ชุดที่
1

ไขขอของใจ?

ชุดที่ 1 หลักเกณฑ และคุณสมบัติของบุคลากรที่

ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเง�น
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“จะยื่น Filing แลว CFO และสมุหบัญชี
ตองมีคุณสมบัติอยางไร”
“CFO และสมุหบัญชี ของบร�ษัท
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อานเพ��มเติม

ตลาดห�กท�พ�แ�งประเทศไทยเ�ยว�บ�ณสม��ของ��บ�ดชอบ�ง�ดในสายงาน�ญ�และ
การเ�น “CFO” และ�ควบ�ม�แลการ��ญ� “ส���ญ�” �ง�อเ�น���บทบาท��ญใน
การ�ด�รายงานทางการเ�น �งใน�วนของบ��ท��องการ�น�ขออ�ญาตเสนอขาย�น�อ
ประชาชนเ�นค�งแรก และบ��ทจดทะเ�ยนใน SET และ mai เ�อใ�สามารถป���ตามห�กเกณ�
�งก�าวไ�อ�าง�ก�อง ครบ�วน

แนะนำบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
หลักเกณฑคุณสมบัติผูบร�หารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น

ใน SET และ mai ตองอบรม
หลักสูตร Orientation มั้ยนะ”

New
IPO

CFO of New IPO Co. คือ

ไขขอของใจ?

ชุดที่ 2 หลักสูตรอบรมเพ�่อเติมเต็มคุณสมบัติของบุคลากรที่
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น
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เอกสาร�ด� �ด��นเ�อ �อสาร�ความเ�าใจห�กเกณ�ของ��กงาน ก.ล.ต. และ

“หลักสูตร Orientation คืออะไร
ใครบางที่ตองอบรม”
“หลักสูตร Refresh คืออะไร
สถาบันไหนเปนผูจัดอบรม”

ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเง�น (CFO) ของบร�ษัทที่เตร�ยมตัว
ขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)

CFO Successor of Listed Co. คือ

Chief Accountant
of Listed Co. คือ

Chief Accountant Successor
of Listed Co. คือ

ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเง�น (CFO) ของบร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ

ผูที่เตร�ยมความพรอมข�้นดำรงตำแหนง CFO
ของบร�ษัทจดทะเบียนใน SET และ mai

New
IPO
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อานชุดที่ 2

CFO of Listed Co. คือ

Chief Accountant
of New IPO Co. คือ

ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
การทำบัญชี (สมุหบัญชี) ของบร�ษัทที่
ขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)

ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
การทำบัญชี (สมุหบัญชี) ของบร�ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

ผูที่เตร�ยมความพรอมข�้นดำรงตำแหนง
สมุหบัญชี ของบร�ษัทจดทะเบียนใน SET
และ mai

จัดทำโดย ฝายพัฒนาความรูผูประกอบว�ชาชีพ ศูนยสงเสร�มการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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สำหรับ
New
IPO

หลักเกณฑ

กอนยื่น Filing เพ�่อเสนอขายตอประชาชน

สำนักงาน ก.ล.ต. ไดออกประกาศเพ��มเติมในดานคุณสมบัติของ “CFO” และ “สมุหบัญชี” ของบร�ษัทผูยื่นขออนุญาต
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก เพ�่อใหเปนผูที่มีความพรอมในการจัดทำรายงานทางการเง�นและ
มีรายงานที่มีคุณภาพ โดยไดบังคับใชกับบร�ษัทผูยื่นคำขอ Filing ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนมา

หลังเขาเปน
บร�ษัทจดทะเบียน

(ดูรายละเอียดไดที่: หนังสือเว�ยนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต. กช. (ว) 24/2560) 1

( บังคับใช 1 มกราคม 2562 )

1. คุณสมบัติของผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น (CFO) ของบร�ษัทที่เตร�ยมยื่น Filing 1
1.1 คุณสมบัติดานการศึกษา

•

1.3 คุณสมบัติดานการอบรม

New
IPO

ปร�ญญาตร�ข�้นไป หร�อ เทียบเทา

•

หลักสูตร

อบรมหลักสูตรความรูดานบัญชีการเง�น

Orientation จำนวน 12 ชั่วโมง (หลักสูตร Orientation)
12 ชม./ป กอนวันยื่น Filing

1.2 คุณสมบัติดานประสบการณทำงาน

•

ดานบัญชีหร�อการเง�น 3 ป ใน 5 ปลาสุด
หร�อดานใดๆ ที่เปนประโยชนโดยตรงตอการดำเนินกิจการ
5 ป ใน 7 ปลาสุด และตองดำรงตำแหนง CFO ของบร�ษัท
อยางนอย 1 ป กอนวันยื่น Filing

อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ความรูตอเนื่องดานบัญชีี 3
6 ชั่วโมงตอป

2

CFO of New IPO Co.

