
CFO-มกราคม 2565 

คณุสมบตัผิูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO)  

และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี 

สรุปหลกัเกณฑท์ีส่ าคญั 

เพื่อใหก้ารจัดท ารายงานทางการเงนิมคีุณภาพและการก ากับดูแลมคีวามสอดคลอ้งกันกับแนวทางของ

ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยจ์งึก าหนดคณุสมบัตขิองผูรั้บผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงนิ (CFO) 

และผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ีดว้ยเชน่กนั  

 

 

คณุสมบตั ิCFO และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี

เกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต 

คณุสมบตัขิอง

บุคคลทีด่ ารง

ต าแหนง่ในบรษิทั

จดทะเบยีนปัจจบุนั 

(บจ.) 

กรณี บจ. มกีารเปลีย่นแปลง 

โดยบุคคลทีด่ ารงต าแหนง่แทน เป็น 

ก) ผูท้ ีเ่คยด ารง

ต าแหนง่ในบจ.และ

พน้จากต าแหนง่ 

ไมเ่กนิ 1 ปี 

ข) ผูท้ ีไ่มเ่คยด ารง

ต าแหนง่ในบจ. 

หรอืพน้จาก

ต าแหนง่เกนิ 1 ปี 

CFO    

การศกึษา :  ปรญิญาตรขีึน้ไป หรอืเทยีบเทา่ - - ✓ 

ประสบการณ์ 

• ดา้นบัญชหีรอืการเงนิ 3 ปีใน 5 ปีลา่สดุ 

หรอื 

• ดา้นใดๆ ทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงตอ่การ

ด าเนนิกจิการ 5 ปีใน 7 ปีลา่สดุ 

- - ✓ 

การอบรม  

• Orientation 12 ชัว่โมง  

• อบรมพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งดา้นบญัช ี 6 

ชัว่โมงตอ่ปี  

 

- 

✓ 

 

- 

✓ 

 

✓ 

✓ 

ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี    

การขึน้ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัช ีตามประกาศ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

✓  ✓ ✓ 

ประสบการณ์ ดา้นบญัช ี3 ปีใน 5 ปีลา่สดุ -  -  ✓ 

การอบรม: อบรมเพื่อพัฒนาความรูต้่อเนื่อง

ทางดา้นบญัช ี6 ชัว่โมงตอ่ปี ตามทีก่ าหนดใน

ประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

✓ ✓ ✓ 

 

หมายเหต ุ 

1. กรณีบรษัิทเปลีย่นแปลง CFO หรอืผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ีใหแ้จง้ตอ่ตลาดหลักทรัพยภ์ายใน 3 วันท าการ 

และกรณีแตง่ตัง้ “รักษาการ” บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ ควรมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

2. รายละเอยีดการอบรม  

(ศกึษารายละเอยีดที ่https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/AuditorFollow.aspx) 

 

 

 

 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/AuditorFollow.aspx
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ถาม-ตอบ 

คณุสมบตั ิ 

Q1 : ผูท้ ีด่ ารงต าแหนง่เป็น CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชใีนปจัจบุนัจะตอ้งด าเนนิการอยา่งไร 

A : บคุคลทีด่ ารงต าแหน่ง “CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช”ี ไดรั้บยกเวน้คณุสมบัตเิรือ่งการศกึษาและประสบการณ์ 

เนื่องจากเป็นผูท้ีป่ฏบิัตหินา้ทีอ่ยู่แลว้ถอืว่ามคีุณสมบัตแิละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ะปฏบิัตหินา้ทีต่่อไป โดยตอ้ง

อบรมพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งดา้นบญัชใีหค้รบ  6 ชัว่โมงตอ่ปี ตัง้แตปี่ 2562 เป็นตน้ไป  

  สรุปคณุสมบตัขิองบคุคลทีด่ ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนปัจจบุนั ดงันี ้

CFO: อบรมพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งดา้นบญัช ี6 ชัว่โมงตอ่ปี 

ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช:ี - ขึน้ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชตีามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

