การรับฟั งความคิดเห็น
เรื่องการกาหนดคุณสมบัติ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทจดทะเบียน

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 601-602 ชัน้ 6 อาคาร B
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ที่มา (1/2)
ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั ทีจ่ ะยืน่ IPO
คำดว่ำจะบังคับใช้กบั ผูย้ น่ื คำขอตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 61 โดย ก.ล.ต. ได้กำหนดนิยำมดังนี้
• “CFO” หมำยถึง ผูด้ ำรงตำแหน่งบริหำรต่อจำกผูจ้ ดั กำรลงมำทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำน
บัญชีและกำรเงินของผูข้ ออนุ ญำต
• “สมุหบ์ ญ
ั ชี” หมำยถึง ผูร้ บั ผิดชอบในกำรทำบัญชีของผูข้ ออนุ ญำตซึง่ ดำรงตำแหน่งระดับ
บริหำรในสำยงำนบัญชีทเ่ี ป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ
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ที่มา (2/2)
ก.ล.ต. กำหนดให้ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั IPO ต้องมีควำมรูด้ ำ้ นบัญชี และประสบกำรณ์ทำงำนเพียงพอ ดังนี้
การศึกษาและการอบรม1

ประสบการณ์ทางาน

CFO

• จบป.ตรีหรือเทียบเท่ำ
• ทำงำนบ/ช หรือกำรเงิน > 3 ปี ใน 5 ปี ลำ่ สุด หรือ
• อบรม Orientation 12 ชม. และต่อเนื่อง 6 ชม.ต่อปี • ทำงำนด้ำนใดก็ได้ > 5 ปี ใน 7 ปี ลำ่ สุด

สมุหบ์ ญ
ั ชี

• เป็ นผูท้ ำบัญชีตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ2 • ทำงำนด้ำนบ/ช > 3 ปี ในระยะเวลำ 5 ปี ลำ่ สุดก่อน
ยืน่ คำขอ
• อบรม ≥ 6 ชม.ต่อปี

1

2

- หลักสูตรและจำนวนชัวโมงกำรเข้
่
ำอบรมจะถูกกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
- มีคุณวุฒไิ ม่ต่ำกว่ำป.ตรีทำงกำรบ/ชหรือเทียบเท่ำ หรือได้รบั ประกำศนียบัตรหรือวุฒอิ ่นื เทียบเท่ำป.ตรีสำขำวิชำกำรบัญชีทส่ี ภำวิชำชีพบัญชีรบั รอง
- ต้องเข้ำรับกำรพัฒนำควำมรูต้ ่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชี ≥12 ชม.ต่อปี ปฏิทนิ โดยอย่ำงน้อย 6 ชม. ต้องเป็ นควำมรูด้ ำ้ นกำรบัญชี
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ประเด็นหารือ
1. กำรกำหนดคุณสมบัตขิ อง CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี
2. กำรกำหนดหลักสูตรอบรม

3. กำรเปิ ดเผยข้อมูลให้ผลู้ งทุนทรำบ
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วัตถุประสงค์
• เพือ่ ให้ บจ. มีรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ คี ุณภำพอย่ำงต่อเนื่องตำมมำตรฐำนเดียวกับบริษทั IPO
• เพือ่ กำหนดเกณฑ์ให้มคี วำมเหมำะสมกับ บจ. ไม่สร้ำงภำระเกินควร
• เพือ่ ให้เกณฑ์ทงั ้ 2 หน่วยงำน (ก.ล.ต. และ ตลท.) มีควำมสอดคล้องกัน ไม่ก่อให้เกิดควำมสับสน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ CFO / สมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั จดทะเบียน (ข้อมูลระหว่าง 25 มี.ค. – 31 พ.ค. 59)
จำกแบบสอบถำมซึง่ มีผตู้ อบ 362 บ.จำก 650 บ. แบ่งเป็ น SET 256 บ. และ mai 106 บ. (56%)
• CFO : 99% มีคุณสมบัตดิ ำ้ นกำรศึกษำและกำรทำงำนตำมที่ ก.ล.ต. กำหนด และ 71%
อบรมมำกกว่ำ 6 ชม.ต่อปี
• สมุหบ์ ญ
ั ชี : 90% เป็ นผูท้ ำบัญชีตำมประกำศกรมพัฒฯ และ 95% อบรมมำกกว่ำ 6 ชม.ต่อปี

ตลท.ได้ประชุมกลุ่มย่อยกับผูแ้ ทนของสมำคมบริษทั จดทะเบียนไทยเมือ่ 15 ก.ย. 59 โดยมีขอ้ สังเกต
เกีย่ วกับหลักสูตร ว่ำควรมีควำมยืดหยุน่ และเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั งิ ำนจริง
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ข้อหารือที่ 1: การกาหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี
ขอเสนอกำหนดคุณสมบัตขิ อง CFO / สมุหบ์ ญ
ั ชี ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับร่ำงประกำศของก.ล.ต. ดังนี้

ผู้ที่ดารงตาแหน่ ง
ในบจ.ปัจจุบนั
คนใหม่ (ไม่เคย
ดารงตาแหน่ ง
ในบจ.)