* กรณี ยื่น Filing หลังปที่มีผลการอบรม หลักสูตร Orientation
3

ตองเขาอบรม หลักสูตร Refresh จนกวาจะยื่น Filing

ปที่ 1
หลักสูตร

Refresh
6 ชม./ป

2. คุณสมบัติของผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี) ของบร�ษัทที่เตร�ยมยื่น Filing
2.1 คุณสมบัติดานการข�้นทะเบียน

•

เปนผูทำบัญชีตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

•

ดานบัญชี 3 ป ใน 5 ปลาสุด

New
IPO

Chief Accountant of
New IPO Co.

1 หนังสือเว�ยนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต. กช. (ว) 24/2560 อานประกาศ
2 ขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร Orientation อานเพ��มเติม
3 ขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร Refresh

3

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร

CFO of Listed Co. 6Refresh6Refresh6Refresh
ชม./ป ชม./ป ชม./ป

1

(ดูขอยกเวนไดที่ หนังสือเว�ยนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต. กช. (ว) 24/2560)

2.2 คุณสมบัติดานประสบการณทำงาน

2

อานเพ��มเติม

2.3 คุณสมบัติดานการอบรม
หลักสูตร

Refresh
6 ชม./ป

•

อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรูตอเนื่อง
ดานบัญชีี 6 ชั่วโมงตอป (หลักสูตร Refresh) 3

Chief Accountant of Listed Co.
อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ความรูตอเนื่องดานบัญชีี 3
6 ชั่วโมงตอป

ปที่ 1

2

3

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร

RefreshRefreshRefresh

6 ชม./ป6 ชม./ป6 ชม./ป

ติดตอสอบถามเพ��มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของบร�ษัทผูยื่นคำขอ Filing ไดที่สำนักงาน ก.ล.ต.
e-mail: info@sec.or.th
โทร. 1207 หร�อ 02-033-9999
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สำหรั
บ
Listed Co.

หลักเกณฑสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนใน SET และ mai

เพ�่อใหบร�ษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเง�นที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง และการกำกับดูแลบุคลากร “CFO” และ “สมุหบัญชี” มีความสอดคลองกัน
กับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยฯ จ�งไดมีขอกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ “CFO” และ “สมุหบัญชี” ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในบร�ษัทจดทะเบียนทั้งใน SET และ mai โดยใหบร�ษัทจดทะเบียนเร��มถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป
(ดูรายละเอียดไดที่: หนังสือเว�ยนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ. (ว) 4/2560) 1

1. คุณสมบัติของผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเง�น (CFO) ของบร�ษัทจดทะเบียน (มีผล 1 ม.ค. 2562)
อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชีี 3
6 ชั่วโมงตอป

ไดรับยกเวนคุณสมบัติ

เปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 ประจำป 2562 เปนตนไป
ปที่ 1
2
3

ดานการศึกษา ดานประสบการณทำงานและ
ดานการอบรมหลักสูตร Orientation 2

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร

RefreshRefreshRefresh

6 ชม./ป6 ชม./ป6 ชม./ป

ขอมูลเพ��มเติม

CFO of Listed Co.

การไดรับยกเวน ครอบคลุมถึงผูที่เคยเปน CFO ของบร�ษัทจดทะเบียนที่หยุดปฏิบัติหนาที่ ไมเกิน 1 ป

ขอมูลเพ��มเติม

การเปนว�ทยากร หร�อผูบรรยายความรู สามารถนับชั่วโมง
การพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี ได

เมื่อรับตำแหนงเปน CFO

* คุณสมบัติของผูที่ ไดรับการแตงตั้งเปน CFO ใหม
1.1 คุณสมบัติดานการศึกษา

• ปร�ญญาตร�ข�้นไปหร�อเทียบเทา

CFO Successor of
Listed Co.

