เอกสารรับฟั งความคิดเห็น
เรื่อง
การกาหนดคุณสมบัติ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี
ของบริษทั จดทะเบียน
จัดทาโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
เพือ่ รับฟั งความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
โดยเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นถึงวันที่ 20 มกราคม 2560
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ส่วนที่ 1: ที่ มา
สานักงาน ก.ล.ต. (ส านักงานฯ) จะกาหนดคุณสมบัติข องผู้บ ริหารสูงสุด สายงานบัญชีแ ละ
การเงิน (CFO) และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั ทีข่ ออนุ ญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(บริษทั IPOs) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรับฟั งความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศเกีย่ วกับการกาหนด
คุณสมบัตผิ บู้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผูบ้ ริหารสายงานบัญชีของบริษทั ทีข่ ออนุ ญาตเสนอ
1
ขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก เลขที่ อกช.49/2559 ทีเ่ ผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
2
ซึง่ ได้ปรับปรุงตามความเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามเอกสารสรุปผลรับฟั งความคิดเห็น โดยร่างประกาศ
ของสานักงานฯ หลังจากปรับปรุงตามความเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องแล้วสรุปได้ดงั นี้
1. กาหนดนิยาม CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั IPOs
 “CFO” หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่ งบริหารต่อจากผูจ้ ดั การลงมาทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงินของผูข้ ออนุญาต
 “สมุห์บญ
ั ชี” หมายถึง ผูร้ บั ผิดชอบในการทาบัญชีของผู้ขออนุ ญาตซึ่งดารงตาแหน่ งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีทเ่ี ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
2. กาหนดให้ CFO และสมุห์บญ
ั ชีต้องมีความรูด้ ้านบัญชี และประสบการณ์ ทางานเพียงพอทีจ่ ะทา
หน้าทีใ่ นฐานะ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั ได้ ดังนี้
 CFO จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านใดก็ได้ และมีประสบการณ์ ดา้ นบัญชีหรือ
การเงิน หรือ มีประสบการณ์ ทางานด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านบัญชีหรือการเงิน ที่เป็ นประโยชน์
โดยตรงต่อการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาตก็ได้เช่นกัน และต้องมีการอบรมตามทีก่ าหนด
3
 สมุ ห์ บ ัญ ชีต้อ งเป็ นผู้ท าบัญ ชี ท่ีม ีคุ ณ สมบัติ ต ามประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า และมี
ประสบการณ์ ทางานด้านบัญชี รวมถึงอบรมความรูด้ ้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชัวโมงต่
่
อปี ซึ่ง
สอดคล้องกับจานวนชัวโมงอบรมของผู
่
ท้ าบัญชีท่กี รมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด เพื่อไม่ให้
สมุหบ์ ญ
ั ชีมภี าระในการอบรมเพิม่ เติมจากปั จจุบนั
ทัง้ นี้ สานักงานฯ จะเริม่ บังคับใช้สาหรับบริษทั IPOs ทีย่ ่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงานฯ ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป คุณสมบัตขิ อง CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี ตามร่างประกาศของสานักงานฯ
แสดงได้ตามตารางที่ 1
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ลิงค์เอกสารรับฟั งความเห็นร่างประกาศ http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1477454722hearing_49_2559.pdf
ลิงค์ผลการรับฟั งความเห็น http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1477454722hearing_49_2559_s01.pdf
3
มีภมู ลิ าเนาหรือถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร มีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบ/ชหรือเทียบเท่า หรือได้รบั ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒอิ ่นื เทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีทส่ี ภาวิชาชีพบัญชีรบั รอง และ ต้องเข้ารับการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี ≥12 ชม.ต่อปี ปฏิทนิ โดยอย่างน้อย 6 ชม. ต้องเป็ นความรูด้ า้ นการบัญชี
2
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ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ อง CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีตามร่างประกาศของสานักงานฯ
การศึกษาและการอบรม4
CFO

 จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 อบรมหลักสูตร Orientation > 12 ชม.
(ครัง้ แรก) และอบรมเพื่อ Update
ความรูท้ างบัญชี > 6 ชม.ต่อปี

สมุหบ์ ญ
ั ชี

 เป็ นผูท้ าบัญชีตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ยกเว้น บริษทั จดทะเบียน
ต่างประเทศทีจ่ ดทะเบียนแบบ Primary
Listing สมุหบ์ ญ
ั ชีตอ้ งจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไปหรือเทียบเท่า
ในด้านบัญชี
 อบรมเพื่อ Update ความรูท้ างบัญชี >
6 ชม.ต่อปี

