
** สามารถนำา Working Paper ไปประยุกต์ใช้กับงานเรื่องอื่น ๆ ได้ด้วย

วันอังคาร-พุธที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ประโยชน ์

ที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

รับทราบแบบประเมินใหม่-ต่อต้านคอร์รัปชัน 71 ข้อ

บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ  

ทราบ เข้าใจ การประเมินกระดาษทำาการและการอนุมัติ 

จัดทำากระดาษทำาการเพื่อสอบทานนโยบายต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางประเมินความเสี่ยง มาตรการต่อ

ต้านคอร์รัปชัน และนโยบายการให้/รับของขวัญ การเลี้ยง

รับรอง การบริจาค

กระบวนการการยื่นขอการรับรองจาก CAC

Workshop Anti-Corruption Case

หลักสูตรนี้

เหมาะสำาหรับ

ผู้ตรวสอบภายใน ผู้สอบบัญชี เลขานุการและ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานกำากับดูแล Compliance , Risk 

คณะทำางานที่มีหน้าที่สอบมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทที่สนใจยื่นขอรับรอง/ต่ออายุการรับรอง CAC*

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ACPG ของ CAC

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี  ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำาหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำาบัญชี  
นับเป็นด้านบัญชี 12 ช่ัวโมงนับเป็นด้านบัญชี 12 ช่ัวโมง

วิทยากรโดย

รุ่นที่ 2/65

อััตราค่่าอับรม (รวม VAT)

สมาชิกสภาฯ, IOD และ CAC  15,000 บาท 

 บุคคลทั่วไป  19,000 บาท 

Working Paper
for Better Corruption Prevention

ยกระดับกระดาษทำาการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รัปชัน

*** เข้าอบรมได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเท่านั้น หากพบว่าบุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียน
นั่งอบรมด้วย ทางสภาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หลักสูตร Online หลักสูตร Online 

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

• หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบและให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริต 
 บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด (EY)

• หุ้นส่วน-ที่ปรึกษ�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
    และก�รตรวจสอบภ�ยใน                                                                                    
    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด

• กรรมก�ร คณะกรรมก�รวิช�ชีพบัญชี ด้�นก�รว�งระบบบัญช ี

    สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์  

• กรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รบรรษัทภิบ�ล 

    บริษัท พฤกษ� โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

• ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและบริห�รคว�มเสี่ยง 

    บริษัท โชติวัฒน์ อุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน)

• กรรมก�ร คณะกรรมก�รวิช�ชีพบัญชี ด้�นก�รว�งระบบบัญช ี

    สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์    

• ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักกำ�กับดูแลกิจก�รและเลข�นุก�ร 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

คุณพนา รัตนบรรณางกูร

คุณวิไลพร อิทธิวิรุฬห์

คุณอนุวัฒน์ จงยินดี

คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

คุณวารุณี ปรีดานนท์

สิ่งที่ผู้เข้าอบรม

ต้องเตรียมในการอบรม

 Online 

1. Computer / 

Laptop / Tablet 

2. ไมโครโฟน, หูฟัง และกล้อง 

(ต้องเปิดกล้อง 

ตลอดการอบรม)

 อบรม Online

ผ่าน Zoom

*บังคับ!! สำาหรับบริษัทที่ยื่นขอรับรองครั้งที่ 3 

ต้องยื่นกระดาษทำาการ
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ปัญหาคอร์รัปชันและแนวร่วมต่อต้าน

คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

กระบวนการรับรองของ CAC

ตามแบบประเมิน 71 ข้อ

การสร้างจริยธรรมให้กับองค์กร

การออกนโยบายและจรรยาบรรณที่ดี

การประเมินความเสี่ยงและการสร้าง

มาตรการควบคุมที่ดี

การออกแบบช่องทางการแจ้งเบาะแส

การสอบทานและปรับปรุง 

แบบประเมิน 71 ข้อ

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

Course Outline หลักสูตร Working Paper Better Corruption Prevention รุ่นที่ 2/65

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th 

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

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

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

ติดต่อ IDO      02-955-1155 ต่อ  312, 313, 314          cac-enroll@thai-iod.com         www.thai-cac.com

*บังคับ!! สำาหรับบริษัทที่ยื่นขอรับรองครั้งที่ 3 ต้องยื่นกระดาษทำาการ

วันอบรมรุ่นถัดไป รุ่นที่ 3/65 วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 8-9 กันยายน 2565


