โครงการอบรมหลักสูตร
“การกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุน 2”
1. หลักการและเหตุผล
เป น ที่ ยอมรับ กั นวาสถาบั น การเงิน และบริษัทหลักทรัพย ลวนแตมีความสําคัญ ตอชีวิตความเปน อยูของ
ประชาชนและการดําเนินธุรกิจ เปนเสาหลักที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไมวาภายในประเทศหรือระหวางประเทศ
กฎหมายจึงต องวางหลั กเกณฑ เพื่ อป องกั น การกระทํ าความผิ ดในระบบสถาบั น การเงิน จากประสบการณ ของ
ประเทศไทยที่ ผ านมา พบคดี ค วามผิ ด ในสถาบั น การเงิน หลายคดี ที่ มี ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ และแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ มีการยักยอกฉอโกงและกระทําทุจริตโดยผูบริหารสถาบันการเงิน หรือในคดีหลักทรัพยที่มีการกระทําอัน
ไมเปนธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย สงผลกระทบอยางมหาศาลทั้งตอระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นดานการคาการ
ลงทุนและความสงบเรียบรอยของประชาชน ปจจุบันมีกฎหมายที่วางหลักเกณฑในการกํากับดูแลและการบังคับใช
กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุนที่สําคัญคือ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กํากับดูแลธนาคาร
พาณิชย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร รวมถึงสํานักงานผูแทนสถาบันการเงิน
บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย สถาบั น การเงิ น ที่ มิ ใ ช ธ นาคาร (Non-Bank) และพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่กํากับดูแลผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยและบริษัทหลักทรัพย และมีหนวยงานบังคับใช
กฎหมายในธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุนที่สําคัญ ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงานศาลยุติธรรม จะเห็นวา การกํากับดูแลและการบังคับใชกฎหมายในตลาดเงิน
และตลาดทุนเปนเรื่องที่มีความซับซอนและมีรายละเอียดของกฎหมายคอนขางมาก อีกทั้งผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายการเงินการธนาคารและกฎหมายหลักทรัพยยังขาดความเขาใจอยางแทจริง ทําใหการบังคับใชกฎหมายใน
แตละขั้นตอนขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑใน
การกํากับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย
และการดํ า เนิ น คดี ในตลาดเงิน และตลาดทุ น ตลอดจนกรณี ศึ กษาคดี ส ถาบั น การเงิน และคดีห ลัก ทรัพ ย ให แ ก
บุคลากรในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหลักสูตร
อบรม “การกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” ในรุนที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม 2559 ซึ่งการ
อบรมดังกลาวผานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและเกิดประโยชนตอผูเขารับการอบรมใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชให
เกิดประโยชนตอหนวยงาน
การนี้ ศูนยบริการวิชาการฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญขางตน จึงไดจัดอบรมหลักสูตร “การกํากับดูแล
และบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุน 2” ขึ้น มีกําหนดอบรมในวันที่ 9, 10, 11, 16 และ 17 มีนาคม
2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วั น ณ ห อ ง Tanjong Pagar ชั้ น 8 โรงแรมอั ม รา ถนนสุ ร วงศ
กรุงเทพฯ โดยมีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรของภาคธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบัน
การเงิน บุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และผูสนใจทั่วไป
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2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินและการกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย
สาระสํ าคั ญ และการบั งคับ ใช พระราชบั ญ ญั ติธุรกิ จ สถาบั น การเงิน พ.ศ. 2551 ที่ แก ไขเพิ่ มเติม และ
พระราชบั ญ ญั ติห ลั กทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ย พ.ศ. 2535 ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม ตลอดจนหลั กเกณฑ
ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของ
2) เพื่อสรางองคความรูเรื่องการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน โดยเนนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ กรณีศึกษาหรือตัวอยางคดีที่สําคัญของประเทศไทย
3) เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับ ใชกฎหมายในความผิด
เกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน ปปง. สํานักงาน
ศาลยุติธรรม ทั้งดานการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การพิจารณาคดี และการใชมาตรการฟอกเงิน
4) เพื่อยกระดับมาตรฐานความรูของบุคลากรในองคกรภาคธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน เจาหนาที่รัฐและ
บุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม
5) เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. หัวขอและกําหนดการอบรม
วันอบรม
(1) วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.
(2) วันศุกรที่ 10 มีนาคม 2560
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