ประสบการณ์ทางานก่อน
วันที่ยื่นคาขอ
 ทางานด้านบัญชี หรือ
การเงิน > 3 ปี ใน 5 ปี
ล่าสุด หรือ
 ด้านใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
โดยตรงต่อการดาเนิน
กิจการของผูย้ ่นื คาขอ > 5
ปี ใน 7 ปี ล่าสุด
ทางานด้านบัญชี > 3 ปี ใน 5 ปี
ล่าสุด

อื่นๆ
 ดารงตาแหน่ง CFO ของบริษทั > 1 ปี ก่อนยื่น
คาขอ หรือบริษทั แสดงได้ว่ามีสมุหบ์ ญ
ั ชีและ
บุคลากรสายงานบัญชีทม่ี คี วามรูค้ วามเข้าใจใน
ระบบบัญชีของบริษทั ผ่านการจัดทาและนาส่ง
งบการเงินงวดล่าสุดได้ถูกต้องและทันตาม
กาหนดระยะเวลาทีใ่ ช้บงั คับกับบริษทั จด
ทะเบียน และ
 ไม่มปี ระวัตกิ ารทาผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
-

เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนมีการจัดทารายงานทางการเงินให้มคี ุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน
เดียวกับบริษทั IPOs ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) จึงมีแนวคิดทีจ่ ะกาหนดให้
บริษทั จดทะเบียนต้องดารงคุณสมบัตเิ รือ่ งการมี CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีตามเกณฑ์ของสานักงานฯ ด้วย
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คานึงถึงประโยชน์และผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั จดทะเบียน จึง
ร่วมกับสานักงานฯ ทาการสารวจคุณสมบัตแิ ละการอบรมของผูด้ ารงตาแหน่ ง CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีของ
บริษทั จดทะเบียนในปั จจุบนั รวมถึงได้มกี ารหารือกับผูแ้ ทนของสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยในเรื่องนี้
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การกาหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษทั จด
ทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในครัง้ นี้จะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ควรได้รบั ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในวงกว้างจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิ เช่น บริษทั จดทะเบียน ทีป่ รึกษาทางการ
เงิน และผูล้ งทุน จึงขอนาเสนอส่วนทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ขอทราบความคิดเห็น ดังรายละเอียดปรากฏใน
ส่วนที่ 2 และ 3 ของเอกสารฉบับนี้ ซึง่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม โดย
โปรดนาส่งข้อคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี คุณวารีญา พิลกึ เรือง โทร. 02-009-9805 หรือ E-mail: wareeya@set.or.th
4

