การกาหนดคุณสมบัติผรู้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั อาคาร C ชัน้ 7
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ฝ่ ายกากับบริษทั จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อนาเสนอ
1. การกาหนดคุณสมบัติผร้ ู บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
2. การปรับปรุงการกาหนด Record Date
3. การปรับปรุงวิธีการจัดส่งเอกสารให้เป็ นการส่งผ่าน online
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1. การกาหนดคุณสมบัติ CFO และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
ที่มา สำนักงำน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผยู้ ่นื คำขออนุ ญำตเสนอขำยหุน้ IPO ต้องมี CFO และ
ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี ทีม่ คี ุณสมบัตทิ ส่ี ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2561 เป็ นต้นไป
โดย
CFO
หมำยถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี หมำยถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
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1. การกาหนดคุณสมบัติ CFO และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนมีรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ คี ุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และ
เพือ่ ให้กำรกำกับดูแลของตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. สอดคล้องกัน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดคุณสมบัตขิ อง CFO และผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี
ของบริษทั จดทะเบียนด้วย

ผลใช้ บงั คับ ตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป
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คุณสมบัติของ CFO และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี (ดารงตาแหน่ งอยู่ในปัจจุบนั )
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.

CFO

กำรศึกษำ : ปริญญำตรีขน้ึ ไป หรือเทียบเท่ำ
ประสบกำรณ์
 ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน 3 ปี ใน 5 ปี ล่ำสุด หรือ
 ด้ำนใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์โดยตรงต่อกำรดำเนินกิจกำร 5 ปี ใน 7 ปี ล่ำสุด
กำรอบรม
 Orientation 12 ชัวโมง
่
 อบรมพัฒนำควำมรูต้ ่อเนื่องด้ำนบัญชี (Refresh) 6 ชัวโมงต่
่
อปี

คุณสมบัติของบุคคลที่ดารงตาแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียนปัจจุบนั (บจ.) ตามเกณฑ์ตลท.
-



ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี

กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นผูท้ ำบัญชี ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ประสบกำรณ์ ด้ำนบัญชี 3 ปี ใน 5 ปี ล่ำสุด
กำรอบรม: อบรมเพือ่ พัฒนำควำมรูต้ ่อเนื่องทำงด้ำนบัญชี (Refresh) 6 ชม.ต่อปี
ตำมทีก่ ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
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คุณสมบัติของ CFO และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี (กรณี เปลี่ยนแปลง)
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.

CFO

กำรศึกษำ : ปริญญำตรีขน้ึ ไป หรือเทียบเท่ำ
ประสบกำรณ์
 ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน 3 ปี ใน 5 ปี ล่ำสุด หรือ
 ด้ำนใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์โดยตรงต่อกำรดำเนินกิจกำร 5 ปี ใน 7 ปี ล่ำสุด
กำรอบรม
 Orientation 12 ชัวโมง
่
 อบรมพัฒนำควำมรูต้ ่อเนื่องด้ำนบัญชี 6 ชัวโมงต่
่
อปี (Refresh)

บุคคลที่เคยดารงตาแหน่ ง บุคคลที่ไม่เคยดารงตาแหน่ ง
ในบจ.และพ้นไม่เกิน 1 ปี
ในบจ. หรือพ้นเกิน 1 ปี
-
















ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี

กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นผูท้ ำบัญชี ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ประสบกำรณ์ ด้ำนบัญชี 3 ปี ใน 5 ปี ล่ำสุด
กำรอบรม: อบรมเพือ่ พัฒนำควำมรูต้ ่อเนื่องทำงด้ำนบัญชี (Refresh)
6 ชม.ต่อปี ตำมทีก่ ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

เมือ่ มีกำรเปลีย่ นแปลง CFO/ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี ให้เปิ ดเผยภำยใน 3
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ใครเป็ น CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
CFO
หมำยถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี หมำยถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแล
กำรทำบัญชี
 การดารงตาแหน่ ง :
CFO และผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี ควรเป็ นคนละบุคคลกัน โดยให้มกี ำรทำงำนอย่ำงอิสระ และ
เป็ นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
 บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น “รักษำกำร” ควรมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
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ใครเป็ น CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
 ตัวอย่างโครงสร้างการจัดการ
MD

