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การรับฟังความคิดเหน็ 

เร่ืองการก าหนดคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทจดทะเบียน 

 
วนัศกุรท่ี์ 13 มกราคม 2560 
ณ ห้องประชมุ 601-602 ชัน้ 6 อาคาร B 
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ท่ีมา (1/2) 

ก.ล.ต. ก ำหนดคุณสมบตั ิCFO และสมุหบ์ญัชขีองบรษิทัทีจ่ะยืน่ IPO  

คำดวำ่จะบงัคบัใชก้บัผูย้ ืน่ค ำขอตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 61 โดย ก.ล.ต. ไดก้ ำหนดนิยำมดงันี้ 

• “CFO” หมำยถงึ ผูด้ ำรงต ำแหน่งบรหิำรต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำทีร่บัผดิชอบสงูสดุในสำยงำน
บญัชแีละกำรเงนิของผูข้ออนุญำต 

• “สมหุบ์ญัช”ี หมำยถงึ ผูร้บัผดิชอบในกำรท ำบญัชขีองผูข้ออนุญำตซึง่ด ำรงต ำแหน่งระดบั
บรหิำรในสำยงำนบญัชทีีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเทำ่ 
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ท่ีมา (2/2) 

ก.ล.ต. ก ำหนดให ้CFO และสมหุบ์ญัชขีองบรษิทั IPO ตอ้งมคีวำมรูด้ำ้นบญัช ีและประสบกำรณ์ท ำงำนเพยีงพอ ดงันี้ 

การศึกษาและการอบรม1 ประสบการณ์ท างาน 

CFO •  จบป.ตรหีรอืเทยีบเทำ่ 
• อบรม Orientation 12 ชม. และต่อเนื่อง 6 ชม.ต่อปี 

• ท ำงำนบ/ช หรอืกำรเงนิ > 3 ปีใน 5 ปีลำ่สดุ หรอื 
• ท ำงำนดำ้นใดกไ็ด ้> 5 ปีใน 7 ปีลำ่สดุ 

สมุหบ์ญัชี • เป็นผูท้ ำบญัชตีำมประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้2  
• อบรม ≥ 6 ชม.ต่อปี 

• ท ำงำนดำ้นบ/ช > 3 ปีในระยะเวลำ 5 ปีลำ่สดุกอ่น
ยืน่ค ำขอ 

1  - หลกัสตูรและจ ำนวนชัว่โมงกำรเขำ้อบรมจะถูกก ำหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. 
2   - มคีุณวุฒไิมต่ ่ำกว่ำป.ตรทีำงกำรบ/ชหรอืเทยีบเท่ำ หรอืไดร้บัประกำศนียบตัรหรอืวุฒอิื่นเทยีบเท่ำป.ตรสีำขำวชิำกำรบญัชทีีส่ภำวชิำชพีบญัชรีบัรอง  
   - ตอ้งเขำ้รบักำรพฒันำควำมรูต่้อเนื่องทำงวชิำชพีบญัช ี≥12 ชม.ต่อปีปฏทินิโดยอยำ่งน้อย 6 ชม. ตอ้งเป็นควำมรูด้ำ้นกำรบญัช ี
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ประเดน็หารอื 

1. กำรก ำหนดคุณสมบตัขิอง CFO และสมหุบ์ญัช ี

2. กำรก ำหนดหลกัสตูรอบรม 

3. กำรเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ล้งทุนทรำบ 
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วตัถปุระสงค ์

• เพือ่ให ้บจ. มรีำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีุณภำพอยำ่งต่อเนื่องตำมมำตรฐำนเดยีวกบับรษิทั IPO 

• เพือ่ก ำหนดเกณฑใ์หม้คีวำมเหมำะสมกบั บจ.  ไมส่รำ้งภำระเกนิควร 

• เพือ่ใหเ้กณฑท์ัง้ 2 หน่วยงำน (ก.ล.ต. และ ตลท.) มคีวำมสอดคลอ้งกนั ไมก่่อใหเ้กดิควำมสบัสน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

คณุสมบติั CFO / สมหุบ์ญัชีของบริษทัจดทะเบียน (ข้อมลูระหว่าง 25 มี.ค. – 31 พ.ค. 59) 
จำกแบบสอบถำมซึง่มผีูต้อบ 362 บ.จำก 650 บ. แบ่งเป็น SET 256 บ. และ mai 106 บ. (56%)  

• CFO : 99% มคีุณสมบตัดิำ้นกำรศกึษำและกำรท ำงำนตำมที ่ก.ล.ต. ก ำหนด และ 71% 
อบรมมำกกวำ่ 6 ชม.ต่อปี 

• สมหุบ์ญัช ี: 90% เป็นผูท้ ำบญัชตีำมประกำศกรมพฒัฯ และ 95% อบรมมำกกวำ่ 6 ชม.ต่อปี 

ตลท.ไดป้ระชุมกลุ่มยอ่ยกบัผูแ้ทนของสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยเมือ่ 15 ก.ย. 59 โดยมขีอ้สงัเกต
เกีย่วกบัหลกัสตูร วำ่ควรมคีวำมยดืหยุน่ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำนจรงิ 
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ข้อหารือท่ี 1: การก าหนดคณุสมบติัของ CFO และสมหุบ์ญัชี 
  
