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บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
www.dst.co.th
www.dst.co.th/facebook แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

CPD

ผู้ทําบัญชี : อื่นๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี : อื่นๆ 6 ชั่วโมง

กฎหมายหลักทรัพย์
และ กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด
สำหรับผู)บริหารและนักบัญชี

บริษัทจดทะเบียน และเตรียมตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย?
เมื่อนักบัญชีต้องดูแลงานบัญชีและภาษี มีหน้าที่ “ทำบัญชี” หรือ “ตรวจสอบบัญชี” ให้กับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อนั้นนักบัญชีต้องทำความเข้าใจ “กฎหมายหลักทรัพย์”และ“กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด”
เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานอย่างถูกต้องและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
และการเปิดเผยข้อมูลที่ผิดกฎหมาย

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจมากว่า 25 ปี
Partner Siam City Law Group, คอลัมนิสต์กฎหมาย

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ณ โรงเเรม JW Mariott

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax, HR)
5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท
บุคคลทั่วไป
6,000 + VAT 420 = 6,420 บาท

(รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. Tel. 02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา
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1. สรุปสาระสำคัญของ พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. การเชื่อมโยงตลาดทุน และหลักทรัพย์แบบใหม่
2.1 REIT (Real Estate Investment Trust) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2.2 VC (Venture Capital) Trust ทรัสต์เพื่อการร่วมลงทุน / PE (Private Equity) Trust
ทรัสต์เพื่อการลงทุนส่วนบุคคล
2.3 Structure Note หุ้นกู้อนุพันธ์
2.4 Private Bond หุ้นกู้เอกชน / Perpetual Bond หุ้นกู้ไม่กำหนดเวลา
2.5 ASEAN Linkage การเชื่อมโยงระบบซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ ในอาเซียน
3. กลไกการออกหลักทรัพย์ และกํากับธุรกิจหลักทรัพย์
4. ผลกระทบทางบวกและลบ ที่เกิดขึ้นจาก พรบ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่
5. การเปลี่ยนแปลงใหม่ ความรับผิดของผู้บริหารและนักบัญชีที่ต้องไม่พลาด
6. ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
6.1 การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Requirement)
6.2 การเอาเปรียบผู้ลงทุน (Market Misconduct)
6.3 การสร้างราคาหลักทรัพย์ (Market Manipulation) ฯลฯ
7. มาตรการลงโทษทางแพ่งและอาญา
(ค่าปรับ , ห้ามเป็นกรรมการในบริษัท, ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ฯลฯ)
8. ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบัญชี และกรรมการ กรณีความรับผิดอาญาผู้แทนนิติบุคคล
9. Case Study กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง จากกรณีที่ปฏิบัติผิดจากหลักเกณฑ์
กฎหมายหลักทรัพย์ และ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
10. นักบัญชีควรเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

พิเศษ 2 ตอ

ตอที่ 1
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
รับฟรี!! Dharmniti Planner 2019

ตอที่ 2

เข้าอบรม พ.ย. - ธ.ค. 2561
Dharmniti
รั
บ
ฟรี
!! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
Planner
2019
(สําหรับใช้เป็นส่วนลดค่าอบรม ม.ค. - ก.พ. 2562
และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)

ชําระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สํานักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชําระเต็มจํานวน) งดรับเช็คส่วนตัว

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