หัวขอ

วิทยากร

พิธีเปดหลักสูตร
การกํากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน

นายจักรี สงวนสุข
ผูบริหารสวน (ควบ) ฝายตรวจสอบ 2
สายกํากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
สาระสํ าคั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติธุ รกิ จ สถาบั น นายโอรส เพชรเจริญ
การเงิน พ.ศ. 2551
ผูอํานวยการ สํานักกฎหมาย 1
ธนาคารแหงประเทศไทย
การบังคับใชกฎหมายกับคดีสถาบันการเงิน
นายวีระชาติ ศรีบุญมา
ที่ปรึกษาผูชวยผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย และ
กรณีศึกษาคดีสถาบันการเงิน
ที่ปรึกษาบริษัท บริหารสินทรัพย
สุขุมวิท จํากัด

(3) วันเสารที่ 11 มีนาคม 2560
09.00 – 12.00 น.

การกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย

นางปะราลี สุคนธมาน
ผูชวยเลขาธิการ ก.ล.ต.

13.00 – 16.00 น.

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ นายศักรินทร รวมรังษี
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แกไขเพิ่มเติม ผูชวยเลขาธิการ ก.ล.ต.
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วันอบรม
หัวขอ
(4) วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 กรณีศึกษาคดีตลาดทุน
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

การสืบสวนสอบสวนคดีตลาดเงินตลาดทุน

(5) วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560
09.00 – 12.00 น.

ประสบการณการดําเนินคดีตลาดเงินตลาดทุน

13.00 – 16.00 น.

การบังคับใชกฎหมายฟอกเงินกับความผิดใน
ตลาดเงินและตลาดทุน

16.00 – 16.30 น.

พิธีมอบวุฒิบัตร

วิทยากร
นายสมชาย พงษพัฒนาศิลป
ผูชวยเลขาธิการ ก.ล.ต.
นายเอนก อยูยืน
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบตลาดทุน
พ.ต.อ. ทวี สอดสอง
ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
นายชาติพงษ จีระพันธุ
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ
สํานักงานอัยการสูงสุด
พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน
ที่ปรึกษาประจําสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ศ. วีระพงษ บุญโญภาส
คณะนิติศาสตร จุฬาฯ

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
4. วันและเวลาอบรม
กําหนดการอบรมในวันที่ 9, 10, 11, 16 และ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน
5. สถานที่อบรม
ณ หอง Tanjong Pagar ชัน้ 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ (Amara Bangkok) ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ
6. กลุมเปาหมายผูเขาอบรม
- บุคลากรขององคกรภาคธุรกิจในตลาดเงินและตลาดทุน
- ผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน
- บุคลากรของหนวยงานภาครัฐและกระบวนยุติธรรม
- ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
- บุคลากรในองคกรธุรกิจอื่นและผูสนใจทั่วไป
7. จํานวนผูเขาอบรม
ผูเขาอบรมประมาณ 50 คน
8. คาใชจา ยในการเขารวมอบรม
คาลงทะเบียนเพื่อเขารับการอบรมคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
คาลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อตอวัน
หมายเหตุ กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนชําระคาลงทะเบียน
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9. วุฒิบัตร
ผู เข าร ว มอบรมที่ เข าอบรมไม น อยกว ารอ ยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได รับ วุฒิ บัต รจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. คณะทํางานและผูประสานงาน
คุณสุพัตรา แผนวิชิต
โทรศัพท 08-1808-9737
E-mail : lawcuresearch@gmail.com
Line ID 0818089737
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แผนที่ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ (Amara Bangkok)
180 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-021-8888
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ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้น 4
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ใบลงทะเบียน
หลักสูตร “การกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน รุน 2”
วันที่ 9, 10, 11, 16 และ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว ………………….…………..…………………………...………………………………………
ตําแหนง …………………………………................................................................................................................................
ชื่อหนวยงาน ................................................................................................................................................................
โทรศัพท ……………………………………………………...... E-mail ……………….…….……………………….……………………………..
รายละเอียดการชําระเงินคาลงทะเบียน ดังนี้
อัตราคาลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย และไมมภี าษีมูลคาเพิ่ม
ชําระเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร
ชื่อบัญชี “ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี : 152 – 4 – 59566 - 5
รายละเอียดสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน
ชื่อ ………………………………………..………............................................................................................................
ที่อยู………………………………...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เมื่อชําระเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลว กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินกลับมาที่
E-mail : lawcuresearch@gmail.com หรือ LINE ID : 0818089737
สามารถชําระเงินคาลงทะเบียนไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560
สํารองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดไดที่
คุณสุพัตรา แผนวิชิต โทร : 08-1808-9737
E-mail : lawcuresearch@gmail.com
LINE ID : 0818089737
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