Tilleke & Gibbins is pleased to announce the 2021 edition of our popular Annual Employment Law
Forum which will comprise multiple online sessions from November 17 to 30, 2021. Sessions offering

key legal updates and practical guidance on the latest employment law issues from Thailand and

Vietnam will be offered in English, Thai, and Vietnamese, and will be of particular interest to in-house
counsel, c-suite executives, and human resources professionals with operations in these jurisdictions.

The forum brings together leading employment law experts from Tilleke & Gibbins’ Bangkok, Hanoi and
Ho Chi Minh City offices, and will cover a range of subjects including termination of employment,
resignation issues, transfer of employment, work permits and visas, and many more.

Details of the sessions, including links to register, are provided below separated by language.
Click here to jump to the English language sessions

คลิกทีน่ ี่สาํ หรับการบรรยายภาษาไทย
Nhấn vào đây để chuyển sang buổi thảo luận bằng tiếng Việt
Should you have any questions, please email events@tilleke.com

ENGLISH-LANGUAGE SESSIONS
DATE & TIME

TOPIC

Thu, Nov 25
14:00 – 15:00

Transfer of Employment in Thailand

Fri, Nov 26
14:00 – 14:45

Update on Work Permits and Visas in Thailand

Mon, Nov 29
10:00 – 11:00

Practical Issues for Employee Transfer in Vietnam

Tues, Nov 30
14:00 – 15:00

Termination of Employees in the Context of the
COVID-19 Pandemic

COUNTRY

SPEAKERS

Thailand

• Pimvimol Vipamaneerut
• Dusita Khanijou

Thailand

• Penrurk Phetmani

Vietnam

• Chuyen Hong Huu Le
• Kien Trung Trinh

Vietnam

• Sarah Galeski

• What constitutes an employee “transfer”?
• Case studies from share purchase transactions and
asset purchase transactions
• Processes for executing employment transfers: what
if an employee refuses to consent?
• Obligations of the parties after the employment
transfer
• FAQ

Overview of work permits
Work permit criteria
End of employment
Penalties
Understanding your visa and stay permit
Dealing with work permits and visas during travel
restrictions
• FAQ
•
•
•
•
•
•

• What constitutes an employee “transfer”?
• Common difficulties faced by companies when
transferring employees
• Tips for a smooth and efficient transfer process

• Mutual termination
• Unilateral termination by the employer, including
the following bases of termination
• Employee resignations
• Employee entitlements upon termination

CLICK HERE OR
SCAN TO REGISTER

THAI-LANGUAGE SESSIONS
บริษัทติลลิกีแอนดกิบบินสขอเชิญทุกทานเขารวมซีรียสัมมนาออนไลน 2021 Annual Employment Law Forum ประจําป 2564
ตั้งแตวันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน โดยจะมีบรรยายเปนภาษาไทย อังกฤษ และเวียดนาม หัวขอการบรรยายสําหรับปนี้จะสรุป
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและเวียดนามที่นายจางควรทราบ และเหมาะสําหรับที่ปรึกษากฎหมาย
ประจําบริษัท ผูบริหารระดับสูง และผูเชี่ยวชาญแผนกทรัพยากรมนุษยในแตละประเทศ
สัมมนาออนไลนชุดนีไ้ ดรวบรวมทนายความผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายแรงงานของ บริษัทติลลิกีแอนดกิบบินส ในกรุงเทพ ฮานอย และ
โฮจิมิน เพื่อมาบรรยายประเด็นตางๆ รวมไปถึง การสิ้นสุดสัญญาจาง ประเด็นการลาออก การโอนการจางงาน ใบอนุญาตทํางาน วีซา
ทํางาน และประเด็นสําคัญอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย
หากทานมีคําถามหรือขอสงสัยเพิ่มเติม สามารถสงอีเมลมาไดที่ events@tilleke.com

สัมมนาบรรยายภาษาไทย
วันและเวลา

หัวขอบรรยาย

วิทยากร

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน
10.30 – 12.00

การเลิกจางและขอบเขตหนาที่และความรับผิดของลูกจางอันเกิดจาก
สัญญาจางภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาจาง
• กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเลิกจาง การเลิกจางและการจายเงินประเภท
ตางๆ การเลิกจางเนื่องจากโควิด 19 และ ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่
นาสนใจ
• ประเภทของขอสัญญาในสัญญาจางที่มีผลตอไปภายหลังสิ้นสุดการจางงาน
และหนาที่ของลูกจางที่เกิดขึ้น ประโยชนและความสําคัญของขอสัญญา
ขอบเขตของการบังคับใชขอสัญญา ขอยกเวนในการบังคับใช และความ
รับผิดของลูกจาง

•

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน
14.00 – 15.30 น.

สภาพการจาง : ปญหาในทางปฏิบัติและขอพึงระวัง
• สภาพการจางคืออะไร การเปลี่ยนสภาพการจางทําไดอยางไร และขอควร
ระวังเกี่ยวกับการกําหนดสภาพการจางคืออะไร
• ขอพิจารณาของศาลเกี่ยวกับการแบงประเภทคาจางและเงินจากการจาง
แรงงานอื่น ๆ และผลจากการจําแนกเชนวา

•

วันพฤหัสบดีที่ 18
พฤศจิกายน
14.00 – 15.30 น.