MD
รองกก.ผจก.สายบัญชีและการเงิน (CFO)

ผอ.ฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO)

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบัญชี
(ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี)

ผอ.ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบัญชี
(ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี)
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ใครเป็ น CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
 ตัวอย่างโครงสร้างการจัดการ
CEO

MD

ผอ.สายงานบริหาร

รอง MD

ผจก.ฝ่ ายการเงินและบัญชี (CFO)

ผจก.สายงานการเงินและบัญชี (CFO)

หัวหน้ าส่วน
การเงิน

หัวหน้ าส่วนบัญชี
(ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี)

รองผจก.
แผนกการเงิน

รองผจก.แผนกบัญชี
(ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี)
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ใครเป็ น CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
 ตัวอย่างโครงสร้างการจัดการ
CEO

CEO

รองประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ (CFO)

รองประธานฝ่ ายการเงินและบัญชี
(CFO)

ผจก.ฝ่ ายการเงินและบัญชี (ผู้ควบคุมดูแล
การทาบัญชี)
พนักงานการเงิน

ผจก.ฝ่ ายการเงิน

ผจก.ฝ่ ายบัญชี (ผู้
ควบคุมดูแลการทาบัญชี)

พนักงานบัญชี
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ประสบการณ์ของ CFO
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. : มีประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีหรือกำรเงินไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในช่วง 5 ปี
หรือ มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนไม่ว่ำในกิจกำรหรือองค์กรใดซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ
เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ในช่วง 7 ปี
 การนับเวลาประสบการณ์
เป็ นกำรนับเวลำสะสมตำมทีก่ ำหนด โดยไม่ตอ้ งเป็ นประสบกำรณ์ต่อเนื่อง เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี
 ประสบการณ์ด้านอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ำรณำว่ำ ประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนใดๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์โดยตรง
ต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั
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Orientation 12 ชม. / Refresh 6 ชม.
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
Orientation : CFO ต้องเข้ำรับกำรอบรม Orientation ไม่น้อยกว่ำ 12 ชม.
Refresh : CFO/ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี ต้องเข้ำอบรมเพือ่ พัฒนำควำมรูต้ ่อเนื่องด้ำนบัญชีไม่
น้อยกว่ำ 6 ชม.ต่อปี ปฏิทนิ