ขอเสนอก ำหนดคุณสมบตัขิอง CFO / สมหุบ์ญัช ีในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัรำ่งประกำศของก.ล.ต. ดงันี้ 

บจ. ปัจจบุนั บริษทั IPOs 

ผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง
ในบจ.ปัจจบุนั 

เกณฑด์ ำรงสถำนะ 
• CFO: อบรมตำมหลกัสตูรทีก่ ำหนด ≥ 6 ชม.ต่อปี 
• สมุหบ์ญัชี: เป็นผูท้ ำบญัชตีำมประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 

และผำ่นกำรอบรมตำมหลกัสตูรทีก่ ำหนด ≥ 6 ชม. ต่อปี 

เป็นไปตำมเกณฑ ์ก.ล.ต. 

คนใหม่ (ไม่เคย
ด ารงต าแหน่ง
ในบจ.) 

เป็นไปตำมเกณฑ ์ก.ล.ต. เป็นไปตำมเกณฑ ์ก.ล.ต. 

*ใหเ้กณฑม์ผีลใชบ้งัคบัพรอ้มกบัประกาศของก.ล.ต. ซึง่คาดวา่จะมผีลบงัคบัใชต้น้ปี 2561 
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ข้อหารือท่ี 2: การก าหนดหลกัสตูรอบรม 
  
• ตลท. จะอำ้งองิกบัหลกัสตูรทีเ่ป็นไปตำมหลกักำรและเงือ่นไขตำมที ่ก.ล.ต. ก ำหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. 

• เพือ่ใหม้หีลกัสตูรทีเ่พยีงพอและหลำกหลำย ก.ล.ต. จะรว่มมอืกบัหลำยหน่วยงำนในกำรจดัท ำหลกัสตูร เชน่ สภำวชิำชพี
บญัช ีTSI 

• เพือ่ให ้CFO และสมหุบ์ญัชมีคีวำมยดืหยุน่ในกำรเลอืกหลกัสตูรทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรของตน อำจก ำหนดหลกัสตูรดงันี้ 

1. หลกัสตูรทีส่ำมำรถนบัเป็นจ ำนวนชัว่โมงกำรพฒันำควำมรูต้่อเนื่องทำงวชิำชพีบญัชดีำ้นบญัชตีำมทีส่ภำวชิำชพี
ก ำหนด เชน่ หลกัสตูร CPD ส ำหรบัผูท้ ำบญัชแีละผูส้อบบญัชดีำ้นบญัช ีเป็นตน้ 

2. หลกัสตูรทีม่เีนื้อหำเพือ่พฒันำควำมรูด้ำ้นบญัชตีำมทีบ่รษิทัเหน็สมควร โดยเป็นไปตำมหลกักำร และเงือ่นไขที ่ก.ล.ต. 
ก ำหนด อำท ิหลกัสตูร In-House Training ของบรษิทัทีม่เีนื้อหำเกีย่วกบัมำตรฐำนบญัชทีีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิ
ของตนเอง หลกัสตูรทีจ่ดัโดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลำดทนุ เชน่ TSI  หรอืสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เป็นตน้ 

• ก.ล.ต. อยูร่ะหวำ่งพจิำรณำรว่มกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรจดัใหม้หีลกัสตูรภำษำองักฤษส ำหรบั CFO ต่ำงประเทศ  
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ข้อหารือท่ี 3: การเปิดเผยข้อมลูให้ผูล้งทุนทราบ 
  

เพือ่ใหผู้ล้งทนุมขีอ้มลูวา่ บจ. มบีุคลากรทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ ์ให ้บจ. เปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลง CFO หรือสมุหบ์ญัชี (ลาออก/แต่งตัง้ใหม)่: เปิดเผยภายใน 3 วนัท าการ 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้: พรอ้มกบั ก.ล.ต. ซึง่คาดวา่จะมผีลบงัคบัใชต้น้ปี 2561 

2. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัคณุสมบติั CFO และสมุหบ์ญัชีในแบบ 56-1:ชือ่-สกุล คุณวุฒทิางการศกึษา ประวตักิารอบรมในรอบ
ปี ประสบการณ์ท างาน และใหส้มหุบ์ญัชเีปิดเผยวา่เป็นผูท้ าบญัช ีเชน่เดยีวกบัทีก่.ล.ต. ใหเ้ปิดเผยใน 69-1 

 วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้: ตัง้แต่รายงานประจ าปี 2562 ทีร่ายงานในปี 2563 ทัง้นี้ ใหร้ะยะเวลาผอ่นผนั 2 ปีแรก คอื  ตลท. จะถอืวา่ 
CFO หรอืสมหุบ์ญัชทีีไ่ดร้บัการอบรมระหวา่ง 2561 - 2562 ไดร้บัการอบรมส าหรบัการเปิดเผยใน 56-1 ประจ าปี 2562 แลว้  
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