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สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

เรื่อง 

การก าหนดคณุสมบติั CFO และสมหุบ์ญัชี 

ของบริษทัจดทะเบียน 
 

 

 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ด้ร่วมแสดงความ

คดิเหน็เรื่องการปรบัปรุงเกณฑ์ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีน โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะน า

ความคดิเหน็ของทกุทา่นมารว่มพจิารณาเพือ่ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเรือ่งนี้ต่อไป   

 

ในการนี้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูต้อบแบบสอบถามซึง่

ประกอบไปดว้ย บรษิทัจดทะเบยีน 3 ราย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัได้มกีารรบัฟังความคดิเหน็จากกลุ่มย่อย (Focus Group) 2 ครัง้ กบั

บรษิทัจดทะเบยีนจ านวนรวมทัง้สิน้ 20 ราย จงึขอรวมความคดิเหน็ของ Focus Group ไวใ้นการสรุปผล

การรบัฟังความเหน็ฉบบันี้ดว้ย ทัง้นี้ ในส่วนของแผนภาพแสดงสดัส่วนของผลการรบัฟังความเหน็ จะ

แสดงเฉพาะความเหน็จากผูต้อบแบบสอบถามเทา่นัน้ 
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ข้อหารือท่ี 1: การก าหนดคณุสมบติัของ CFO และสมหุบ์ญัชี (เกณฑร์บัหลกัทรพัยแ์ละด ารง
สถานะ) 

เพือ่ใหก้ารก าหนดเกณฑไ์มเ่ป็นการสรา้งภาระเกนิควรหรอืกระทบการด าเนินงานของบรษิทัจด
ทะเบยีนในปัจจุบนั ตลอดจนท าใหเ้กณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) และ
ส านักงาน ก.ล.ต. (ส านักงานฯ) มีความสอดคล้องกัน ไม่ก่อให้เกิดความสบัสนต่อผู้ปฏิบัติ ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ จึงขอเสนอก าหนดคุณสมบตัิของ CFO และสมุห์บญัช ีในลกัษณะที่สอดคล้องกบัร่าง
ประกาศของส านกังานฯ โดยมหีลกัการดงันี้ 

 CFO และสมุหบ์ญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนใหม่ตอ้งมคีุณสมบตั ิประสบการณ์ และผ่านการ
อบรมตามทีส่ านกังานฯ ก าหนด  

 CFO และสมุห์บญัชขีองบรษิัทจดทะเบียนปัจจุบนัที่ปฏิบตัิหน้าที่นี้อยู่แล้ว ถือเป็นผู้มี
คณุสมบตัแิละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะปฏบิตังิานต่อไป จงึไมน่ าเกณฑเ์รือ่งคณุสมบตัแิละ
ประสบการณ์มาบงัคบัใช้กบัผู้บรหิารกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ควรได้เขา้อบรมเพื่อติดตาม
พฒันาการทางดา้นบญัชอียา่งต่อเนื่อง  

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

 ใหเ้กณฑ์คุณสมบตัขิอง CFO และสมุหบ์ญัชใีนเกณฑร์บัหลกัทรพัยม์ผีลใชบ้งัคบัพรอ้มกบั
ประกาศของส านกังานฯ ซึง่คาดว่าจะมผีลบงัคบัใชต้น้ปี 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 
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ความเหน็ของผู้ร่วมแสดงความเหน็:  

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัการก าหนดคณุสมบตัแิละการด ารงสถานะ CFO และสมุหบ์ญัช ี
ของบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูต้อบแบบสอบถามและ Focus Group มคีวามเหน็
เพิม่เตมิ ดงันี้ 

 

 นิยาม “CFO” ของส านักงานฯ ก าหนดใหเ้ป็นผู้ด ารงต าแหน่งบรหิารต่อจากผูจ้ดัการลงมาที่
รบัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิของผูข้ออนุญาต ซึง่อาจมีปัญหาส าหรบับรษิทัทีม่ ี
โครงสรา้งองคก์รแตกต่างจากนิยาม เช่น บรษิทัขนาดใหญ่ทีม่ผีูบ้รหิารแยกสายงานกนัระหว่าง
สายงานการเงนิ และบญัช ีเป็นตน้ 

 นิยาม “สมหุบ์ญัช”ี ของส านกังานฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูท้ าบญัชซีึง่ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารใน
สายงานบญัชทีีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่นัน้ มบีางบรษิทัทีผู่จ้ดัการฝ่ายไมไ่ด้
เป็นผูท้ าบญัช ี