- อบรมเพือ่พัฒนาความรูต้อ่เนื่องทางดา้นบัญช ี6 ชัว่โมงตอ่ปี 

Q2 : หากบรษิทัจดทะเบยีนมกีารเปลีย่นแปลง CFO/ผูค้วบคมุดูแลการท าบญัช ีจะตอ้งด าเนนิการอยา่งไร 

A : บรษัิทพจิารณาวา่บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้นัน้มคีณุสมบัตอิยา่งไร โดยแบง่ไดเ้ป็น 2 กรณีดงันี้ 

 1) คณุสมบตัขิองบคุคลทีเ่คยด ารงต าแหน่ง CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญชใีนบรษัิทจดทะเบยีนมากอ่น และ 

พน้จากต าแหน่ง CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชขีองบรษัิทจดทะเบยีนไมเ่กนิ 1 ปี ดงันี ้

• CFO: อบรมพัฒนาความรูต้อ่เนือ่งดา้นบญัช ี6 ชัว่โมงตอ่ปี 

• ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช:ี - ขึน้ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชตีามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

                           - อบรมเพือ่พัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบญัช ี6 ชัว่โมงตอ่ปี 

 2) คณุสมบตัขิองบคุคลทีไ่ม่เคยด ารงต าแหน่ง CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญชใีนบรษัิทจดทะเบยีน หรอื เคย

ด ารงต าแหน่ง CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญชใีนบรษัิทจดทะเบยีนแตพ่น้จากต าแหน่งดงักลา่วมาแลว้เกนิ 1 ปี ดงันี ้

• CFO:  - จบการศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ 

- ประสบการณ์ดา้นบัญชหีรอืการเงนิ 3 ปีใน 5 ปีลา่สดุ หรอื ดา้นใด ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรง

ตอ่การด าเนนิกจิการ 5 ปีใน 7 ปีลา่สดุ 

- อบรมหลกัสตูร Orientation 12 ชัว่โมงและอบรมพัฒนาความรูต้อ่เนื่องดา้นบญัช ี6 ชัว่โมง 

• ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช:ี - ขึน้ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชตีามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

-  มปีระสบการณ์ดา้นบญัช ี3 ปีใน 5 ปีลา่สดุ 

-  อบรมเพือ่พัฒนาความรูต้อ่เนื่องทางดา้นบัญช ี6 ชัว่โมงตอ่ปี 

 ทัง้นี ้ใหบ้รษัิทแจง้รายชือ่ CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ีทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านระบบ 

SETLink ภายในวนั 3 วนัท าการนับจากวนัแตง่ตัง้  

Q3 : บรษิทัจดทะเบยีนสามารถแตง่ต ัง้เลขานุการบรษิทั ซึง่จบดา้นบญัชเีป็น CFO ไดห้รอืไม ่

A : ได ้โดยพจิารณาคณุสมบตัติามค าตอบของ Q2 ประกอบ  

Q4 : CFO ของบรษิทัจดทะเบยีนลาออกไปเป็น CFO ของบรษิทัยอ่ยทีต่า่งประเทศเป็นเวลา 3 ปี จะกลบัมา

รบัต าแหนง่ CFO ของบรษิทัจดทะเบยีนอกีคร ัง้ในปี 2562 CFO จ าเป็นตอ้ง orientation หรอืไม ่

A : เนื่องจากบคุคลดังกลา่วเป็น CFO ในบรษัิทย่อยซึง่มใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน กลา่วคอื พน้จาก CFO ในบรษัิทจด

ทะเบยีนซึง่เกนิกวา่ 1 ปี CFO จงึตอ้งมคีณุสมบตัทิกุขอ้กอ่นเขา้ด ารงต าแหน่ง ทัง้ดา้นการศกึษา ประสบการณ์ และ

การอบรม จงึตอ้ง Orientation ไมน่อ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง 
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Q5 : CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ีด ารงต าแหนง่ในหลายบรษิทัจดทะเบยีนไดห้รอืไม ่ 

A : CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ีควรด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนเพียงแห่งเดยีว เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัติ

หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเต็มที ่

Q6 : CFO ขึน้ทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดห้รอืไม่ เพือ่ใหส้ามารถท า

หนา้ทีเ่ป็นท ัง้ CFO และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี 

A : ได ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจดทะเบยีนควรม ีCFO และผูค้วบคมุดแูลบญัช ีเป็นคนละบคุคลกัน เนือ่งจากต าแหน่ง

ดงักลา่วมคีวามรับผดิชอบทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและถว่งดลุกนัได ้

Q7 : กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบียนไม่มีต าแหน่งทีเ่ร ียกว่า CFO แต่มี Senior Accounting Director และ 

Finance Director รายงานตรงตอ่ CEO บรษิทัจะก าหนดใหใ้ครด ารงต าแหนง่ CFO 

A : ในกรณีเชน่นี้ บรษัิทอาจพิจารณาระบุบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสงูสุดในการจัดท ารายงานทาง 

การเงนิเป็น CFO  

Q8 : CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ีเป็นชาวตา่งชาตไิดห้รอืไม ่ 

A : CFO เป็นชาวตา่งชาตไิด ้

ผูค้วบคุมดูแลการท าบัญช ี: กรณีบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยจะตอ้งมผีูค้วบคุมดูแลการท าบัญชเีป็น

ผูท้ าบญัชทีีม่ภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย ตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้  

Q9 : ประสบการณด์า้นบญัชหีรอืการเงนิของ CFO หมายถงึประสบการณด์า้นใดบา้ง 

A :  ประสบการณ์ดา้นบัญช ีเชน่ ประสบการณ์ดา้นการท าบญัช ีหรอืตรวจสอบบัญช ี

      ประสบการณ์ดา้นการเงนิ เชน่ ทีป่รกึษาการเงนิ, นักวเิคราะหห์ุน้, งานธนาคาร หรอืผูจ้ัดการกองทนุ   

      ประสบการณ์ดา้นบญัชหีรอืการเงนิจะมาจากการเป็นพนักงานในบรษัิทใดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นพนักงาน

ของบรษัิทจดทะเบยีน 

Q10 : หากบุคคลทีจ่ะไดร้บัการแตง่ต ัง้เป็น CFO ไมม่ปีระสบการณ์ดา้นบญัช/ีการเงนิ จะด าเนนิการอยา่งไร 

A : บคุคลดังกลา่วตอ้งมปีระสบการณ์ดา้นใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนนิกจิการของบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 5 ปี

ในชว่ง 7 ปีลา่สดุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทเห็นวา่เป็นประโยชน์โดยตรงตอ่การด าเนนิกจิการของบรษัิท 

Q11 : บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งแกไ้ขกฎบตัรของกรรมการตรวจสอบใหม้หีนา้ทีพ่จิารณาคุณสมบตัขิอง 

CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชหีรอืไม ่ 

A : ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไม่ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทแกไ้ขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหม้หีนา้ทีพ่จิารณาคณุสมบัติ

ของ CFO/ผูค้วบคมุดูแลการท าบัญช ีทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานใหบ้รษัิทปฏบิัตติามกฎหมายว่า

ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท 

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัตแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พ.ศ. 2558 
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การอบรม Orientation 

Q12 : CFO ของบริษทัจดทะเบียนต้องอบรมหลกัสูตรการเตรียมความพร้อมทางบญัชีและการเง ิน 

(Orientation) หรอืไม ่

A : บรษัิทจดทะเบยีนจะมกีารเปลีย่นแปลง CFO เป็นบคุคลทีไ่ม่เคยด ารงต าแหน่งเป็น CFO ในบรษัิทจดทะเบยีนมา

กอ่น หรอื พน้จากต าแหน่งดงักลา่วมาเกนิ 1 ปี จะตอ้งอบรมหลักสตูร Orientation กอ่นเขา้ด ารงต าแหน่ง 

ตัวอย่างเชน่ คุณสมชาย ลาออกจาก CFO ของบรษัิทจดทะเบยีน YY ในเดอืน ก.ค 2560 และจะเขา้ด ารง

