สรุปถามตอบ : CFO และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ตอนที่ 2
สรุปหลักเกณฑ์
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต
CFO
การศึกษา : ปริญญาตรีขน้ึ ไป หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์
 ด้านบัญชีหรือการเงิน 3 ปี ใน 5 ปี ล่าสุด หรือ
 ด้านใดๆ ที่เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนิน
กิจการ 5 ปี ใน 7 ปี ล่าสุด
การอบรม
 Orientation 12 ชั ่วโมง
 อบรมพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh)
6 ชม.ต่อปี ปฏิทนิ
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
การขึน้ ทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประสบการณ์ ด้านบัญชี 3 ปี ใน 5 ปี ล่าสุด
การอบรม: อบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทาง
ด้านบัญชี (Refresh) 6 ชม.ต่อปี ปฏิทนิ ตามที่
กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คุณสมบัติของบุคคลที่
ดารงตาแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียน
ปัจจุบนั (บจ.)

กรณี บจ. มีการเปลี่ยนแปลงบุคคล
ก) บุคคลที่เคยดารง
ข) บุคคลที่ไม่เคย
ตาแหน่ งในบจ.และ
ดารงตาแหน่ งในบจ.
พ้นจากตาแหน่ ง
หรือพ้นจากตาแหน่ ง
ไม่เกิ น 1 ปี
เกิ น 1 ปี

-
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การอบรม Orientation
1. เมื่อเกณฑ์มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 CFO ของบริษทั จดทะเบียนต้องอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
ทางบัญชีและการเงิ น (Orientation) หรือไม่
 CFO ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนก่อนวันทีเ่ กณฑ์มผี ลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถือว่ามีคุณสมบัตทิ จ่ี ะปฏิบตั หิ น้าที่
ต่อไป โดยไม่ต้องอบรมหลักสูตร Orientation เว้นแต่บริษทั จดทะเบียนจะมีการเปลีย่ นแปลง CFO เป็ นบุคคลทีไ่ ม่เคยดารง
ตาแหน่งเป็ น CFO ในบริษทั จดทะเบียนมาก่อน หรือ พ้นจากตาแหน่ งดังกล่าวมาเกิน 1 ปี จะต้องอบรมหลักสูตร Orientation
ก่อนเข้าดารงตาแหน่ง
 ตัวอย่างเช่น คุณสมชาย ลาออกจาก CFO ของบริษทั จดทะเบียน YY ในเดือน ก.ค 2560 และจะเข้าดารงตาแหน่ ง CFO
ของบริษทั จดทะเบียน ZZ ในเดือน ม.ค 2562 ถือว่าพ้นจากตาแหน่ งเกิน 1 ปี จะต้องอบรมหลักสูตร Orientation ก่อนเข้าดารง
ตาแหน่ง
2. หลักสูตร Orientation มีจดั อบรมที่ใดบ้าง
การอบรมหลักสูตร Orientation จะมีการประกาศรายละเอียดไว้บนเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/th/pages/auditor.aspx
ปั จจุบนั มีหลักสูตร Orientation ดังนี้
- CFO Focus on Financial Reporting ซึง่ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- Strategic CFO in Capital Markets สาหรับ Module : CFO and Financial Information Management ซึง่ จัดโดยศูนย์
ส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Beyond Accounting: Strategies to improve performance and financial
management for sustainable success ซึง่ จัดโดยสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย

3. บริ ษทั อยู่ระหว่างสรรหา CFO เพื่อเข้าดารงตาแหน่ งในปี 2562 โดยบุคคลที่ อยู่ระหว่างสรรหาได้ผ่านการอบรม
Orientation แล้วในปี 2560 เมื่อเข้าดารงตาแหน่ งต้องอบรม Orientation อีกหรือไม่
หากบุคคลดังกล่าวอบรมหลักสูตร Orientation ของ CFO แล้วในปี 2560 และได้ผ่านการอบรม Refresh ปี ละ 6 ชม.ในปี
2561 ไม่ตอ้ งอบรม Orientation ก่อนเข้าดารงตาแหน่งอีก
4. หลักสูตร Orientation สามารถจัดภายในองค์กรของบริษทั จดทะเบียน (In-house Training) ได้หรือไม่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดหลักสูตร Orientation ให้มเี นื้อหาเกีย่ วกับการทาหน้าทีข่ อง CFO ทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงิน หลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีต่องบการเงิน ซึ่ง จัดอบรมโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุน ปั จจุบนั มีหน่วยงานทีจ่ ดั คือ สภาวิชาชีพบัญชีฯ TSI และสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย เป็ นต้น
5. บุคคลที่ ดารงตาแหน่ งเป็ น CFO / ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ในปั จจุบนั ต้องอบรม Refresh ให้ครบ 6 ชม. ก่อน
วันที่เกณฑ์มีผลบังคับใช้ (1 ม.ค 2562) หรือไม่
บุคคลทีด่ ารงตาแหน่งเป็ น CFO / ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ในปั จจุบนั ต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 6 ชม.ภายในปี 2562
การอบรม Refresh
1. การอบรมหลักสูตร Refresh มีรปู แบบใดบ้าง
 การอบรมทีจ่ ดั โดยหน่ วยงานใดๆ ทีส่ ามารถนับเป็ นชัวโมงการพั
่
ฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านบัญชีตามที่สภา
วิชาชีพบัญชีกาหนด (ชัวโมง
่
CPD ทีเ่ ป็ นทางการสาหรับผูท้ าบัญชีหรือผูส้ อบบัญชีดา้ นบัญชี) หรือจัดโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในตลาดทุน เช่น ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย เป็ นต้น
 การจัด In-house Training ที่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็ นประโยชน์และเป็ นเนื้อหา
เกีย่ วกับหลักการและผลกระทบของมาตรฐานบัญชีทส่ี อดคล้องกับลักษณะธุรกิจ
2. การจัด In-house Training ที่ มี CFO / ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี เป็ นวิ ทยากร สามารถนับเป็ นชัวโมงของการอบรม
่
Refresh ได้หรือไม่
 CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ทีเ่ ป็ นวิทยากรในหลักสูตร Refresh ให้นบั เป็ นชัวโมงของการอบรม
่
Refresh ได้
3. การอบรมหลักสูตร Refresh จาเป็ นต้องเป็ นหลักสูตรที่นับเป็ นชัวโมง
่
CPD หรือไม่
ไม่จาเป็ น
4. สภาวิ ชาชี พบัญชี ฯ มีโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่ องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study CPD) ซึ่งใช้การสอบ
แทนการอบรมโดยนั บ เป็ น 20 ชัว่ โมง CFO/ผู้ค วบคุม ดูแ ลการทาบัญ ชี จะใช้ ก ารสอบดัง กล่า วเป็ นการอบรม
Orientation / Refresh ได้หรือไม่
สามารถนับเป็ นเป็ นชัวโมงของการอบรม
่
Refresh ได้
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