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หลักเกณฑ์

CPD

ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ
คําเตือน!!!

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
ระวัง !!! โทษทั้งจํา ทั้งปรับ กรณีผู้สอบบัญชีลงรายการเท็จ
หรือแจ้งเอกสารเท็จ มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 20,000 บาท
กรณีความผิดของกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการติดคุก บริษัทต้องจ่ายค่าปรับหรือไม่ หรือรับผิดเป็นส่วนตัวของกรรมการ
โดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ

ไขปัญหาคาใจ กับคำถาม...ที่ต้องการคำตอบ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั งิ บการเงิน ต้อง
ประกาศ นสพ. และส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือไม่
ั จะ ส่งหนังสือเชิญประชุม...นอกเหนือจากทาง
★ บริษท
ไปรษณียต์ อบรับได้หรือไม่ เช่น ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยตรง,ส่ง
ผ่าน e-mail
★ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ซึง่ ต้องลงประกาศโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ประกาศเป็น...ภาษาอืน่
นอกจากภาษาไทยได้หรือไม่?
่ โดย
★ กรณี “ประทับตราเซ็น” บนเช็ค การลงลายมือชือ
ไม่มกี ารประทับตราจะต้องแก้ไข โดยมติผถู้ อื หุน้ หรือมติ
กรรมการ?
★

รุ่น 46

กําหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
(เวลา 09.00 - 16.30) ณ ห้องสัมมนา

โรงแรม S31

ซ.สุขุมวิท 31 (รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์)

กรรมการไปต่างประเทศ สามารถมอบอํานาจให้ผอู้ นื่ มา
ประชุมได้หรือไม่, มอบอำนาจให้ผอู้ นื่ ลงนามพร้อม
ประทับตรา ใบเอกสารต่างๆแทนตัวได้หรือไม่
่ โดย
★ กรณี “ประทับตราเซ็น” บนเช็ค การลงลายมือชือ
ไม่มกี ารประทับตราจะต้องแก้ไข โดยมติผถู้ อื หุน้ หรือมติ
กรรมการ?
★ การลงคะแนนเสียง Vote ในการประชุมกรรมการเป็น
อย่างไร? นับคะแนนเสียงด้วยวิธใี ด?
ี่ กู
★ ผลการประชุมผ่าน Video Conference เป็นมติทถ
ต้องตามกฎหมายหรือไม่? ฯลฯ
ี่ อ้ งมีการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามเงือ่ นไข
★ สรุป กรณีทต
ของกฎหมาย
★

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท
บุคคลทั่วไป
4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

หัวข้อสัมนา (การประชุม ผู้ถือหุ้น)

หัวข้อสัมนา (การประชุม กรรมการ)

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุมทีถ่ กู ต้องตาม
ข้อบังคับและกฎหมาย
* ใครมีสทิ ธิ? เข้าร่วมการประชุม
* วิธกี ารประชุม องค์ประชุม ประธานทีป่ ระชุม
* ผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนน วิธกี ารลงคะแนน
* การมอบฉันทะให้ลงคะแนน
* มิตขิ องทีป่ ระชุม กรณีตา่ งๆ
2. ประเภทของการประชุมความหมายและรายละเอียดต่างๆ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
* การประชุมสามัญ
* การประชุมวิสามัญ
3. การประชุมวิสามัญสามารถดำเนินการจัดประชุมในกรณีใด
บ้างและมีแนวปฏิบตั อิ ย่างไร
* ใคร? เป็นผูเ้ ห็นสมควรในการจัดประชุมวิสามัญ
* บริษทั ขาดทุนจำนวนเท่าไหร่? จึงเรียกประชุมวิสามัญ
* ผูถ้ อื หุน้ หากต้องการเรียกประชุมจะต้องดำเนินการอย่างไร
4. กรณีการเรียกประชุมวาระการประชุมต่างๆ
* อำนาจ หน้าทีใ่ นการเรียกประชุม คือใคร?
* กรณีกรรมการเพียงคนเดียวเรียกประชุมสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่
* การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และไปรษณียต์ อบรับ
* ข้อความสำคัญ ในคำบอกกล่าวในการประชุม
5. การลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และไปรษณียต์ อบรับจะต้องมี
หลักเกณฑ์ใดบ้าง
* กรณีการประชุมปกติ
* มติพเิ ศษต่างๆ
6. การจัดทำระเบียบวาระการประชุม
* รายละเอียดในการประชุม วาระต่างๆ
* ระเบียบวาระการประชุม มีเรือ่ งอะไรบ้าง
* วาระเกีย่ วกับการรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา
* กรณีใดบ้างผูถ้ อื หุน้ สามารถขอเพิกถอนมติของทีป่ ระชุมได้
* คำว่า “เรือ่ งอืน่ ๆ” ทีร่ ะบุในข้อสุดท้าย
7. การจัดทำรายงานการประชุม
* รายละเอียดทีจ่ ะต้องจดรายงานการประชุม
* หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดรายงานเพือ่ เป็นเอกสารแนบท้าย
* ใคร? จะต้องเป็นผูด้ ำเนินการเขียนรายงานการประชุมทีถ่ กู ต้อง
ตามกฎหมาย
* กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานอย่างไร?
* สถานที.่ .สำหรับจัดเก็บรายงานการประชุมคือทีไ่ หน
8. กรณีการจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม
จะต้องดำเนินการอย่างไร ให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่
9. บทลงโทษเกีย่ วกับการประชุมทีต่ อ้ งระมัดระวังตามหลักเกณฑ์
กฎหมาย

