประสบการณ์ และผ่านการอบรมตามทีส่ านักงานฯ ก าหนดเช่นเดยีวกบั CFO 
หรอืสมหุบ์ญัชขีองบรษิทั IPOs ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบุคคลนัน้มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมในการ
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ดูแลรายงานทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน เว้นแต่บุคคลดงักล่าวเคยเป็น CFO หรอื
สมหุบ์ญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนแหง่อืน่มาภายในระยะเวลาไมเ่กนิกว่า 1 ปี   

 ให้เกณฑ์มผีลใช้บงัคบัพรอ้มกบัประกาศของส านักงานฯ ซึ่งคาดว่าจะมผีลบงัคบัใชต้้นปี 
2561  

ตารางที ่2 สรปุคณุสมบตัขิอง CFO / สมหุบ์ญัช ี

 บริษทั 

บริษทัจดทะเบียนในปัจจุบนั บริษทั IPOs 

CF
O/

 ส
มุห

บ์ญั
ชี 

ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งใน
บริษทัจดทะเบียน
ปัจจบุนั 

เกณฑด์ ารงสถานะ 
 CFO: อบรมตามหลกัสตูรทีก่ าหนด ≥ 6 ชม.ต่อปี 
 สมหุบ์ญัช:ี เป็นผูท้ าบญัชตีามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

และผา่นการอบรมตามหลกัสตูรทีก่ าหนด ≥ 6 ชม. ต่อปี 

เป็นไปตาม
เกณฑข์อง
ส านกังานฯ 

คนใหม่ (ไม่เคยด ารง
ต าแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียน) 

เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานฯ ทีใ่ชก้บับรษิทั IPOs 
เป็นไปตาม
เกณฑข์อง
ส านกังานฯ 

ขอ้หารอืที ่2: การก าหนดหลกัสตูรอบรม 

ในส่วนของหลกัสตูรอบรมที ่CFO และสมุหบ์ญัชตีอ้งเขา้อบรมเพื่อพฒันาความรูท้างดา้นบญัชี
เป็นประจ าทุกปีนัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะอา้งองิกบัหลกัสูตรที่เป็นไปตามหลกัการและเงื่อนไขตามที่
ส านกังานฯ ก าหนด 

ส าหรบัขอ้กงัวลว่าหลกัสูตรจะไม่เพยีงพอและไม่ตอบสนองความต้องการของ CFO และ 
สมุหบ์ญัชนีัน้ ส านักงานฯ จะร่วมมอืกบัหลายหน่วยงาน เช่น สภาวชิาชพีบญัช ีศนูยส์่งเสรมิการพฒันา
ความรูเ้กีย่วกบัตลาดทุน (Thailand Securities Institute – TSI) เป็นตน้ เพื่อใหม้หีลกัสตูรเพยีงพอและ
หลากหลาย โดยส านักงานฯ อาจก าหนดลกัษณะหลกัสตูรเป็นหลกัการและเงือ่นไขกวา้งๆ เพื่อให ้CFO 
และสมหุบ์ญัชมีคีวามยดืหยุน่ในการเลอืกหลกัสตูรอบรมทีต่รงกบัความตอ้งการของตน อาทเิชน่  

 หลกัสตูรทีส่ามารถนับเป็นจ านวนชัว่โมงการพฒันาความรูต้่อเนื่องทางวชิาชพีบญัชดี้านบญัชี
ตามทีส่ภาวชิาชพีประกาศก าหนด เช่น หลกัสตูร CPD ส าหรบัผูท้ าบญัชแีละผูส้อบบญัชดีา้น
บญัช ีเป็นตน้   

 หลกัสูตรใดๆ ที่มเีนื้อหาทางด้านบญัชเีพื่อพฒันาความรูด้้านบญัชไีด้ตามทีบ่รษิทัเห็นสมควร 
โดยเป็นไปตามหลักการ และเงื่อนไขที่ส านักงานฯ ก าหนด อาทิ หลักสูตรการอบรมเรื่อง
มาตรฐานบญัชทีีบ่รษิทัจดทะเบยีนจดัเป็นการภายใน หลกัสตูร CFO ทีจ่ดัโดยหน่วยงานอีน่ 
เชน่ Thailand Securities Institute – TSI  หรอืสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เป็นตน้ 



เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การก าหนดคุณสมบตั ิCFO และสมหุบ์ญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน 
 

