ฟรี!

รายการ SME Health Check
สำ�หรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน !!!

ชั่่�วโมงการพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�อง (CPD)
สำหรัับผู้้�ทำบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีี
นัับเป็็นด้้านบััญชีี 12 ชั่่�วโมง

การบริหารความเสี่ยง
หลักสูตร
และควบคุมภายในสำ�หรับ SME ใหม่
(Risk Management and Internal Control Design for SME)
วันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รุ่นที่ 1/65

เวลา 09.00-16.30 น. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

เรียนรู้ระบบงานพลังบวก เพื่อสร้าง SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
แม้ว่าการดำ�เนินธุรกิจมีขนาดกิจการแตกต่างกันไป แต่ทุกองค์กรต่างมุ่งหวังในทางเดียวกันเพื่อทำ�ให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน
และรักษาสินทรัพย์ขององค์กรไว้ให้ได้ด้วยการใช้ต้นทุนอย่างเหมาะสม คำ�ถามที่เกิดขึ้นคือกิจการที่มีขนาดเล็กและจำ�นวนพนักงาน
ไม่มาก เจ้าของกิจการจะสามารถบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในเองได้ทั้งหมดหรือไม่ คำ�ตอบที่สำ�คัญสำ�หรับประเด็น
นี้คือ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ดังนั้น กิจการขนาดเล็กก็จำ�เป็นต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมกับองค์กรนั้น เพื่อให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานกับองค์กรทำ�หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ และมีรายงานที่น่าเชื่อถือให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจได้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้เหมาะสำ�หรับ

หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME
ให้มีความเข้าใจต่อความเสี่ยงของกิจการ SME และ
สามารถออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีต้นทุนที่สามารถ
ยอมรั บ ได้ เพื ่ อรัก ษาสินทรัพย์อันมีค่าขององค์กร
อาทิเช่น เงินสด สินค้าคงเหลือ ทรัพย์สินถาวร
ผู้เข้าอบรมจะได้รับรายการตรวจสุขภาพ SME (SME
Health Check) เพื่อนำ�ไปประเมินความแข็งแกร่งของ
กิจการ หรือระบุจุดอ่อนที่ควรต้องรีบแก้ไข เพื่อรักษา
องค์กรให้สืบเนื่องและยั่งยืน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมในการอบรม Online
Computer/ Laptop/ Smart Phone/ Tablet
ไมโครโฟน หููฟััง และกล้้อง

ค่่าอบรม (รวม VAT)

สมาชิิกสภาวิิชาชีีพบััญชีี 8,000 บาท
บุุคคลทั่่�วไป 8,500 บาท

เจ้าของกิจการ SME
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/คณะกรรมการตรวจสอบ
นักบัญชี/หัวหน้าหน่วยงานบัญชี
ผู้สอบบัญชี
นักวางระบบ/บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบ
ผู้ตรวจสอบภายใน/หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนด้านการวางระบบการ
ควบคุมภายใน

หลัักสููตรอบรม
Online Virtual
Training ผ่่าน

Microsoft Teams

สมัครอบรมออนไลน์ ได้ที่ www.tfac.or.th

มีีโปรแกรม Microsoft Teams
สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น หากพบบุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2504, 2572, 2555-2559, 2508-2510 Email: Training@tfac.or.th
ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th
@tfac.family

วิทยากร

คุณวารุณี ปรีดานนท์ CIA, CPA, CFE

•   กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวาง
    ระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•   Partner – PwC Thailand ด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ล
    กิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายใน

คุณกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ

•   กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวาง
    ระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•   ที่ปรึกษางานด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจ
    สอบภายใน กลุ่มบริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
•   กรรมการตรวจสอบสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ

•   กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวาง
    ระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
•   อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์
    และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
อังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
1. หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบ COSO ERM 2017
และ COSO Internal Control 2013
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
       หลักการบริหารความเสี่ยงแบบ COSO Enterprise Risk Management
       2017
       หลักการควบคุมภายในแบบ COSO Internal Control 2013
       การกำ�หนดบทบาทหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. ประเภทของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในแบบป้องกัน (Preventive Control)
       การควบคุมภายในแบบค้นหา (Detective Control)
       การควบคุมภายในแบบแก้ไข (Corrective Control)
3. ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
1. การวางระบบงานจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายเงิน
ความเสี่ยงของระบบงานจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายเงิน       
       การควบคุมภายในที่ควรมี
       หลักการควบคุมภายในแบบ COSO Internal Control 2013
       จุดอ่อนที่พบบ่อยในการออกแบบกระบวนการ
2. การวางระบบงานสินค้าคงคลัง
ความเสี่ยงของระบบงานสินค้าคงคลัง
       การควบคุมภายในที่ควรมี
       จุดอ่อนที่พบบ่อยในการออกแบบกระบวนการ
3. การวางระบบงานขายและรับเงิน

ข้อจำ�กัดของการควบคุมภายใน
       จุดอ่อนของการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงของระบบงานขายและรับเงิน
       การควบคุมภายในที่ควรมี
       จุดอ่อนที่พบบ่อยในการออกแบบกระบวนการ

4. ความเสี่ยงที่มักพบในองค์กรแบบ SME

4. การวางระบบงานเงินเดือน

ความเสี่ยงจากการทุจริต
       ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน
       ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน
       ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

ความเสี่ยงของระบบงานเงินเดือน
       การควบคุมภายในที่ควรมี
       จุดอ่อนที่พบบ่อยในการออกแบบกระบวนการ

สมัครอบรมออนไลน์ ได้ที่ www.tfac.or.th
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