1. สาเหตุ..ของความผิดพลาดในการประชุมกรรมการ
* การมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
* การลงคะแนนเสียง Vote มติทไี่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
* กรณีไม่เข้าร่วมประชุม แต่สร้างหลักฐานเท็จ
* ความเข้าใจผิดระหว่างการประชุมกรรมการกับการประชุม
ใหญ่ผถู้ อื หุน้
2. บทบาท หน้าที่ ของกรรมการในการประชุมกรรมการ
* ใคร? มีอำนาจ หน้าที่ ในการเรียกประชุมจัดทำรายงานการ
ประชุม บันทึกรายงานการประชุมและการลงมติ
* กรรมการ พ้นจากตำแหน่ง ด้วยสาเหตุใดบ้าง?
* กรรมการล้มละลาย ไร้ความสามารถจะมีผลอย่างไรกับ
บริษทั
* การเปลีย่ นกรรมการจะต้องจดทะเบียนภายในกีว่ นั
* กรรมการใหม่ทมี่ าแทนในระหว่างปีจะมีอายุในตำแหน่งนาน
เท่าไหร่?
* กรรมการสามารถประกอบกิจการค้าในรูปแบบเดียวกันหรือ
แข่งขันทางการค้าได้หรือไม่
3. กรณีความรับผิดของกรรมการ
* ความรับผิดของคณะกรรมการมีอะไรบ้าง
* กรณีความเห็นกรรมการขัดแย้งกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
* มติกรรมการทีใ่ ห้บริษทั จ่ายเงินไปโดยไม่สมควร
* กรรมการมีโทษทัง้ จำ ทัง้ ปรับ ติดคุกในกรณีใดบ้าง
* กรรมการติดคุก บริษทั ต้องจ่ายค่าปรับ 2 เด้งหรือไม่
* กรรมการทีไ่ ม่ถกู ต้องด้วยกฎหมาย หากทำธุรกรรมใดๆ
จะมีผลกับบริษทั หรือไม่อย่างไร?
4. กรณีการลงคะแนนเสียง Vote ในการประชุมกรรมการ
* มติทวั่ ไป จะต้องนับจำนวนคะแนนเสียงอย่างไร
* มติพเิ ศษ จะต้องนับจำนวนคะแนนเสียงอย่างไร
* กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร?
ใครเป็นผู้ชีข้ าด
5. กรณีการจัดทำรายงานการประชุม
* รายงานการประชุมกรรมการ ควรจัดทำเป็นภาษาอะไร
* รายงานการประชุมกรรมการผูจ้ ดั ทำเป็นผูล้ งนามต้องเป็นคน
เดียวกับประธานกรรมการทีร่ บั รองได้หรือไม่
* การประชุมสามารถประชุมผ่าน Video Conference ได้
หรือไม่
* การบริหารจัดการทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายใหม่ทกี่ รรมการต้อง
ทราบ
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ บรรยายชัดเจน เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมาย
วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนองค์กรธุรกิจชั้นนำ

สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ TEL 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4, FAX 02-555-0710

