
ประโยชน์ ์

ที่่�ผู้้�เข้�าเร่ยน์จะได้�รับ

รับที่ราบแบบประเมิิน์ใหมิ่-ต่่อต่�าน์คอร์รัปชัน์ 71 ข้�อ

บที่บาที่คณะกรรมิการต่รวจสอบ คณะกรรมิการ  

ที่ราบ เข้�าใจ การประเมิิน์กระด้าษที่ำาการและการอน์ุมิัต่ิ 

จัด้ที่ ำากระด้าษที่ำาการเพื่่อสอบที่าน์น์โยบายต่่อต่�าน์ 

ที่ ุจร ิต่คอร ์ร ัปช ัน์ แน์วที่างประ เมิ ิน์ความิเส ่ � ยง 

มิาต่รการต่ ่อต่ �าน์คอร์ร ัปช ัน์ และน์โยบายการให �/

รับข้องข้วัญ การเล่�ยงรับรอง การบริจาค

กระบวน์การการย่น์ข้อการรับรองจาก CAC

Workshop Anti-Corruption Case

หลักส้ต่รน์่�

เหมิาะสำาหรับ
ผู้้�ต่รวสอบภายใน์ ผู้้�สอบบัญช่ เลข้าน์ุการและ 

คณะกรรมิการบริษัที่ คณะกรรมิการต่รวจสอบ 

หน์่วยงาน์กำากับด้้แล Compliance , Risk 

คณะที่ำางาน์ที่่�มิ่หน์�าที่่�สอบมิาต่รการต่่อต่�าน์คอร์รัปชัน์

บริษัที่ที่่�สน์ใจย่น์ข้อรับรอง/ต่่ออายุการรับรอง CAC*

ผู้้�ที่่�ผู้่าน์การอบรมิหลักส้ต่ร ACPG ข้อง CAC

*บังคับใช�แบบกระด้าษที่ำาการ สำาหรับบริษัที่ที่่�ย่น์  

ข้อรับรองครั�งที่่� 3

** สามิารถน์ำา Working Paper ไปประยุกต่์ใช�กับงาน์

เร่องอ่น์ ๆ ได้�ด้�วย

หลัักสููตร Online

 Working Paper for

Better Corruption Prevention

ยกระดัับกระดัาษทำำาการ เชี่่�ยวชี่าญสูอบทำาน ต้านคอร์รัปชี่ัน

วันอังคาร - วันพุุธทำ่� 9 - 10 มี่นาคมี 2564

เวลัา 09.00 - 16.30 น. 

คุณพื่น์า รัต่น์บรรณางก้ร

• ผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร CAC 
   สม�คมส่งเสริม สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

คุณอาที่ิต่ย์ เต่ชะสิน์กุล

• ผู้จัดก�รอ�วุโส ส�ยง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รบริห�ร 
 คว�มเสี่ยงก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยใน 
 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส ประเทศไทย จำ�กัด

คุณวิไลพื่ร อิที่ธิิวิรุฬห์

• หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบ บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด 

คุณอน์ุวัฒน์์ จงยิน์ด้่

• กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 
   บริษัท พฤกษ� โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
• ที่ปรึกษ� ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่ก�รเงินและก�รลงทุน 
   บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)
• กรรมก�ร คณะกรรมก�รวิช�ชีพบัญชี ด้�นก�รว�งระบบบัญช ี

   สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์                                                         

คุณฝน์ที่ิพื่ย์ พื่บลาภ

• ผู้อำ�นวยก�ร หัวหน้�ส่วนตรวจสอบระบบส�รสนเทศ 

 บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

นัับ CPD สำำ�หรัับผู้้�สำอบบัญชีีแบบไม่่เป็็นัท�งก�รั ต�ม่ชัี�วโม่งก�รัเข้��อบรัม่จริัง 
โดยเลืือกป็รัะเภทกิจกรัรัม่ที� 1 : ก�รัเข้��ร่ัวม่อบรัม่หรืัอสัำม่ม่นั�คว�ม่ร้ั�ในัด��นัต่�งๆ

  ที�เกี�ยวเนืั�องกับธุุรักิจหรืัอวิชี�ชีีพ

วิที่ยากรโด้ย

รุ�นทำ่� 1/64

สิ�งที่่�ผู้้�เข้�าอบรมิ

ต่�องเต่ร่ยมิใน์การอบรมิ

 Online 

1. Computer / Laptop / 

Smart Phone / Tablet 

2. ไมิโครโฟน์, ห้ฟัง และกล�อง

3. ม่ิโปรแกรมิ MS Team

อััตราค่่าอับรม (รวม VAT)

สมิาชิกสภาฯ, IOD และ CAC  15,000 บาที่ 

 บุคคลที่ั�วไป  19,000 บาที่ 
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ปัญหาคอร์รัปชัน์และแน์วร่วมิต่่อต่�าน์

คอร์รัปชัน์ข้องภาคเอกชน์ไที่ย

กระบวน์การรับรองข้อง CAC

ต่ามิแบบประเมิิน์ 71 ข้�อ

การสร�างจริยธิรรมิให�กับองค์กร

การออกน์โยบายและจรรยาบรรณที่่�ด้่

การประเมิิน์ความิเส่�ยงและการสร�าง

มิาต่รการควบคุมิที่่�ด้่

การออกแบบช่องที่างการแจ�งเบาะแส

การสอบที่าน์และปรับปรุง 

แบบประเมิิน์ 71 ข้�อ

Day 2Day 2
Auditing Parameters for Gift, Hospitality 

and Sponsorships

Auditing Parameters for Sales and Procurement

Auditing Parameters for Whistleblowing Channel / Workshop

Day 1Day 1

Introduction to CAC and Certification Process

COSO Risk Management and Corruption Risks

Auditing Parameters for Risks and Controls / Workshop
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