6 
 

ส าหรบั CFO ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศนัน้ ส านักงานฯ อยู่ระหว่างพจิารณาร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในการ
จดัใหม้หีลกัสตูรอบรมเป็นภาษาองักฤษส าหรบั CFO ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ หรอื CFO จะเขา้อบรมใน
หลกัสูตรอื่นๆ ทีม่เีนื้อหาทางด้านบญัชเีพื่อพฒันาความรูด้้านบญัชตีามทีบ่รษิทัเห็นสมควรโดยเป็นไป
ตามหลกัการ และเงือ่นไขทีส่ านกังานฯ ก าหนด 

ขอ้หารอืที ่3: การเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบ 

เพื่อใหผู้ล้งทุนมขีอ้มูลว่าบรษิัทจดทะเบยีนมบีุคลากรทีดู่แลรายงานทางการเงนิทีม่คีุณสมบตัิ
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดหรอืไม่ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะก าหนดให้บรษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั 
CFO หรอื สมหุบ์ญัช ีดงันี้  

1. เมื่อบรษิทัจดทะเบยีนมกีารเปลี่ยนแปลง CFO หรอืสมุหบ์ญัช ี(ลาออก/แต่งตัง้ใหม่) ใหบ้รษิทัจด
ทะเบยีนเปิดเผยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัทีม่กีารลาออกหรอืแต่งตัง้
ใหม ่

โดยใหเ้กณฑ์การเปิดเผยขอ้มลูการลาออกหรอืการแต่งตัง้ใหม่นี้  มผีลบงัคบัใชพ้รอ้มกบั
ประกาศของส านกังานฯ ซึง่คาดว่าจะมผีลบงัคบัใชต้น้ปี 2561 

2. ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัคุณสมบตั ิCFO หรอืสมุหบ์ญัช ีของบรษิทัในแบบ 56-1 
โดยเปิดเผยขอ้มูลในเรื่องดงัต่อไปนี้  ชื่อ-สกุล คุณวุฒทิางการศึกษา ประวตัิการอบรมในรอบปี 
ประสบการณ์ท างาน และใหส้มุหบ์ญัชเีปิดเผยว่าเป็นผูท้ าบญัช ี ตามทีส่ านักงานฯ จะก าหนดให้
เปิดเผยในแบบ 69-1 แบบ 69-ASEAN หรอืแบบ 69-1-F แลว้แต่กรณี 

การเปิดเผยคุณสมบตัใิน 56-1 นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่รายงานประจ าปี 2562 (ทีร่ายงาน
ในปี 2563) ทัง้นี้ ในช่วงแรกตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะใหเ้วลา CFO หรอืสมุหบ์ญัช ี2 ปี ในการเขา้รบั
การอบรมตามหลกัสตูรทีก่ าหนด โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะถอืว่า CFO หรอืสมุหบ์ญัช ีทีไ่ดร้บัการ
อบรมระหว่างวนัทีเ่กณฑ์นี้มผีลใชบ้งัคบั (คาดว่าต้นปี 2561) ถงึสิ้นปี 2562 ได้รบัการอบรมตาม
เกณฑส์ าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูใน 56-1 ประจ าปี 2562 แลว้  
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 
 

 ผูล้งทนุ 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

ข้อหารือท่ี 1: การก าหนดคณุสมบตั ิCFO และสมหุบ์ญัช ี(เกณฑร์บัหลกัทรพัยแ์ละด ารง
สถานะ) 

1.1 ทา่นเหน็ดว้ยกบัการก าหนดคณุสมบตัแิละการด ารงสถานะ CFO ของบรษิทัจดทะเบยีน 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะก าหนด  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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1.2 ทา่นเหน็ดว้ยกบัการก าหนดคณุสมบตัแิละการด ารงสถานะสมหุบ์ญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะก าหนด  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 

 
ข้อหารือท่ี 2: ทา่นเหน็ดว้ยกบัหลกัสตูรการเขา้อบรมตามทีส่ านกังานฯ จะก าหนดหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะก าหนด  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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ข้อหารือท่ี 3: ทา่นเหน็ดว้ยกบัการเปิดเผยขอ้มลูเมือ่บรษิทัจดทะเบยีนมกีารเปลีย่นแปลง CFO 
หรอืสมหุบ์ญัชตีามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะก าหนด  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….... 

โปรดสง่ความเหน็ของทา่นกลบัมาที ่wareeya@set.or.th ภายในวนัที ่20 มกราคม 2560 หรอื
หากทา่นตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อคณุวารญีา พลิกึเรอืง โทรศพัท ์02-009-9805  

 
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 


