
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

น�าโดย คุณวารุณี ปรีดานนท ์CIA, CCSA, CPA, CFE

   หุ้นส่วน-ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน

   และการตรวจสอบภายใน

   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

วัันจัันทร์์ท่� 13 ธัันวัาคม พ.ศ. 2564 

เวัลา 09.00-16.30 น. จััดอบร์ม Online ผ่่าน Microsoft Teams

คณะวิทยากรจาก 

• การบริหารความเสี่่�ยงในปััจจุบันมักเน้นที่่�การบริหารความเสี่่�ยงด้้านการปัฏิิบัติิการ 

ด้้านการบริหารจัด้การที่างการเงิน และด้้านการปัฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบข้อบังคับ เนื�องจาก

ม่ความชัด้เจนและที่�าความเข้าใจติ่อการระบุ ปัระเมิน และจัด้การความเสี่่�ยง

• ความเสี่่�ยงด้้านกลยุที่ธ์์ หรือ Strategic Risk คือ ความเสี่่�ยงที่่�แผนกลยุที่ธ์์และแผนการ

ด้�าเนินงานไม่เหมาะสี่มหรือไม่สี่อด้คล้องกัน รวมถึงการน�าแผนด้ังกล่าว ไปัด้�าเนินการ 

ที่่�ไม่เหมาะสี่ม หรือ ม่การเปัล่�ยนแปัลงจากปััจจัยภายนอกและปััจจัยภายในที่่�ม่ผลกระที่บ

ติ่อการก�าหนด้กลยุที่ธ์์หรือการด้�าเนินงานเพื�อให้บรรลุวัติถุปัระสี่งค์และเปั้าหมาย 

ขององค์กร ด้ังนั้น การบริหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุที่ธ์์ จึงม่ความสี่�าคัญอย่างยิ�งติ่อ

องค์กร ซึ�งองค์กรควรค�านงึถึงความเสี่่�ยงด้้านน่ ้ และระดั้บความเสี่่�ยงที่่�องค์กรยอมรับได้้ 

หรือ Risk Appetite 

• ด้ชันช่่วั้ด้ความเสี่่�ยงหลกั หรอื Key Risk Indicator : KRI เป็ันเคร่องมอืที่่�ช่วย เติอืน

ภยัล่วงหน้าก่อนที่่�ความเสี่่�ยงจะเกิด้ข้ึน และสี่ามารถใช้ช่วยติิด้ติามสี่ถานะของ ความเสี่่�ยง การ

ก�าหนด้ KRI ที่่�ด่้ ควรที่�าการวเิคราะห์สี่าเหตุิของความเสี่่�ยง (Root Cause Analysis) ด้้วย

เพื�อเสี่ริมสี่ร้างความรู้ความเข้าใจเก่�ยวกับการบริหารความเสี่่�ยงที่่�น�าแนวคดิ้

และเที่คนิคติ่าง ๆ มาใช้ให้เปั็นปัระโยชน์ ได้้แก่ การบริหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุที่ธ์์ 

(Strategic Risk Management) การก�าหนด้ระดั้บความเสี่่�ยงที่่�องค์กรยอมรบั

ได้้ (Risk Appetite) และการก�าหนด้ด้ัชน่ช่้วัด้ความเสี่่�ยงหลัก (Key Risk In-

dicator : KRI) หลักสีู่ติรน่้เหมาะสี่�าหรับผู้ที่่�ที่ราบหลักการของการบริหารความ

เสี่่�ยงข้ันพื้นฐานแล้ว หรือได้้น�ากรอบการบริหารความเสี่่�ยงไปัปัฏิิบัติิในองค์กร

แล้วเปัน็ระยะเวลาหนึ�ง หรือผูท้ี่่�ติอ้งการที่ราบเที่คนคิเพิ�มเติมิในการบรหิารความ

เสี่่�ยง

กรรมการ กรรมการติรวจสี่อบ กรรมการบริหารความเสี่่�ยง 

ปัระธ์านเจ้าหน้าที่่�บริหาร กรรมการผู้จัด้การ หวัหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่่�ยง 

หัวหน้าหน่วยงานวางแผนกลยุที่ธ์์ หัวหน้าหน่วยงานติรวจสี่อบภายใน

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

การอบรมหลักสูตร 

การบริหารความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง

(ขั้น Advance)(ขั้น Advance)

COSO ERM 2017COSO ERM 2017  

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th 

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

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

ทบทวนหลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง

- ความหมายและความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

- กรอบและหลักการของ COSO ERM 2017

- ความสมัพนัธ์ระหว่าง COSO ERM 2017 ความเสีย่งด้าน

กลยทุธ์ Risk Appetite และ KRI

หัวข้อการอบรม

การบริหารความเสี่่�ยงด้้านกลยทุี่ธ์์ (Strategic Risk Management)

- ความหมายของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

- ความส�าคัญของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

- ปัจจัยเสี่ยงของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- การใช้ COSO ERM 2017 ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)

- ความหมายของ Risk Appetite และการน�าไปใช้ 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการก�าหนด Risk Appetite 

- วธีิการก�าหนด Risk Appetite 

- ตวัอย่าง Risk Appetite

ดัชนีวัดความเสีย่งหลกั (Key Risk Indication: KRI) 

- ความหมายของ KRI และการน�าไปใช้ 

- Root Cause Analysis และวิธีการก�าหนด Risk Appetite 

- ตัวอย่าง KRI

Workshop ฝึึกปฏบิตั ิการก�าหนด KRI  

และ Risk Appetite

สรปุ และ ถาม-ตอบ

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี

อัตราค่าอบรมรวม (VAT)

สมาชิก     4,000   บาท   บุคคลทั่วไป  4,500   บาท 

 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

หลักสูตรอบรม Online

Virtual Training 

 อบรมผ่าน

 Microsoft Teams

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมในการอบรม Online 
   1.  Computer/ Laptop/ Smart Phone/ Tablet  
   2.  ไมโครโฟน หููฟัง และกล้อง   
   3.  มีโปรแกรม Microsoft Teams

• อีีเมลทีี่�ใช้้ลงที่ะเบีียนเข้้าอีบีรม ต้้อีงเป็็นอีีเมลเดีียวกัันกัับีทีี่�ใช้้ลงที่ะเบีียน Microsoft Teams
• สามารถเข้้าอีบีรมได้ีเฉพาะผู้้้ลงที่ะเบีียนเท่ี่านั�น
• หากัพบีบุีคคลอ่ี�นทีี่�ไม่ได้ีลงที่ะเบีียนเข้้าร่วมอีบีรม สภาวิช้าชี้พบัีญชี้ข้อีสงวนสิที่ธิิ์�ในกัารเก็ับีค่าใช้้จ่่ายเพิ�มเติ้ม

พิเศษ 

แจกหนังสือ

COSO-ERM 

2017

• สำาหรับีท่ี่านทีี่�สมัครและช้ำาระค่าอีบีรมภายในวันทีี่� 5 ธิ์.ค. จ่ะจั่ดีส่งหนังส่อีให้ที่างไป็รษรีย์ก่ัอีนอีบีรม
• สำาหรับีท่ี่านทีี่�สมัครและช้ำาระค่าอีบีรมหลังวันทีี่� 5 ธิ์.ค. จ่ะจั่ดีส่งหนังส่อีให้ที่างไป็รษรีย์หลังอีบีรม