การบังคับลาออก
• สิทธิตามกฎหมายที่ลูกจางตองไดรับเมื่อมีการเลิกจาง Vs. ลาออก
• ขอสัญญาการปลดเปลื้องความรับผิดของนายจาง
• สมัครใจลาออกและการบังคับลาออกภายใตมุมมองของศาลแรงงานไทย
• ผลของการการบังคับลาออก (Forced Resignation) และขอควรคํานึง
ในการเขาทําขอตกลงสิ้นสุดสัญญาจาง

•

•

•

•

ชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธํารง
เจษฎา อะนะสุระ

ปยวัฒน วิทูราภรณ
ทัตพร วรรณจักร

ดุษดี ดุษฎีพาณิชย
จิดาภา ศรีสัมมาชีพ

สัมมนาบรรยายภาษาไทย
วันและเวลา

หัวขอบรรยาย

วิทยากร

วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน
14.00 – 15.30 น.

อํานาจในการออกคําสั่งของนายจาง การกําหนดวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัย

•

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน
14.00 – 15.00 น.

การโอนการจางงาน
• อะไรถือเปนการ “โอนลูกจาง”?: การซื้อขายหุนและการซื้อขายสินทรัพย
• กระบวนการโอนการจางงาน: ความยินยอมของลูกจาง และ กรณีลูกจาง
ปฏิเสธการโอนการจางงาน?
• หนาที่ของคูสัญญาภายหลังการโอนการจางงาน
• คําถามที่พบบอย

•

วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน ขอควรรูในการขอใบอนุญาตทํางานและอยูตอในประเทศไทย (อยูและ
14.00 – 14.45 น.
ทํางานอยางไรใหถูกตอง)
• กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการทํางานของคนตางดาว
• หลักเกณฑและเงื่อนไขใบอนุญาตทํางาน
• บทลงโทษ
• การตรวจลงตราและการขออยูตอในราชอาณาจักร
• ขอควรระวังเกี่ยวกับใบอนุญาตทํางานและการขออยูตอในราชอาณาจักร
• คําถามที่พบบอย

•

คลิกที่นี่สําหรับ
การบรรยายภาษาไทย

•

•

•

พงศพลิน จันทราภิรมย
ปธานิน ศรจังหวัด
พิมพวิมล วิภามณีรัตน
เกษนุช ปุกหุต

เพ็ญฤกษ เพชรมณี
เกษนุช ปุกหุต

VIETNAMESE-LANGUAGE SESSION
Tilleke & Gibbins rất phấn khởi khi thông báo về việc tổ chức Employment Law Forum (Diễn đàn pháp luật
lao động) năm 2021, một sự kiện thường niên của công ty. Năm nay diễn đàn sẽ bao gồm nhiều buổi thảo

luận trực tuyến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 11. Cập nhât về các thông tin pháp lý quan trọng cũng

như kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc thực tế trong lĩnh vực lao động của Thái Lan và Việt Nam
sẽ được các diễn giả của chúng tội chia sẻ đến quý vị bằng tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Việt tại sự kiện này.
Chúng tôi hiểu rằng đây là những vấn đề mà các luật sư nội bộ, các nhà quản lý cấp cao và các chuyên gia
nhân sự đặc biệt quan tâm.

Employment Law Forum quy tụ các luật sư chuyên sâu trong mảng tư vấn về pháp luật lao động từ các văn

phòng tại Băng Cốc, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Tilleke & Gibbins. Nội dung thảo luận sẽ xoay
quanh các chủ đề như chấm dứt hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến thôi việc, điều chuyển người
lao động, giấy phép lao động, thị thực và nhiều chủ đề khác.

Năm nay, Employment Law Forum lần đầu tiên sẽ có một buổi thảo luận bằng tiếng Việt. Thông tin chi tiết,
bao gồm đường link để đăng ký, được cung cấp bên dưới.

Mọi thắc mắc liên quan đến sự kiện của chúng tôi xin vui lòng gửi về địa chỉ thư điện tử: events@tilleke.com.

BUỔI THẢO LUẬN BẰNG TIẾNG VIỆT
Ngày & giờ

Chủ đề

Thứ ba, ngày
30 tháng 11
10:00 – 11:00

Điều Chuyển Người Lao Động - Các Vấn Đề Thực Tiễn Cần
Lưu Ý tại Việt Nam
• Nên hiểu thế nào về thuật ngữ “điều chuyển” người lao động?

• Những khó khăn thông thường mà các công ty phải đối mặt khi
điều chuyển người lao động

• “Các gợi ý” để thực hiện suôn sẻ và hiệu quả việc điều chuyển
người lao động

NHẤN VÀO ĐÂY HOẶC QUÉT ĐỂ
ĐĂNG KÝ

Diễn giả
• Lê Hữu Hồng Chuyên
• Trịnh Trung Kiên

