สรุปถามตอบ : CFO และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ตอนที่ 1
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการของบริษทั จดทะเบียน
ขัน้ ตอน
การดาเนิ นการ
เตรียมความพร้อม : บริษทั จดทะเบียนพิจารณาว่าบุคคลใดเป็ น
ก่อนเกณฑ์บงั คับใช้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี (ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี)
กันยายน 2561 ถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งให้บริษทั จดทะเบียนนาส่งรายชื่อบุคคลทีเ่ ป็ น CFO และผูค้ วบคุม
ธันวาคม 2561
ดูแลการทาบัญชีของบริษทั จดทะเบียนผ่านระบบ SETPortal
1 มกราคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่รายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน
เริม่ บังคับใช้
website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คุณสมบัติ
1. เมื่อเกณฑ์การกาหนดคุณสมบัติมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 CFO /ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึ่งปั จจุบนั ดารง
ตาแหน่ งอยู่แล้วในบริษทั จดทะเบียน จะต้องดาเนิ นการอย่างไร
สาหรับบริษทั ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 บุคคลทีด่ ารงตาแหน่ ง “CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี”
ได้รบั ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการศึกษาและประสบการณ์ เนื่องจากเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่แล้ว ถือว่ามีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์
เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป โดยต้องอบรมพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ให้ครบ 6 ชัวโมงต่
่
อปี ปฏิทนิ กล่าวคือ
ต้อง Refresh ให้ครบ 6 ชัวโมงภายในปี
่
2562
เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต
CFO
การศึกษา : ปริญญาตรีขน้ึ ไป หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์
 ด้านบัญชีหรือการเงิน 3 ปี ใน 5 ปี ล่าสุด หรือ
 ด้านใดๆ ที่เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการ 5 ปี ใน 7 ปี ล่าสุด
การอบรม
 Orientation 12 ชั ่วโมง
 อบรมพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชั ่วโมงต่อปี
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
การขึน้ ทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประสบการณ์ ด้านบัญชี 3 ปี ใน 5 ปี ล่าสุด
การอบรม: อบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางด้านบัญชี (Refresh) 6 ชั ่วโมงต่อปี
ตามทีก่ าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คุณสมบัติของบุคคลที่ดารงตาแหน่ งใน
บริษทั จดทะเบียนปัจจุบนั (บจ.)
ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
-





2. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป หากบริษทั จดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง CFO /ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
จะต้องดาเนิ นการอย่างไร
 บริษทั จดทะเบียนพิจารณาว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ นัน้ มีคุณสมบัตอิ ย่างไร โดยแบ่งได้เป็ น 2 กรณีดงั นี้
กรณี ก) แต่งตัง้ บุคคลทีเ่ คยดารงตาแหน่ง CFO /ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีในบริษทั จดทะเบียน และ พ้นจากตาแหน่ง
CFO /ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
กรณี ข) แต่งตัง้ บุคคลทีไ่ ม่เคยดารงตาแหน่ ง CFO /ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีในบริษทั จดทะเบียน หรือ เคยดารง
ตาแหน่ง CFO /ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีในบริษทั จดทะเบียนแต่พน้ จากตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วเกิน 1 ปี

หน้า 1 / 3

เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต
CFO
การศึกษา : ปริญญาตรีขน้ึ ไป หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์
 ด้านบัญชีหรือการเงิน 3 ปี ใน 5 ปี ล่าสุด หรือ
 ด้านใดๆ ที่เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการ 5 ปี ใน 7 ปี ล่าสุด
การอบรม
 Orientation 12 ชั ่วโมง
 อบรมพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชั ่วโมงต่อปี
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
การขึน้ ทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประสบการณ์ : ด้านบัญชี 3 ปี ใน 5 ปี ล่าสุด
การอบรม : อบรมเพื่อพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางด้านบัญชี (Refresh)
6 ชั ่วโมงต่อปี ตามทีก่ าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก) บุคคลที่เคยดารง
ตาแหน่ งในบจ.
และพ้นจากตาแหน่ ง
ไม่เกิ น 1 ปี

