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การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@ สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ

** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ ช และที่ปรึ กษาธุรกิจ

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านัน้
หัวข้อการสัมมนา
การท างานใด ๆ หากเกิ ดข้ อผิ ดพลาดหรื อเหตุการณ์ ที่ไม่ พึ งประสงค์ ภายใต้ สถานการณ์ การที่ ไม่ แน่ นอนอัน
เนื่ องมาจากการทางาน ท าให้ ได้ รับ ผลกระทบความเสี่ ยง (Risk) ไม่ ว่าเหตุการณนั้นจะเกิ ดขึน้ จากปั จจัยภายใน หรื อ
ภายนอก หากไม่ มีการวิเคราะห์ หรื อการประเมินความเสี่ยงไว้ เลย ย่อมส่ งผลให้ เกิดความเสียหายต่ อธุรกิจอย่างแน่ นอน
หลักสู ตร Enterprise Risk Management เน้ นสร้ างความเข้ าใจการทางานตามรู ปแบบการบริ หารความเสี่ย งของ
โดยการนาแนวคิ ด วิธีปฏิ บัติไปประยุกต์ ใช้ ในการสร้ างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
องค์ กรได้ อย่างแท้ จริ ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความเสี่ยง
2. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมทราบถึงเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยงตามหลักการบริ หารความเสี่ ยงของ และการ
นาไป Implement
คุณสมบัติของผู้เข้ ารั บการสั มมนา
• หัวหน้ างาน หัวหน้ าแผนก ผู้จัดการ หรื อผู้บริ หาร
เนื้อหาการบรรยาย
• ความหมายและความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานของกิจการ (Risk-Based Performance
Management
• ความสัมพันธ์ระหว่างบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อสู่การกากับดูแลกิจการที่ดี่
• กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล (New Enterprise Risk Management)
• บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
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• Workshop 1: บทบาทของผูม้ ีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง (กิจกรรมกลุม่ )
• กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)
o ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)
o การระบุความเสี่ยง
o การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
o การ SWOT ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่างในองค์กร
o การกาหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง
o การจัดลาดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Management& Prioritization)
o การจัดทาแผนปฏิบตั ิการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)
o การจัดทารายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation & Internal Audit)
• แนวทางการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ที่นามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
• Workshop การวิเคราะห์และกระบวนการหาความเสี่ยง จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง (โดยมีแบบฟอร์ม
ต่างๆให้ ,กิจกรรมกลุม่ )
รูปแบบการเรี ยนรู้
• การเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทาให้ ผ้ ูเข้าอบรมสามารถนาความรู้ ไปปรั บใช้ ได้ ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่ วมสื่ อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โรงแรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้ าฟรีเพิม่ + 1 ท่ าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
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สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 010 5555 113 021
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริ ษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริ ษัท
ต้ องขอเก็บค่าธุรการจานวน 30 % ทันที
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิ่งในการให้ บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์ กรของท่ าน
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