ข้อกาหนดในส่วนของหลักสูตรและจานวนชัวโมงการเข้
่
าอบรมจะถูกกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานฯ
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ส่วนที่ 2: การปรับปรุงข้อกาหนดที่ เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้เกณฑ์มคี วามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษทั ในประเทศไทย สานักงานฯ ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอความร่วมมือให้ CFO และสมุห์บญ
ั ชีของบริษทั จดทะเบียนให้ขอ้ มูลในแบบ
สารวจคุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่ งเทียบเท่า CFO และสมุห์บญ
ั ชี ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานฯ
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 มีผเู้ ข้าร่วมตอบแบบสารวจ 467 ราย แบ่งเป็ น
CFO ใน SET 192 ราย และ mai 86 ราย สมุหบ์ ญ
ั ชีใน SET 141 ราย และ mai 48 ราย สรุปผลการ
สารวจได้ดงั นี้
 99% ของ CFO มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นการศึกษาและการทางานตามทีส่ านักงานฯ กาหนด และ
ประมาณ 71% มีการอบรมมากกว่า 6 ชัวโมงต่
่
อปี
 90% ของสมุหบ์ ญ
ั ชีมคี ณ
ุ สมบัตติ ามทีส่ านักงานฯ กาหนด และประมาณ 95% อบรม
มากกว่า 6 ชัวโมงต่
่
อปี
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประชุมกลุ่มย่อยกับผูแ้ ทนของสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้มขี อ้ สังเกตเกีย่ วกับหลักสูตรทีส่ านักงานฯ จะกาหนด
สาหรับ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี ว่าควรมีความยืดหยุน่ และเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านจริง
จากข้อมูลและการหารือข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเสนอเกณฑ์รบั หลักทรัพย์และเกณฑ์
ดารงสถานะสาหรับบริษทั จดทะเบียน ดังนี้
ข้อหารือที่ 1: การกาหนดคุณสมบัตขิ อง CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี (เกณฑ์รบั หลักทรัพย์และดารงสถานะ)
จากผลการสารวจจะเห็นได้ว่า ปั จจุบนั CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั จดทะเบียนโดยส่วนใหญ่
มีคุณสมบัตทิ ผ่ี ่านเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานฯ ดังนัน้ การกาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมี CFO
และสมุหบ์ ญ
ั ชีทม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ตามประกาศของสานักงานฯ จะไม่เป็ นการสร้างภาระเกินควร
หรือ กระทบการด าเนิ น งานของบริษัท จดทะเบีย นในปั จ จุ บ ัน และยังท าให้เ กณฑ์ข อง 2 หน่ ว ยงาน
สอดคล้องกัน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผูป้ ฏิบตั ิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึง ขอเสนอกาหนดคุณสมบัตขิ อง
CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับร่างประกาศของสานักงานฯ โดยมีหลักการดังนี้
 CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั จดทะเบียนใหม่ตอ้ งมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผ่านการ
อบรมตามทีส่ านักงานฯ กาหนด
 CFO และสมุห์บญ
ั ชีของบริษัทจดทะเบียนปั จจุบนั ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่น้ีอยู่แล้ว ถือเป็ นผู้ม ี
คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านต่อไป จึงไม่นาเกณฑ์เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณ์ มาบังคับ ใช้กบั ผู้บริหารกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ควรได้เข้าอบรมเพื่อติดตาม
พัฒนาการทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง
 ในกรณีท่บี ริษัทจดทะเบียนมีการแต่งตัง้ CFO หรือสมุห์บญ
ั ชีคนใหม่ บุคคลนัน้ ต้องมี
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผ่านการอบรมตามทีส่ านักงานฯ กาหนดเช่นเดียวกับ CFO
หรือสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั IPOs ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบุคคลนัน้ มีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมในการ
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ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทั จดทะเบียน เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเคยเป็ น CFO หรือ
สมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั จดทะเบียนแห่งอืน่ มาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปี
 ให้เกณฑ์มผี ลใช้บงั คับ พร้อมกับประกาศของสานักงานฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี
2561
ตารางที่ 2 สรุปคุณสมบัตขิ อง CFO / สมุหบ์ ญ
ั ชี

ั ชี
CFO/ สมุหบ์ ญ

บริ ษทั

ผู้ที่ดารงตาแหน่ งใน
บริ ษทั จดทะเบียน
ปัจจุบนั
คนใหม่ (ไม่เคยดารง
ตาแหน่ งในบริ ษทั จด
ทะเบียน)

บริ ษทั จดทะเบียนในปัจจุบนั

บริ ษทั IPOs

เกณฑ์ดารงสถานะ
 CFO: อบรมตามหลักสูตรทีก่ าหนด ≥ 6 ชม.ต่อปี
 สมุหบ์ ญ
ั ชี: เป็ นผูท้ าบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และผ่านการอบรมตามหลักสูตรทีก่ าหนด ≥ 6 ชม. ต่อปี

เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของ
สานักงานฯ

เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานฯ ทีใ่ ช้กบั บริษทั IPOs

เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของ
สานักงานฯ

ข้อหารือที่ 2: การกาหนดหลักสูตรอบรม
ในส่วนของหลักสูตรอบรมที่ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีตอ้ งเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรูท้ างด้านบัญชี
เป็ นประจาทุกปี นัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอ้างอิงกับหลักสูตรที่เป็ นไปตามหลักการและเงื่อนไขตามที่
สานักงานฯ กาหนด
สาหรับ ข้อกังวลว่ าหลักสูตรจะไม่เพีย งพอและไม่ตอบสนองความต้องการของ CFO และ
สมุหบ์ ญ
ั ชีนนั ้ สานักงานฯ จะร่วมมือกับหลายหน่ วยงาน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรูเ้ กีย่ วกับตลาดทุน (Thailand Securities Institute – TSI) เป็ นต้น เพื่อให้มหี ลักสูตรเพียงพอและ
หลากหลาย โดยสานักงานฯ อาจกาหนดลักษณะหลักสูตรเป็ น หลักการและเงือ่ นไขกว้างๆ เพื่อให้ CFO
และสมุหบ์ ญ
ั ชีมคี วามยืดหยุน่ ในการเลือกหลักสูตรอบรมทีต่ รงกับความต้องการของตน อาทิเช่น
 หลักสูตรทีส่ ามารถนับเป็ นจานวนชัวโมงการพั
่
ฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีด้านบัญชี
ตามทีส่ ภาวิชาชีพประกาศกาหนด เช่น หลักสูตร CPD สาหรับผูท้ าบัญชีและผูส้ อบบัญชีดา้ น
บัญชี เป็ นต้น
 หลักสูตรใดๆ ที่มเี นื้อหาทางด้านบัญชีเพื่อพัฒนาความรูด้ ้านบัญชีได้ ตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
โดยเป็ น ไปตามหลักการ และเงื่อ นไขที่ส านักงานฯ กาหนด อาทิ หลักสูตรการอบรมเรื่อ ง
มาตรฐานบัญชีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนจัดเป็ นการภายใน หลักสูตร CFO ทีจ่ ดั โดยหน่ วยงานอีน่
เช่น Thailand Securities Institute – TSI หรือสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย เป็ นต้น
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สาหรับ CFO ทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศนัน้ สานักงานฯ อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ ในการ
จัดให้มหี ลักสูตรอบรมเป็ นภาษาอังกฤษสาหรับ CFO ทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศ หรือ CFO จะเข้าอบรมใน
หลักสูตรอื่นๆ ทีม่ เี นื้อหาทางด้านบัญชีเพื่อพัฒนาความรูด้ ้านบัญชีตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควรโดยเป็ นไป
ตามหลักการ และเงือ่ นไขทีส่ านักงานฯ กาหนด
ข้อหารือที่ 3: การเปิ ดเผยข้อมูลให้ผลู้ งทุนทราบ
เพื่อให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลว่าบริษัทจดทะเบียนมีบุค ลากรทีด่ ูแลรายงานทางการเงินทีม่ คี ุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดหรือไม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
CFO หรือ สมุหบ์ ญ
ั ชี ดังนี้
1. เมื่อบริษทั จดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี (ลาออก/แต่งตัง้ ใหม่) ให้บริษทั จด
ทะเบียนเปิ ดเผยการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีม่ กี ารลาออกหรือแต่งตัง้
ใหม่
โดยให้เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล การลาออกหรือการแต่งตัง้ ใหม่น้ี มีผลบังคับใช้พร้อมกับ
ประกาศของสานักงานฯ ซึง่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตน้ ปี 2561
2. ให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับคุณสมบัติ CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี ของบริษทั ในแบบ 56-1
โดยเปิ ด เผยข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้ ชื่อ-สกุล คุณวุ ฒทิ างการศึกษา ประวัติการอบรมในรอบปี
ประสบการณ์ ทางาน และให้สมุหบ์ ญ
ั ชีเปิ ดเผยว่า เป็ นผูท้ าบัญชี ตามทีส่ านักงานฯ จะกาหนดให้
เปิ ดเผยในแบบ 69-1 แบบ 69-ASEAN หรือแบบ 69-1-F แล้วแต่กรณี
การเปิ ดเผยคุณสมบัตใิ น 56-1 นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่รายงานประจาปี 2562 (ทีร่ ายงาน
ในปี 2563) ทัง้ นี้ ในช่วงแรกตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลา CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี 2 ปี ในการเข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตรทีก่ าหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่า CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี ทีไ่ ด้รบั การ
อบรมระหว่างวันทีเ่ กณฑ์น้ีมผี ลใช้บงั คับ (คาดว่าต้นปี 2561) ถึงสิ้นปี 2562 ได้รบั การอบรมตาม
เกณฑ์สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลใน 56-1 ประจาปี 2562 แล้ว
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ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ -นามสกุล
บริษทั
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล์
สถานะของผูใ้ ห้ขอ้ คิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บริษทั จดทะเบียน
 ทีป่ รึกษาทางการเงิน
 ทีป่ รึกษากฎหมาย
 ผูล้ งทุน
 บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน
 อืน่ ๆ (ระบุ)........................................
2. ความคิ ดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)
ข้อหารือที่ 1: การกาหนดคุณสมบัติ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี (เกณฑ์รบั หลักทรัพย์และดารง
สถานะ)
1.1 ท่านเห็นด้วยกับการกาหนดคุณสมบัตแิ ละการดารงสถานะ CFO ของบริษทั จดทะเบียน
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะกาหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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1.2 ท่านเห็นด้วยกับการกาหนดคุณสมบัตแิ ละการดารงสถานะสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั จดทะเบียน
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะกาหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

ข้อหารือที่ 2: ท่านเห็นด้วยกับหลักสูตรการเข้าอบรมตามทีส่ านักงานฯ จะกาหนดหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะกาหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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ข้อหารือที่ 3: ท่านเห็นด้วยกับการเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ บริษทั จดทะเบียนมีการเปลีย่ นแปลง CFO
หรือสมุหบ์ ญ
ั ชีตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะกาหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ wareeya@set.or.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 หรือ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อคุณวารีญา พิลกึ เรือง โทรศัพท์ 02-009-9805
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้
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