ข) บุคคลที่ไม่เคยดารง
ตาแหน่ งในบจ.
หรือพ้นจากตาแหน่ ง
เกิ น 1 ปี

-
















 บริษัทจดทะเบียนแจ้งรายชื่อ CFO /ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ที่ได้รบั การแต่งตัง้ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบผ่านระบบ
SETPortal ภายในวัน 3 วันทาการนับจากวันแต่งตัง้
3. บริษทั สามารถแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ซึ่งจบด้านบัญชีเป็ น CFO ของบริษทั จดทะเบียนได้หรือไม่
ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัตติ ามกรณี ข้อ 2 ข) เนื่องจากยังไม่เคยดารงตาแหน่งเป็ น CFO มาก่อน
4. CFO ของบริ ษทั จดทะเบียนลาออกไปเป็ น CFO ของบริ ษทั ย่อยที่ ต่างประเทศเป็ นเวลา 3 ปี จะกลับมารับตาแหน่ ง
CFO ของบริษทั จดทะเบียนอีกครังในปี
้
2562 CFO จาเป็ นต้อง orientation หรือไม่
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ น CFO ในบริษทั ย่อยซึง่ มิใช่บริษทั จดทะเบียน กล่าวคือ พ้นจาก CFO ในบริษทั จดทะเบียนซึง่
เกินกว่า 1 ปี จึงเป็ นกรณีขอ้ 2 ข) ซึง่ ต้องมีคุณสมบัตทิ ุกข้อ ทัง้ ด้านการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม จึงต้อง Orientation
ไม่น้อยกว่า 12 ชม.
5. CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ดารงตาแหน่ งในหลายบริษทั จดทะเบียนได้หรือไม่
เกณฑ์ไม่ได้กาหนดไว้ แต่ CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ควรดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่
6. CFO ขึน้ ทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าได้หรือไม่ เพื่อให้สามารถทาหน้ าที่เป็ นทัง้ CFO
และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จดทะเบียนควรมี CFO และผูค้ วบคุมดูแลบัญชี เป็ นคนละบุคคลกัน เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าวมี
ความรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้
7. กรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่มีตาแหน่ งที่ เรียกว่า CFO แต่มี Senior Accounting Director และ Finance Director
รายงานตรงต่อ CEO บริษทั จะกาหนดให้ใครดารงตาแหน่ ง CFO
ในกรณีเช่นนี้ บริษทั อาจพิจารณาระบุบุคคลที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในการจัดทารายงานทางการเงิน เป็ น
CFO
8. CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี เป็ นชาวต่างชาติ ได้หรือไม่
 CFO เป็ นชาวต่างชาติได้
 ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี : กรณีบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยจะต้องมีผคู้ วบคุมดูแลการทาบัญชีเป็ นผูท้ าบัญชีทม่ี ี
ภูมลิ าเนาหรือถิน่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9. ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิ นของ CFO หมายถึงประสบการณ์ด้านใดบ้าง
 ประสบการณ์ดา้ นบัญชี เช่น ประสบการณ์ดา้ นการทาบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี
 ประสบการณ์ดา้ นการเงิน เช่น ทีป่ รึกษาการเงิน, นักวิเคราะห์หนุ้ , งานธนาคาร หรือผูจ้ ดั การกองทุน
 ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินจะมาจากการเป็ นพนักงานในบริษัทใดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นพนักงานของ
บริษทั จดทะเบียน
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10. หากบุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ไม่มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิ น 3 ปี ใน 5 ปี ล่าสุด จะดาเนิ นการอย่างไร
บุคคลดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ดา้ นใดๆ ทีเ่ ป็ น ประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี ใน
ช่วง 7 ปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียนเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนินกิจการของบริษทั
11. บริษทั จดทะเบียนต้องแก้ไขกฎบัตรของกรรมการตรวจสอบให้มีหน้ าที่ พิจารณาคุณสมบัติของ CFO/ผู้ควบคุมดูแล
การทาบัญชีหรือไม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ ได้ก าหนดให้ บริษัทจดทะเบียนแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีหน้ าที่พิจารณา
คุณสมบัตขิ อง CFO/ผูค้ วบคุมดูแล การทาบัญชี ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558
******ติดตามสรุปถามตอบ : CFO และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ตอนที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2560*****
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