ต าแหน่ง CFO ของบรษัิทจดทะเบยีน ZZ ในเดอืน ม.ค 2562 ถอืวา่พน้จากต าแหน่งเกนิ 1 ปี จะตอ้งอบรมหลักสตูร 

Orientation กอ่นเขา้ด ารงต าแหน่ง 

กรณีที ่คุณสมชาย ด ารงต าแหน่ง CFO โดยทีย่ังไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม Orientation จะสง่ผลใหบ้ริษัท  

จดทะเบยีน ZZ ขาดคณุสมบัตกิารด ารงสถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในสว่นทีเ่กีย่วกับ CFO โดยบรษัิทจดทะเบยีน 

ZZ จะตอ้งอธบิายสาเหต ุและแนวทางแกไ้ขในแบบ 56-1 One Report 

Q13 : หลกัสตูร Orientation มจีดัอบรมทีใ่ดบา้ง 

A : หลกัสตูร Orientation จะมปีระกาศรายละเอยีดใน web site ส านักงาน ก.ล.ต ซึง่เผยแพรท่ี ่ 

   www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/AuditorFollow.aspx#B ดงันี้ 

o หลกัสตูร CFO Focus on Financial Reporting ซึง่จัดโดยสภาวชิาชพีบัญช ี 

o หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets ส าหรับ Module: CFO and Financial Information 

Management ซึง่จัดโดยศนูยส์ง่เสรมิการพัฒนาความรูต้ลาดทนุ (TSI) ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

o หลกัสตูร Strategic Financial Leadership Beyond Accounting: Strategies to improve performance and 

financial management for sustainable success ซึง่จัดโดยสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย  

o หลกัสตูร CFO's Orientation Course for New IPOs ซึง่จัดโดย TSI 

Q14 : บรษิทัอยูร่ะหวา่งสรรหา CFO เพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งในปี 2562 โดยบุคคลทีอ่ยูร่ะหวา่งสรรหาได้

ผา่นการอบรม Orientation แลว้ในปี 2560 เมือ่เขา้ด ารงต าแหนง่ตอ้งอบรม Orientation อกีหรอืไม ่

A : หากบุคคลดังกล่าวอบรมหลักสูตร Orientation ของ CFO แลว้ในปี 2560 และไดผ้่านการอบรมเพื่อพัฒนา

ความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบญัช ี(Refresh) 6 ชัว่โมงในปี 2561 ไมต่อ้งอบรม Orientation กอ่นเขา้ด ารงต าแหน่งอกี  

อย่างไรก็ด ีในกรณีทีบ่คุคลดังกลา่วไม่ไดอ้บรม Refresh ในปีตอ่ๆมา หลังจากอบรม Orientation บคุคลดังกล่าว

ตอ้งเขา้อบรมเพือ่พัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบัญชอียา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงตอ่ปีกอ่นเขา้ด ารงต าแหน่ง  

Q15 : หลกัสูตร Orientation สามารถจดัภายในองคก์รของบรษิทัจดทะเบยีน (In-house Training) 

ไดห้รอืไม ่ 

A : ไม่ได ้เนื่องจากตอ้งเป็นหลักสตูรทีส่ านักงาน ก.ล.ต. เผยแพร่ไว ้(รายละเอยีดตาม Q13) โดยมเีนื้อหาเกีย่วกับ

การท าหนา้ทีข่อง CFO ทีเ่กีย่วขอ้งกับงบการเงนิ การวเิคราะหง์บการเงนิ หลักการและผลกระทบของมาตรฐานการ

บัญชตีอ่งบการเงนิ ซึง่จัดอบรมโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับตลาดทนุ ปัจจุบันมหีน่วยงานทีจั่ดคอื สภาวชิาชพีบัญช ี

TSI และสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย เป็นตน้  
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การอบรมเพือ่พฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบญัช ี(Refresh) 

Q16 : บุคคลทีด่ ารงต าแหน่งเป็น CFO/ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีในปัจจุบนั ตอ้งอบรม Refresh ให้

