
   ผู้เข้าร่วมอบรม

 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่�ยง,  
ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร, กรรมการผู้้้จัดการ, หัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเส่�ยง, หัวหน้าหน่วยงานวางแผู้นกลยุที่ธ์, หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้้้ปฏิิบัติงาน/หัวหน้างานในทุี่ก
กระบวนการธุรกิจ

 ความเส่ี่�ยงถืือเป็็นส่ี่วนหน่�งของการดำำาเนินธุุรกิจ การบริหารความเสี่่�ยง คือการมองไป็ในอนาคตและป็ระเมินว่าม่เหตุการณ์์อะไรบ้าง 

ท่ี่�อาจเกิดำข่�นและม่ผลกระที่บที่ำาให้การดำำาเนินธุุรกิจไม่บรรลุเป้็าหมายท่ี่�ต้�งไว้ หากพบว่าองค์กรม่ความเส่ี่�ยงท่ี่�สูี่งเกินกว่าระด้ำบท่ี่�ยอมร้บได้ำผู้บริหาร 

จะต้องกำาหนดำแผน จ้ดำการความเสี่่�ยงและนำาแผนน้�นไป็ป็ฏิิบ้ติ พร้อมที่้�งติดำตาม และรายงานความเสี่่�ยงให้คณ์ะกรรมการที่ราบ

 การบรหิารความเส่ี่�ยงอย่างเป็็นระบบจะช่่วยให้ทุี่กคน ป็ฏิบ้ิตงิานอย่างระม้ดำระว้งเพ่อตอบสี่นองความคาดำหว้งของ ผูม่้ส่ี่วนได้ำส่ี่วนเสี่ย่

   ว้ตถืุป็ระสี่งค์

 เพื่่�อเสริมสร้างความร้้ความเข้้าใจเก่�ยวกับการบริหาร 
ความเส่� ยง ตามกรอบการบริหารความเส่� ยงข้อง COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ได้แก่ Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance (2017) โดยอธิบาย 
องค์ประกอบข้องการบริหารความเส่�ยงและขั้�นตอนในที่างปฏิิบัติ  
เพื่่�อให้ผู้้้อบรมเข้้าใจในหลักการและแนวคิดที่่�สำคัญและสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้้ในการปฏิิบัติงานเพื่่�อเพื่ิ�มความมั�นใจว่าการดำเนินธุรกิจ 
จะบรรลุเป้าหมายที่่�ตั�งไว้อย่างสมเหตุสมผู้ล

ว้นศุกร์-เสี่าร์ที่่� 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

เวลา 09.00 – 16.30 น. จ้ดำอบรม Online ผ่าน Microsoft Teams

 การนับชั่วโมง CPDการนับชั่วโมง CPD

- สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) นับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ / สำาหรับผู้ทำาบัญชี นับชั่วโมง CPD ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญชี- สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) นับชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการ / สำาหรับผู้ทำาบัญชี นับชั่วโมง CPD ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญชี

* โดยเลือกประเภทกิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ * โดยเลือกประเภทกิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพบัญชี นับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริงเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพบัญชี นับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง

การอบรมหล้กสีู่ตร 

การบริหารความเสี่่�ยง  

COSO ERM 2017
ข้�น 

พื�นฐาน

พิเศษ! 
แจกหน้งสี่ือ
COSO-ERM

 2017

สี่ิ�งที่่�ผู้เข้าอบรมต้องเตร่ยมในการอบรม Online 
   1.  Computer/ Laptop/ Smart Phone/ Tablet  
   2.  ไมโครโฟน หููฟัง และกล้อง   
   3.  มีโปรแกรม Microsoft Teams