 กรณีมกีารแต่งตัง้ CFO/สมหุบ์ญัชใีหม ่ควรก าหนดกรอบระยะเวลาที ่CFO/สมหุบ์ญัชใีหมน่ัน้
ตอ้งเขา้อบรมหลกัสตูร Orientation และในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง CFO/สมหุบ์ญัชรีะหว่างปี 
บรษิทัตอ้งท าการเปิดเผยรายชือ่ทัง้ CFO เกา่และใหมใ่นแบบ 56-1  

 ควรมกีารจดัการสอบหวัขอ้วชิาดา้นบญัช ีหรอืมาตรฐานบญัชเีพือ่วดัความรูค้วามเขา้ใจของ 
CFO และสมหุบ์ญัช ี

 ส าหรบัผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ย แสดงความเหน็ว่า บรษิทัขนาดเลก็อาจไม่จ าเป็นตอ้งม ีCFO เนื่องจาก
ผูบ้รหิาร CEO/MD อาจท างานในสว่นของ CFO หรอืใหส้มหุบ์ญัชบีางสว่นได ้

 

 

 

 

 

100% 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 80% 

20% เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

ผลการรบัฟังความเหน็กรณี CFO ผลการรบัฟังความเหน็กรณีสมุหบ์ญัชี 
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ข้อหารือท่ี 2: การก าหนดหลกัสตูรอบรม 

 ในสว่นของหลกัสตูรอบรมที ่CFO และสมหุบ์ญัชตีอ้งเขา้อบรมเพือ่พฒันาความรูท้างดา้นบญัชี
เป็นประจ าทกุปีนัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะอา้งองิกบัหลกัสตูรทีเ่ป็นไปตามหลกัการและเงือ่นไขตามที่
ส านกังานฯ ก าหนด อาทเิชน่ 

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

 หลกัสูตรที่มเีนื้อหาทางด้านบญัชเีพื่อพฒันาความรู้ด้านบญัชไีด้ตามทีบ่รษิทัเห็นสมควร โดย
เป็นไปตามหลกัการ และเงือ่นไขทีส่ านักงานฯ ก าหนด อาท ิหลกัสตูรการอบรมเรื่องมาตรฐาน
บญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนแบบ In-House Training หลกัสตูร CFO ทีจ่ดัโดยหน่วยงานอีน่ เช่น 
Thailand Securities Institute – TSI  หรอืสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เป็นตน้ 

ความเหน็ของผู้ร่วมแสดงความเหน็:  

ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัหลกัสตูรการเขา้อบรมตามทีส่ านกังานฯ จะก าหนด โดยผูต้อบ
แบบสอบถามและ Focus Group มคีวามเหน็เพิม่เตมิดงันี้  

 ส านกังานฯ อาจจดัใหม้หีลกัสตูรเอง หรอืจดั
หลกัสตูรรว่ม หรอืใหก้ารรบัรองหลกัสตูรที่
จดัโดยสถาบนั/องคก์รอืน่ทีไ่ดร้บัการยอมรบั 
เพือ่ใหส้ามารถมัน่ใจในคณุภาพได ้
เนื่องจากยงัไมช่ดัเจนว่า หน่วยงานใดเป็นผู้
ควบคมคณุภาพของหลกัสตูรอบรม 

 เนื้อหาของหลกัสตูรควรมลีกัษณะทีส่ามารถ
น าไปปฏิบตัิได้จรงิ และควรเปิดกว้างกว่าความรูท้างบญัช ีเช่น ด้านการควบคุมภายใน การ
บรหิารความเสีย่ง ความรูท้างการเงนิ และจรรยาบรรณ เป็นตน้ 

 มาตรฐานทางบญัชใีนปัจจุบนัใชดุ้ลยพนิิจในการตคีวามค่อนขา้งมาก ซึ่งการตคีวามกแ็ตกต่าง
กนัไประหว่างบรษิทั ผูส้อบบญัช ีและส านักงานฯ ดงันัน้ การอบรมเพื่อใหเ้ขา้ใจมาตรฐานทาง
บญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอาจไมเ่พยีงพอ 

 ส านักงานฯ ควรก าหนดเงือ่นไขของหลกัสตูรอบรมแบบ In-House Training อย่างชดัเจนว่ามี
หลกัการอย่างไร ควรให้บรษิัทท าการแจ้งรายละเอยีดหลกัสูตรที่บรษิทัท าการจดัอบรม และ
รายชือ่วทิยากรเพือ่ใหส้ านกังานฯ พจิารณา เป็นตน้ 