ครบ 6 ช ัว่โมง หรอืไม ่ 

A : บคุคลทีด่ ารงต าแหน่งเป็น CFO/ผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ีในปัจจบุนั ตอ้งเขา้รับการอบรมใหค้รบ 6 ชัว่โมงตอ่ปี 

Q17 : การอบรมเพือ่พฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบญัชมีรีูปแบบใดบา้ง 

A : การอบรมทีจ่ัดโดยหน่วยงานใด ๆ ทีส่ามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรูต้่อเนื่องทางวชิาชพีดา้นบัญชี

ตามทีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนด (ชัว่โมง CPD ทีเ่ป็นทางการส าหรับผูท้ าบัญชหีรอืผูส้อบบัญชดีา้นบัญช)ี หรอืจัดโดย

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในตลาดทุน เชน่ TSI ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ

บรษัิทไทย สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย เป็นตน้  

 การจัด In-house Training หรือหลักสูตรอืน่ใด ตอ้งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่า

เนื้อหาและจ านวนชั่วโมงการอบรมของหลักสูตรมีความสอดคลอ้งและเป็นประโยชน์กับบริษัทและเป็นเนื้อหา

เกีย่วกบัหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชทีีส่อดคลอ้งกับลักษณะธรุกจิ หรอื คาดวา่จะมผีลกระทบต่อ

การจัดท างบการเงนิของบรษัิท 

Q18 : การจดั In-house Training ทีม่ ีCFO/ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีเป็นวทิยากร สามารถนบัเป็นช ัว่โมง

ของการอบรม Refresh ไดห้รอืไม ่ 

A : CFO/ผูค้วบคุมดูแลการท าบัญช ีทีเ่ป็นวทิยากรในหลักสตูรอบรมเพื่อพัฒนาความรูต้่อเนื่องทางดา้นบัญชใีห ้

นับเป็นชัว่โมงของการอบรมเพือ่พัฒนาความรูต้อ่เนื่องทางดา้นบญัชไีด ้ 

Q19 : การอบรมหลกัสูตรพฒันาความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบญัชจี าเป็นตอ้งเป็นหลกัสูตรทีน่บัเป็นช ัว่โมง 

CPD หรอืไม ่ 

A : ไมจ่ าเป็น  

Q20 : สภาวชิาชพีบญัชฯี มโีครงการพฒันาความรูต้อ่เนือ่งโดยการศกึษาดว้ยตนเอง (Self-study CPD) 

ซึง่ใชก้ารสอบแทนการอบรมโดยนบัเป็น 20 ชัว่โมง CFO/ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีจะใชก้ารสอบ

ดงักล่าวเป็นการอบรม Orientation/อบรม Refresh ไดห้รอืไม ่

A : สามารถนับเป็นเป็นชัว่โมงของการอบรมเฉพาะเพือ่พัฒนาความรูต้อ่เนือ่งทางดา้นบญัช ี(Refresh) ได ้ 

อืน่ๆ  

Q21 : CFO เป็นชาวตา่งชาต ิจะหาหลกัสตูร Orientation และ Refresh ภาษาองักฤษจากทีใ่ด 

A : CFO ชาวตา่งชาตสิามารถเขา้เรยีนในหลักสตูรทีเ่ป็นภาษาองักฤษ หรอืในหลกัสตูรทีเ่ป็นภาษาไทยโดยอาจใช ้

วธิจัีดหาลา่มผูแ้ปลภาษาทีม่พีืน้ฐานความรูเ้กีย่วกับบัญชแีละการเงนิ มาชว่ยแปลและท าความเขา้ใจเนื้อหาดงักลา่ว

ใหก้บั CFO ชาวตา่งชาตไิด ้  

ทัง้นี ้TSI ไดจ้ัดหลกัสตูรภาษาองักฤษ ดงันี ้ 

▪ หลกัสตูร Orientation : E-Learning CFO Orientation (English Version)  

▪ หลกัสตูร Refresh : E-Learning CFO Refresher Course (English Version) 