• อ่เมลที่่�ใช้้ลงที่ะเบ่ยนเข้้าอบรม ต้องเป็นอ่เมลเด่ยวกันกับที่่�ใช้้ลงที่ะเบ่ยน Microsoft Teams
• สามารถเข้้าอบรมได้เฉพื่าะผู้้้ลงที่ะเบ่ยนเที่่านั�น
• หากพื่บบุคคลอ่�นที่่�ไม่ได้ลงที่ะเบ่ยนเข้้าร่วมอบรม สภาวิช้าช้่พื่บัญช้่ข้อสงวนสิที่ธิ�ในการเก็บค่าใช้้จ่ายเพื่ิ�มเติม

• สำหรับที่่านที่่�สมัครและช้ำระค่าอบรมภายในวัันที่ี� 16 พ.ย. จะจัดส่งหนังส่อให้ที่างไปรษณี่ย์ก่อนอบรม
• สำหรับที่่านที่่�สมัครและช้ำระค่าอบรมหูลังวัันที่ี� 16 พ.ย. จะจัดส่งหนังส่อให้ที่างไปรษณี่ย์หลังอบรม



• กรณีศึกษา (Case Study) “การกำาหนดนโยบายและกฎบัตร 

การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรและระดับกระบวนการธุรกิจ 

รวมทั้ง การรายงานความเสี่ยง”

• Workshop ฝึกปฏิบัติ “การระบุความเส่ียง การจัดทำาเกณฑ์ 

การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียง” “การจัดทำาแผน 

จัดการความเส่ียง” และ “การจัดทำา Risk Profile Map” 

• การวิเคราะห์กรณีศึกษา เทียบเคียงกับ 20 หลักการของ COSO 2017

• จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

• ร้อยตำารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ 

California CPA, CIA, CFE 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

• คุณสุวิมล กุลาเลิศ CPA, CIA, CRMA  

Advisor and Ex Chief Audit Executive                              

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

กรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

• สี่มาช่ิกสี่ภาฯ   8,000 บาที่ 

• บุคคลที่้�วไป็    8,500 บาที่

อ้ตราค่าอบรมรวม (VAT)

คณ์ะวิที่ยากรจาก  

บริษ้ที่ ไพร้ซวอเตอร์เฮาสี่์คูเป็อร์สี่ เอบ่เอเอสี่ จำาก้ดำ

วิที่ยากรโดำย

• 2022 Risk Update 

• ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

• ความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง

• กรอบและหลักการการบริหารความเส่ียงของ COSO ERM 2017 

- ความแตกต่างระหว่าง COSO ERM 2004 และ COSO ERM 2017 

- องค์ประกอบและหลักการภายใต้ COSO ERM 2017

• โครงสร้างองค์กรสำาหรับการบริหารความเสี่ยง

• บทบาทหน้าที่ ในการบริหารความเสี่ยง

• Executive Summary

• การนำา COSO ERM 2017 ไปใช้ในทางปฏิบัติ 

- องค์ประกอบที่ 1 Governance and Culture 

- องค์ประกอบที่ 2 Strategy and Objective-Setting 

- องค์ประกอบท่ี 3 Performance 

- องค์ประกอบท่ี 4 Review and Revision 

- องค์ประกอบท่ี 5 Information, Communication and reporting 

- แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการบริหารความเส่ียง 

 

  

                                                                                    

• นำาโดย คุณวารุณี ปรีดานนท์ CIA, CCSA, CPA, CFE 

หุ้นส่วน-ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายใน  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด  

ว้นแรก ว้นที่่�สี่อง

ห้วข้อการอบรม 

สี่ม้ครอบรมออนไลน์ไดำ้ที่่� www.tfac.or.th 

เลขที่่� 133 อาคารสี่ภาวิช่าช่่พบ้ญช่่ ถืนนสีุ่ขุมวิที่ 21 (อโศกมนตร่) แขวงคลองเตยเหนือ เขตว้ฒนา กรุงเที่พฯ 10110

โที่ร. 02 685 2500 สี่่วนป็ฏิิบ้ติการอบรม (ต่อ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : training@tfac.or.th

สี่่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th   @tfac.family

New!!

New!!