บจ. ปัจจุบนั

บริษทั IPOs

เกณฑ์ดำรงสถำนะ
• CFO: อบรมตำมหลักสูตรทีก่ ำหนด ≥ 6 ชม.ต่อปี
• สมุหบ์ ญ
ั ชี: เป็ นผูท้ ำบัญชีตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
และผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรทีก่ ำหนด ≥ 6 ชม. ต่อปี

เป็ นไปตำมเกณฑ์ ก.ล.ต.

เป็ นไปตำมเกณฑ์ ก.ล.ต.

เป็ นไปตำมเกณฑ์ ก.ล.ต.

*ให้เกณฑ์มผี ลใช้บงั คับพร้อมกับประกาศของก.ล.ต. ซึง่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตน้ ปี 2561
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ข้อหารือที่ 2: การกาหนดหลักสูตรอบรม
• ตลท. จะอ้ำงอิงกับหลักสูตรทีเ่ ป็ นไปตำมหลักกำรและเงือ่ นไขตำมที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
• เพือ่ ให้มหี ลักสูตรทีเ่ พียงพอและหลำกหลำย ก.ล.ต. จะร่วมมือกับหลำยหน่วยงำนในกำรจัดทำหลักสูตร เช่น สภำวิชำชีพ
บัญชี TSI
• เพือ่ ให้ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีมคี วำมยืดหยุน่ ในกำรเลือกหลักสูตรทีต่ รงกับควำมต้องกำรของตน อำจกำหนดหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรทีส่ ำมำรถนับเป็ นจำนวนชัวโมงกำรพั
่
ฒนำควำมรูต้ ่อเนื่องทำงวิชำชีพบัญชีดำ้ นบัญชีตำมทีส่ ภำวิชำชีพ
กำหนด เช่น หลักสูตร CPD สำหรับผูท้ ำบัญชีและผูส้ อบบัญชีดำ้ นบัญชี เป็ นต้น
2. หลักสูตรทีม่ เี นื้อหำเพือ่ พัฒนำควำมรูด้ ำ้ นบัญชีตำมทีบ่ ริษทั เห็นสมควร โดยเป็ นไปตำมหลักกำร และเงือ่ นไขที่ ก.ล.ต.
กำหนด อำทิ หลักสูตร In-House Training ของบริษทั ทีม่ เี นื้อหำเกีย่ วกับมำตรฐำนบัญชีทส่ี อดคล้องกับลักษณะธุรกิจ
ของตนเอง หลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับตลำดทุน เช่น TSI หรือสมำคมบริษทั จดทะเบียนไทย เป็ นต้น
• ก.ล.ต. อยูร่ ะหว่ำงพิจำรณำร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรจัดให้มหี ลักสูตรภำษำอังกฤษสำหรับ CFO ต่ำงประเทศ
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ข้อหารือที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลให้ผล้ ู งทุนทราบ
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลว่า บจ. มีบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ ให้ บจ. เปิ ดเผยข้อมูล ดังนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี (ลาออก/แต่งตัง้ ใหม่): เปิ ดเผยภายใน 3 วันทาการ

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ : พร้อมกับ ก.ล.ต. ซึง่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตน้ ปี 2561
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีในแบบ 56-1:ชือ่ -สกุล คุณวุฒทิ างการศึกษา ประวัตกิ ารอบรมในรอบ
ปี ประสบการณ์ทางาน และให้สมุหบ์ ญ
ั ชีเปิ ดเผยว่าเป็ นผูท้ าบัญชี เช่นเดียวกับทีก่ .ล.ต. ให้เปิ ดเผยใน 69-1
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ : ตัง้ แต่รายงานประจาปี 2562 ทีร่ ายงานในปี 2563 ทัง้ นี้ ให้ระยะเวลาผ่อนผัน 2 ปี แรก คือ ตลท. จะถือว่า
CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชีทไ่ี ด้รบั การอบรมระหว่าง 2561 - 2562 ได้รบั การอบรมสาหรับการเปิ ดเผยใน 56-1 ประจาปี 2562 แล้ว
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