ตดิตามความคบืหนา้ไดท้ี ่www.set.or.th/cfo  
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Q22 : บรษิทัจะตอ้งเปิดเผยประวตักิารอบรมของ CFO และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ีอยา่งไร   

A : บรษัิทตอ้งเปิดเผยประวัตกิารเขา้อบรมหลักสตูร Orientation และ Refresh ของ CFO และผูค้วบคุมดแูลการ

ท าบญัชใีน แบบ 56-1 One Report ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ดงันี ้  

หลกัสตูร CFO ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี2/ 

Orientation   

Refresh 1/   

1/ ในกรณีทีเ่ป็นหลักสตูรทีจั่ดอบรมเป็นการภายใน (in-house training) หรอืหลักสตูรอืน่ใด ใหร้ะบคุวามเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบว่า หลักสูตรมคีวามสอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิทและจ านวนชั่วโมงอบรมของหลักสตูรดังกล่าวเป็นไปตามที่

ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรอืไม ่อยา่งไร และใหเ้ปิดเผยจ านวนชัว่โมงทีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัดา้นบัญชเีพิม่เตมิดว้ย 

2/ ผูค้วบคุมดูแลการท าบัญช ีใหเ้ปิดเผยว่าเป็นผูท้ าบัญชทีี่มคีุณสมบัตแิละเงื่อนไขของการเป็นผูท้ าบัญชตีามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ดว้ย 

 

Q23 : หาก CFO หรอืผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนมกีารอบรมพฒันาความรูต้อ่เนือ่ง

ดา้นบญัชไีมค่รบ 6 ช ัว่โมงตอ่ปี จะมปีระเด็นหรอืผลกระทบอยา่งไร และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งไร  

A : บริษัทจดทะเบียนมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มูลคุณสมบัติของผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

(“CFO”) และผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญช ี(“ผูค้วบคุมดูแลการท า

บัญช”ี) ใน แบบ 56-1 One Report ดังนั้น หาก CFO หรือผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชไีม่ไดอ้บรมตามเกณฑ์ที่

ก าหนด ตอ้งมกีารเปิดเผยถงึเหตผุลความจ าเป็นและแนวทางแกไ้ข เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูล้งทนุไดรั้บทราบขอ้มูล

ว่า CFO หรือผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชคีวรพัฒนาความรูเ้กีย่วกับมาตรฐานทางบัญชอีย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อความน่าเชือ่ถอืและคุณภาพของรายงานทางการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีน นอกจากนี้ 

การทีบ่รษัิทจดทะเบยีนม ีCFO หรือผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชทีีม่คีุณสมบัตไิม่เป็นไปตามเกณฑ ์ถอืว่าบรษัิทจด

ทะเบยีนไม่มคีุณสมบัตติามเกณฑด์ ารงสถานะ ซึง่ตลาดหลักทรัพยฯ์ อาจมกีารตักเตอืนหรือเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ ้

ลงทนุทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ่ไป 

 

************************************************* 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์  

▪ หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 4/2560 เรือ่ง การก าหนดคณุสมบตัผิูรั้บผดิชอบสงูสดุในสายงานบัญชแีละการเงนิ 

(CFO) และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี(สมหุบ์ญัช)ี 

▪ ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้สามัญหรือหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบยีน พ.ศ. 2558 

▪ ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ

และการเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2560 

▪ ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการเกีย่วกับการเปิดเผย

สารสนเทศและการปฏบิตักิารใดๆของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

▪ หนังสอืของส านักงานก.ล.ต. ที ่กลต.กช. (ว) 24/2560 เรื่องการซักซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกับประกาศ

ก าหนดคณุสมบตัขิอง CFO และสมหุบ์ญัชขีองบรษัิททีเ่สนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชน 

▪ หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั CFO และสมหุบ์ญัช ี  

▪ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 44/2556 เรือ่งหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารรายงานการ

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์  

▪  แบบ 56-1 One Report (แนบทา้ยประกาศ 44/2556) 
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