 การนับเวลา
นับเวลำตำมปี ปฏิทนิ
CFO/ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี เข้ำรับกำรอบรมก่อนหรือหลังได้รบั ตำแหน่งก็ได้ โดยอบรมให้
ครบถ้วนตำมเกณฑ์ภำยใน 1 ปี
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Orientation 12 ชม. / Refresh 6 ชม.
 Refresh 6 ชม.
เกณฑ์ของสำนักงำนก.ล.ต : ต้องมีเนื้อหำเกีย่ วกับหลักกำรและผลกระทบของมำตรฐำนกำรบัญชี
ทีม่ ใี นปั จจุบนั หรือมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือทีค่ ำดว่ำจะมี
ผลกระทบต่อกำรจัดทำงบกำรเงินของบริษทั
 กำรอบรมทีจ่ ดั โดยหน่วยงำนใดๆ ทีส่ ำมำรถนับเป็ นชัวโมงกำรพั
่
ฒนำควำมรูต้ ่อเนื่องทำงวิชำชีพ
ด้ำนบัญชีตำมทีส่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนด หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับตลำดทุน
 กำรอบรมทีจ่ ดั ภำยในองค์กรของบจ. (In-house Training) ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำเป็ นประโยชน์และเป็ นเนื้อหำเกีย่ วกับหลักกำรและผลกระทบของมำตรฐำนบัญชีท่ี
สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ
 CFO/ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี เป็ นวิทยำกรทีบ่ รรยำยควำมรูใ้ นหลักสูตร นับเป็ นชัวโมงได้
่
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Orientation 12 ชม. / Refresh 6 ชม.
 Orientation 12 ชม.
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. : มีเนื้อหำหลักสูตรเกีย่ วกับกำรทำหน้ำทีข่ อง CFO ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งบกำรเงิน กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน หลักกำรและผลกระทบของมำตรฐำนกำรบัญชีต่องบกำรเงิน
กำรอบรมหลักสูตร Orientation ของ CFO ให้นบั ย้อนหลังได้ โดยต้องเป็ นหลักสูตรทีส่ ำนักงำน
ก.ล.ต. กำหนด เช่น Orientation ในปี 2558 และมีกำรอบรมต่อเนื่อง 6 ชม.ต่อปี อย่ำงต่อเนื่อง
ถือว่ำมีคุณสมบัตติ ำมเกณฑ์
ตัวอย่ำงหลักสูตร
สภำวิชำชีพบัญชีฯ (ชัวโมง
่ CPD) : CFO Focus on Financial Reporting
TSI : Strategic CFO in Capital Markets สำหรับ Module: CFO and Financial Information Management
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การเปลี่ยนแปลง CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
 ให้เปิ ดเผยเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำร
 กรณีมกี ำรแต่งตัง้ “รักษำกำร” บุคคลทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ควรมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
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การดาเนินการต่อไป
1. เตรียมความพร้อมก่อนเกณฑ์บงั คับใช้ โดยบจ. ทบทวนว่า
- CFO/ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบงำนตำมควำมหมำยที่
สำนักงำน ก.ล.ต กำหนด
- ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี เป็ นผูท้ ข่ี น้ึ ทะเบียนเป็ นผูท้ ำบัญชีตำมประกำศของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
2. กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
- ตลำดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมรำยชือ่ CFO และผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี ของบจ. ทัง้ หมด
- บจ. จัดทำและนำส่งในระบบ SETPortal
3. วันที่ 1 มกราคม 2562 เริ่มบังคับใช้
- เผยแพร่รำยชือ่ CFO และผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี ใน website ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
- บจ. เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ CFO/ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี ในแบบ 56-1 ประจำปี 2562 เป็ นต้นไป
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2. การปรับปรุงการกาหนด Record Date
ที่มา : สำนักงำน ก.ล.ต. มีกำรแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
มำตรำ 225 โดยเพิม่ ทำงเลือกให้บริษทั จดทะเบียนกำหนด Record Date
โดยไม่มวี นั ปิ ดสมุดทะเบียน
: ตลำดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับปรุงแนวทำงกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ
กำรแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่ำวข้ำงต้น
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สรุปเปรียบเทียบการกาหนด Record Date ปัจจุบนั และที่ปรับปรุงใหม่
ปัจจุบนั : Record Date และวันปิดสมุดตาม ม. 225
วันปิ ดสมุด
ตำม ม. 225

(งดรับโอน 1 วัน)

วันประชุม Board
+ แจ้ง ตลท.

x
> 14 วัน

x

x

3 ต.ค. 4 ต.ค. 5 ต.ค. 6 ต.ค.

Record Date

AGM /EGM

< 2 เดือน

1. แจ้งวัน Record Date ล่วงหน้ำ > 14 วัน
2. แจ้งรวบรวมรำยชื่อ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน
1 วัน ในวันทำกำรถัดจำกวัน RD ตำม
ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ
3. จัดประชุมภำยใน 2 เดือนนับจำกวัน RD

ปรับปรุงใหม่ : Record Date เท่านัน้ (เริ่ม 11 ก.ย.60)
วันประชุม Board
+ แจ้ง ตลท.

x
> 14 วัน

x

x

3 ต.ค. 4 ต.ค. 5 ต.ค.