 โดยปกตผิูส้อบบญัชจีะมกีาร Update การเปลีย่นแปลงของมาตรฐานบญัชใีหก้บัคณะกรรมการ
และผูบ้รหิารเป็นประจ า จงึเสนอใหม้กีารนับเป็นชัว่โมงอบรมตามเกณฑน์ี้ได ้โดยอาจใหผู้ส้อบ
บญัชรีบัรองว่าไดม้กีารอบรมแลว้ 

 ควรมหีลกัสตูรการอบรมทีเ่ป็นภาษาองักฤษส าหรบั CFO ชาวต่างประเทศ 

100% 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 
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ข้อหารือท่ี 3: การเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทุนทราบ 

เพือ่ใหผู้ล้งทนุมขีอ้มลูว่าบรษิทัจดทะเบยีนมบีุคลากรทีด่แูลรายงานทางการเงนิทีม่คีณุสมบตัิ
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดหรอืไม ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 
CFO หรอื สมหุบ์ญัช ีดงันี้  
1. เมือ่บรษิทัจดทะเบยีนมกีารเปลีย่นแปลง CFO หรอืสมหุบ์ญัช ี(ลาออก/แต่งตัง้ใหม)่ ใหบ้รษิทัจด

ทะเบยีนเปิดเผยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัทีม่กีารลาออกหรอืแต่งตัง้
ใหม ่
วนัทีม่ผีลบงัคบัใช:้ พรอ้มกบัประกาศของส านกังานฯ ซึง่คาดว่าจะมผีลบงัคบัใชต้น้ปี 2561 

2. ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัคณุสมบตั ิCFO หรอืสมหุบ์ญัช ีของบรษิทัในแบบ 56-
1 โดยเปิดเผยขอ้มลูในเรือ่งดงัต่อไปนี้ ชือ่-สกลุ คณุวุฒทิางการศกึษา ประวตักิารอบรมในรอบปี 
ประสบการณ์ท างาน และใหส้มหุบ์ญัชเีปิดเผยว่าเป็นผูท้ าบญัช ีตามทีส่ านกังานฯ จะก าหนดให้
เปิดเผยในแบบ 69-1 แบบ 69-ASEAN หรอืแบบ 69-1-F แลว้แต่กรณี 
วนัทีม่ผีลบงัคบัใช:้ ตัง้แต่รายงานประจ าปี 2562 (ทีร่ายงานในปี 2563) ทัง้นี้ ในชว่งแรกตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะใหเ้วลา CFO หรอืสมหุบ์ญัช ี2 ปี ในการเขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูรทีก่ าหนด 
โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะถอืวา่ CFO หรอืสมหุบ์ญัช ีทีไ่ดร้บัการอบรมระหวา่งวนัทีเ่กณฑน์ี้มผีล
ใชบ้งัคบั (คาดวา่ตน้ปี 2561) ถงึสิน้ปี 2562 ไดร้บัการอบรมตามเกณฑส์ าหรบัการเปิดเผยขอ้มลู
ใน 56-1 ประจ าปี 2562 แลว้ 

ความเหน็ของผู้ร่วมแสดงความเหน็:  

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัการก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูเมือ่บรษิทัจดทะเบยีนมกีาร
เปลีย่นแปลง CFO หรอืสมหุบ์ญัช ีโดยผูต้อบแบบสอบถามและ Focus Group มคีวามเหน็เพิม่เตมิดงันี้  

 ควรระบุเหตุผลการเปลีย่นแปลง CFO และ
ระบุว่ามหีรอืไมม่เีหตุแหง่การทจุรติ 

 ควรระบุชือ่บรษิทัทีม่ปีระสบการณ์ท างานใน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมาของ CFO และ
สมหุบ์ญัชไีวใ้นประวตัสิว่นบุคคลดว้ย 

 ควรใหบ้รษิทัท าการแจ้งรายชื่อผูร้กัษาการ
แทนหาก CFO หรอืสมหุบ์ญัชลีาออก  

 ควรยกเลกิการผอ่นผนัการอบรมในชว่ง 2 ปีแรกเพราะบรษิทัสามารถจดัอบรมแบบ In-House 
Training ได ้ดงันัน้จงึอาจถอืไดว้่าหลกัสตูรการอบรมม ีCapacity เพยีงพอ และให ้CFO เริม่การ
อบรมประจ าปี 2562 และเริม่เปิดเผยในแบบ 56-1 ปี 2562 ทีร่ายงานในปี 2563 

 ส าหรบัผู้ที่ไม่เหน็ด้วย แสดงความเห็นว่า การเปิดเผยอาจท าให้เกดิปัญหาต่อตวับุคคล เช่น 
กรณีที ่CFO หรอืสมหุบ์ญัชไีมผ่า่น Probation อาจตอ้งถกูเปิดเผยไปดว้ย 

80% 

20% เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 


