สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น: การกาหนดคุณสมบัติ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั จดทะเบียน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง
การกาหนดคุณสมบัติ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี
ของบริษทั จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนา
ความคิดเห็นของทุกท่านมาร่วมพิจารณาเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ในเรือ่ งนี้ต่อไป
ในการนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูต้ อบแบบสอบถามซึง่
ประกอบไปด้วย บริษทั จดทะเบียน 3 ราย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย (Focus Group) 2 ครัง้ กับ
บริษทั จดทะเบียนจานวนรวมทัง้ สิน้ 20 ราย จึงขอรวมความคิดเห็นของ Focus Group ไว้ในการสรุปผล
การรับฟั งความเห็นฉบับ นี้ดว้ ย ทัง้ นี้ ในส่วนของแผนภาพแสดงสัดส่วนของผลการรับฟั งความเห็น จะ
แสดงเฉพาะความเห็นจากผูต้ อบแบบสอบถามเท่านัน้
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ข้อหารือที่ 1: การกาหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี (เกณฑ์รบั หลักทรัพย์และดารง
สถานะ)
เพือ่ ให้การกาหนดเกณฑ์ไม่เป็ นการสร้างภาระเกินควรหรือกระทบการดาเนินงานของบริษทั จด
ทะเบียนในปั จจุบนั ตลอดจนทาให้เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และ
ส านัก งาน ก.ล.ต. (ส านัก งานฯ) มีความสอดคล้อ งกัน ไม่ ก่อ ให้เ กิด ความสับ สนต่อ ผู้ป ฏิบ ัติ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึง ขอเสนอกาหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บญ
ั ชี ในลักษณะที่สอดคล้องกับร่าง
ประกาศของสานักงานฯ 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 ควรได้เข้า อบรมเพื่อติดตาม
พัฒนาการทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง
 ในกรณีท่บี ริษัทจดทะเบียนมีการแต่ง ตัง้ CFO หรือสมุห์บญ
ั ชีคนใหม่ บุคคลนัน้ ต้องมี
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผ่านการอบรมตามทีส่ านักงานฯ กาหนดเช่นเดียวกับ CFO
หรือสมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั IPOs ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบุคคลนัน้ มีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมในการ
ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทั จดทะเบียน เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเคยเป็ น CFO หรือ
สมุหบ์ ญ
ั ชีของบริษทั จดทะเบียนแห่งอืน่ มาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปี
 ให้เกณฑ์คุณสมบัตขิ อง CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีในเกณฑ์รบั หลักทรัพย์มผี ลใช้บงั คับพร้อมกับ
ประกาศของสานักงานฯ ซึง่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตน้ ปี 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
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ความเห็นของผู้ร่วมแสดงความเห็น:
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกาหนดคุณสมบัตแิ ละการดารงสถานะ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี
ของบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผูต้ อบแบบสอบถามและ Focus Group มีความเห็น
เพิม่ เติม ดังนี้
ผลการรับฟังความเห็นกรณี CFO