Record Date

AGM /EGM

< 2 เดือน

1. แจ้งวัน Record Date ล่วงหน้ำ > 14 วัน
2. จัดประชุมภำยใน 2 เดือนนับจำกวัน RD

กำรกำหนด Record Date โดยไม่มวี นั ปิ ดสมุดทะเบียนตำม ม.225 จะทำให้กำรกำหนดวันทีผ่ ถู้ อื หุน้ ไม่ได้รบั สิทธิใดๆ (วันขึน้ เครือ่ งหมำย X ต่ำงๆ) เปลีย่ นแปลงจำก
เดิม : อ้ำงอิงกับวันปิ ดสมุดทะเบียนตำม ม. 225 คือ ล่วงหน้ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุด แก้ไขเป็ น : อ้ำงอิงกับ Record Date คือ ล่วงหน้ำ 3 วันทำกำรจนถึง Record Date

ตัวอย่างข่าว : แจ้งกาหนด Record date (ปัจจุบนั )
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ……………………จำกัด (มหำชน) เมือ่
วันที่ 18 กันยำยน 2560 มีมติให้จำ่ ยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ดำเนินงำนงวด 6 เดือนแรก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 – 30 มิถุนำยน
2560 ในอัตรำหุน้ ละ 2.50 บำท โดยกำหนดรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิใน
กำรรับเงินปั นผลในวันที่ 5 ตุลำคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ซึง่ จะจ่ำยเงินปั นผล
แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 16 ตุลำคม 2560
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ตัวอย่างข่าว : แจ้งกาหนด Record date (ปรับปรุงใหม่)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ……………………จำกัด (มหำชน) เมือ่
วันที่ 18 กันยำยน 2560 มีมติให้จำ่ ยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ดำเนินงำนงวด 6 เดือนแรก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 – 30 มิถุนำยน
2560 ในอัตรำหุน้ ละ 2.50 บำท โดยกำหนดรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิใน
กำรรับเงินปั นผลในวันที่ 5 ตุลำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชือ่ ตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลำคม 2560 ซึง่ จะจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้
ในวันที่ 16 ตุลำคม 2560

20

3. การปรับปรุงวิธีการจัดส่งเอกสารให้เป็ นการส่งผ่าน online
ที่มา : เพือ่ ลดภำระของบริษทั จดทะเบียน และสนับสนุนกำรส่งข้อมูล
ผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
: ตลำดหลักทรัพย์ฯ อยูร่ ะหว่ำงปรับปรุงวิธจี ดั ส่งเอกสำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ
โดยยกเลิกหรือให้สง่ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน
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3. การปรับปรุงวิธีการจัดส่งเอกสารให้เป็ นการส่งผ่าน online
ข้อมูล /รายงาน

ปัจจุบนั

 ข้อมูลตำมเหตุกำรณ์สำคัญ

• มติคณะกรรมกำร : จ่ำยปั นผล เพิม่ ทุน กำหนดวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น

 ข้อมูลฐำนะกำรเงินและ

•
•
•
•

รำยละเอียดรำยกำรสำคัญ

 ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั

งบกำรเงิน แบบ 56-1
ควำมเห็น IFA
คำเสนอซือ้ รำยหลักทรัพย์
รำยงำนแสดงฐำนะหลัง บจ. เป็ น Cash company

ก่อนการปรับปรุง

ภายหลังการปรับปรุง

Online เพือ่ เผยแพร่
+ Hard copy

Online เพือ่ เผยแพร่

• รำยงำนประจำปี

นำส่ง Hard copy

Online เพือ่ เผยแพร่

•
•
•
•

นำส่ง Hard copy

Online เพือ่ กำรตรวจสอบของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ (ไม่เผยแพร่)

หนังสือรับรองบริษทั ข้อบังคับบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนประชุมผูถ้ อื หุน้
ประวัตกิ รรมกำร แบบรำยชื่อ Contact person
รำยงำน Free float

• หนังสือกำรจดทะเบียนย้ำยทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
• หนังสือลำออกของผูส้ อบบัญชี

(เฉพาะรายงาน Free float
ทีน่ าส่งผ่าน Online ด้วย)
นำส่ง Hard copy

ยกเลิก*
* นาส่งเมือ่ ตลท.ร้องขอ

การส่งผ่าน Online : ให้ส่งผ่านระบบ SET Portal โดย Approver อนุมตั ิ การส่งข้อมูล
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