1.2 คุณสมบัติดานประสบการณทำงาน

•

ดานบัญชีหร�อการเง�น 3 ป ใน 5 ปลาสุด
หร�อดานใดๆ ที่เปนประโยชนโดยตรงตอ
การดำเนินกิจการ 5 ป ใน 7 ปลาสุด

3 ขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร Refresh

อานเพ��มเติม

อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชีี 3 6 ชั่วโมงตอป
เปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 ประจำป 2562 เปนตนไป
ปที่ 1
2
3

หลักสูตร

Orientation • อบรม หลักสูตร Orientation2
12 ชม./ป จำนวน 12 ชั่วโมง กอนรับตำแหนง CFO
Orientation

อนุโลมใหรับตำแหนงกอนการเขาอบรม หลักสูตร
ได
แตตองอบรมใหแลวเสร็จภายในปที่เขารับตำแหนง พรอมเปดเผยขอมูลในแบบ 56-1

1 หนังสือเว�ยนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ. (ว) 4/2560 อานประกาศ
2 ขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร Orientation อานเพ��มเติม

การเป�ยนแปลง��รง�แห�ง CFO และส���ญ� �องแ�งตลาดห�กท�พ�ฯ ภายใน 3 �น�การ

1.3 คุณสมบัติดานการอบรม

ขอมูลเพ��มเติม

สำหรับผูที่เคยเปน CFO
ของบร�ษัทจดทะเบียน
ที่หยุดปฏิบัติหนาที่เกิน 1 ป
หากตองการกลับเขาทำงาน
ตองมีคุณสมบัติเสมือน
ผูที่ ไดรับการแตงตั้งเปน CFO ใหม*

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร

RefreshRefreshRefresh

6 ชม./ป6 ชม./ป6 ชม./ป
ขอมูลเพ��มเติม

การเปนว�ทยากร หร�อผูบรรยายความรู สามารถนับชั่วโมง
การพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี ได

ติดตอสอบถามเพ��มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของบร�ษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ไดที่:
ฝายนโยบายกำกับตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โทร. 02-009-9999
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สำหรั
บ
Listed Co.

หลักเกณฑสำหรับบร�ษัทจดทะเบียนใน SET และ mai (ตอ)

เพ�่อใหบร�ษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเง�นที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง และการกำกับดูแลบุคลากร “CFO” และ “สมุหบัญชี” มีความสอดคลองกัน
กับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยฯ จ�งไดมีขอกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ “CFO” และ “สมุหบัญชี” ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในบร�ษัทจดทะเบียนทั้งใน SET และ mai โดยใหบร�ษัทจดทะเบียนเร��มถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป
(ดูรายละเอียดไดที่: หนังสือเว�ยนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ. (ว) 4/2560) 1

2. คุณสมบัติของผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี) ของบร�ษัทจดทะเบียน (มีผล 1 ม.ค. 2562)
อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชีี 3 6 ชั่วโมงตอป

2.1 คุณสมบัติดานการข�้นทะเบียน

•

Chief Accountant of
Listed Co.

เปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 ประจำป 2562 เปนตนไป
ปที่ 1
2
3

เปนผูทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร

ไดรับยกเวนคุณสมบัติดานประสบการณทำงาน

RefreshRefreshRefresh

ขอมูลเพ��มเติม

6 ชม./ป6 ชม./ป6 ชม./ป

การเปนว�ทยากร หร�อผูบรรยายความรู สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี ได

คุณสมบัติของผูที่ ไดรับการแตงตั้งเปนสมุหบัญชีใหม
2.1 คุณสมบัติดานการข�้นทะเบียน

•

Chief Accountant
Successor of Listed Co.

รับตำแหนงเปน สมุหบัญชี

การเป�ยนแปลง��รง�แห�ง CFO และส���ญ� �องแ�งตลาดห�กท�พ�ฯ ภายใน 3 �น�การ

อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชีี 3 6 ชั่วโมงตอป
เปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 ประจำป 2562 เปนตนไป
ปที่ 1
2
3

เปนผูทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร

2.2 คุณสมบัติดานประสบการณทำงาน

•

ดานบัญชี 3 ป ใน 5 ปลาสุด

RefreshRefreshRefresh

ขอมูลเพ��มเติม

6 ชม./ป6 ชม./ป6 ชม./ป

การเปนว�ทยากร หร�อผูบรรยายความรู สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี ได

1 หนังสือเว�ยนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ. (ว) 4/2560 อานประกาศ
2 ขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร Orientation อานเพ��มเติม
3 ขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร Refresh

อานเพ��มเติม

ติดตอสอบถามเพ��มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของบร�ษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ไดที่:
ฝายนโยบายกำกับตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โทร. 02-009-9999
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