20%

ผลการรับฟังความเห็นกรณี สมุหบ์ ญ
ั ชี

เห็นด้วย
80%

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

100%

ไม่เห็นด้วย

 นิยาม “CFO” ของสานักงานฯ กาหนดให้เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งบริหารต่อจากผูจ้ ดั การลงมาที่
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของผูข้ ออนุ ญาต ซึง่ อาจมี ปัญหาสาหรับบริษทั ทีม่ ี
โครงสร้างองค์กรแตกต่างจากนิยาม เช่น บริษทั ขนาดใหญ่ทม่ี ผี บู้ ริหารแยกสายงานกันระหว่าง
สายงานการเงิน และบัญชี เป็ นต้น
 นิยาม “สมุหบ์ ญ
ั ชี” ของสานักงานฯ กาหนดให้เป็ นผูท้ าบัญชีซง่ึ ดารงตาแหน่งระดับบริหารใน
สายงานบัญชีทเ่ี ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่านัน้ มีบางบริษทั ทีผ่ จู้ ดั การฝ่ ายไม่ได้
เป็ นผูท้ าบัญชี
 กรณีมกี ารแต่งตัง้ CFO/สมุหบ์ ญ
ั ชีใหม่ ควรกาหนดกรอบระยะเวลาที่ CFO/สมุหบ์ ญ
ั ชีใหม่นนั ้
ต้องเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง CFO/สมุหบ์ ญ
ั ชีระหว่างปี
บริษทั ต้องทาการเปิ ดเผยรายชือ่ ทัง้ CFO เก่าและใหม่ในแบบ 56-1
 ควรมีการจัดการสอบหัวข้อวิชาด้านบัญชี หรือมาตรฐานบัญชีเพือ่ วัดความรูค้ วามเข้าใจของ
CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี
 สาหรับผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วย แสดงความเห็นว่า บริษทั ขนาดเล็กอาจไม่จาเป็ นต้องมี CFO เนื่องจาก
ผูบ้ ริหาร CEO/MD อาจทางานในส่วนของ CFO หรือให้สมุหบ์ ญ
ั ชีบางส่วนได้
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ข้อหารือที่ 2: การกาหนดหลักสูตรอบรม
ในส่วนของหลักสูตรอบรมที่ CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชีตอ้ งเข้าอบรมเพือ่ พัฒนาความรูท้ างด้านบัญชี
เป็ นประจาทุกปี นนั ้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอ้างอิงกับหลักสูตรทีเ่ ป็ นไปตามหลักการและเงือ่ นไขตามที่
สานักงานฯ กาหนด อาทิเช่น
 หลักสูตรทีส่ ามารถนับเป็ นจานวนชัวโมงการพั
่
ฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีด้านบัญชี
ตามทีส่ ภาวิชาชีพประกาศกาหนด เช่น หลักสูตร CPD สาหรับผูท้ าบัญชีและผูส้ อบบัญชีดา้ น
บัญชี เป็ นต้น
 หลักสูตรที่มเี นื้อหาทางด้านบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชีได้ตามทีบ่ ริษทั เห็ นสมควร โดย
เป็ นไปตามหลักการ และเงือ่ นไขทีส่ านักงานฯ กาหนด อาทิ หลักสูตรการอบรมเรื่องมาตรฐาน
บัญชีของบริษทั จดทะเบียนแบบ In-House Training หลักสูตร CFO ทีจ่ ดั โดยหน่ วยงานอีน่ เช่น
Thailand Securities Institute – TSI หรือสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย เป็ นต้น
ความเห็นของผู้ร่วมแสดงความเห็น:
ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับหลักสูตรการเข้าอบรมตามทีส่ านักงานฯ จะกาหนด โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามและ Focus Group มีความเห็นเพิม่ เติมดังนี้
 สานักงานฯ อาจจัดให้มหี ลักสูตรเอง หรือจัด
หลักสูตรร่วม หรือให้การรับรองหลักสูตรที่
จัดโดยสถาบัน/องค์กรอืน่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
เห็นด้วย
เพือ่ ให้สามารถมันใจในคุ
่
ณภาพได้
ไม่เห็นด้วย
100%
เนื่องจากยังไม่ชดั เจนว่า หน่วยงานใดเป็ นผู้
ควบคมคุณภาพของหลักสูตรอบรม
 เนื้อหาของหลักสูตรควรมีลกั ษณะทีส่ ามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้จริง และควรเปิ ดกว้างกว่าความรูท้ างบัญชี เช่น ด้านการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสีย่ ง ความรูท้ างการเงิน และจรรยาบรรณ เป็ นต้น
 มาตรฐานทางบัญชีในปั จจุบนั ใช้ดุลยพินิจในการตีความค่อนข้างมาก ซึ่งการตีความก็แตกต่าง
กันไประหว่างบริษทั ผูส้ อบบัญชี และสานักงานฯ ดังนัน้ การอบรมเพื่อให้เข้าใจมาตรฐานทาง
บัญชีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปอาจไม่เพียงพอ
 สานักงานฯ ควรกาหนดเงือ่ นไขของหลักสูตรอบรมแบบ In-House Training อย่างชัดเจนว่ามี
หลักการอย่างไร ควรให้บริษัททาการแจ้งรายละเอียดหลักสูตรที่บริษทั ทาการจัดอบรม และ
รายชือ่ วิทยากรเพือ่ ให้สานักงานฯ พิจารณา เป็ นต้น
 โดยปกติผสู้ อบบัญชีจะมีการ Update การเปลีย่ นแปลงของมาตรฐานบัญชีให้กบั คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารเป็ นประจา จึงเสนอให้มกี ารนับเป็ นชัวโมงอบรมตามเกณฑ์
่
น้ีได้ โดยอาจให้ผสู้ อบ
บัญชีรบั รองว่าได้มกี ารอบรมแล้ว
 ควรมีหลักสูตรการอบรมทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษสาหรับ CFO ชาวต่างประเทศ
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ข้อหารือที่ 3: การเปิ ดเผยข้อมูลให้ผ้ลู งทุนทราบ
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลว่าบริษทั จดทะเบียนมีบุคลากรทีด่ แู ลรายงานทางการเงินทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดหรือไม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
CFO หรือ สมุหบ์ ญ
ั ชี ดังนี้
1. เมือ่ บริษทั จดทะเบียนมีการเปลีย่ นแปลง CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี (ลาออก/แต่งตัง้ ใหม่) ให้บริษทั จด
ทะเบียนเปิ ดเผยการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีม่ กี ารลาออกหรือแต่งตัง้
ใหม่
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้: พร้อมกับประกาศของสานักงานฯ ซึง่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตน้ ปี 2561
2. ให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับคุณสมบัติ CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี ของบริษทั ในแบบ 561 โดยเปิ ดเผยข้อมูลในเรือ่ งดังต่อไปนี้ ชือ่ -สกุล คุณวุฒทิ างการศึกษา ประวัตกิ ารอบรมในรอบปี
ประสบการณ์ทางาน และให้สมุหบ์ ญ
ั ชีเปิ ดเผยว่าเป็ นผูท้ าบัญชี ตามทีส่ านักงานฯ จะกาหนดให้
เปิ ดเผยในแบบ 69-1 แบบ 69-ASEAN หรือแบบ 69-1-F แล้วแต่กรณี
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้: ตัง้ แต่รายงานประจาปี 2562 (ทีร่ ายงานในปี 2563) ทัง้ นี้ ในช่วงแรกตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะให้เวลา CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี 2 ปี ในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรทีก่ าหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่า CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี ทีไ่ ด้รบั การอบรมระหว่างวันทีเ่ กณฑ์น้ีมผี ล
ใช้บงั คับ (คาดว่าต้นปี 2561) ถึงสิน้ ปี 2562 ได้รบั การอบรมตามเกณฑ์สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูล
ใน 56-1 ประจาปี 2562 แล้ว
ความเห็นของผู้ร่วมแสดงความเห็น:
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเมือ่ บริษทั จดทะเบียนมีการ
เปลีย่ นแปลง CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชี โดยผูต้ อบแบบสอบถามและ Focus Group มีความเห็นเพิม่ เติมดังนี้
 ควรระบุเหตุผลการเปลีย่ นแปลง CFO และ
ระบุว่ามีหรือไม่มเี หตุแห่งการทุจริต
20%
 ควรระบุชอ่ื บริษทั ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางานใน
เห็นด้วย
รอบ 10 ปี ท่ีผ่า นมาของ CFO และ
ไม่เห็นด้วย
80%
สมุหบ์ ญ
ั ชีไว้ในประวัตสิ ว่ นบุคคลด้วย
 ควรให้บริษทั ทาการแจ้งรายชื่อ ผูร้ กั ษาการ
แทนหาก CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชีลาออก
 ควรยกเลิกการผ่อนผันการอบรมในช่วง 2 ปี แรกเพราะบริษทั สามารถจัดอบรมแบบ In-House
Training ได้ ดังนัน้ จึงอาจถือได้ว่าหลักสูตรการอบรมมี Capacity เพียงพอ และให้ CFO เริม่ การ
อบรมประจาปี 2562 และเริม่ เปิ ดเผยในแบบ 56-1 ปี 2562 ทีร่ ายงานในปี 2563
 สาหรับผู้ท่ไี ม่เห็นด้วย แสดงความเห็นว่า การเปิ ดเผยอาจทาให้เกิดปั ญหาต่อตัวบุคคล เช่น
กรณีท่ี CFO หรือสมุหบ์ ญ
ั ชีไม่ผา่ น Probation อาจต้องถูกเปิ ดเผยไปด้วย
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