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RISK CHALLENGES and
Enhancing RISK CULTURE
ความท้าทายและการเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง

(Online Training Program)
การบริหารความเสี่ยง หรือ Enterprise Risk Management (ERM) มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคดิจิทัลที่องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง ทั้งส่วน
ของความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ไม่ว่าจะจากความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
ภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ทั้งนี้ ประสิ ทธิผลของการบริหารความเสี่ ยงองค์กร จะเกิดขึ้นได้จากการออกแบบกลไกการบริหารจั ดการอย่างเป็ นระบบและ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงให้เกิดขึ้ นทั่วทั้งองค์กร โดยจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถตอบสนองและมีความพร้อม
ต่อการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น สามารถรักษาผลการดาเนินงานและสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

Key Topics
•
•
•
•
•
•
•

ความท้าทายขององค์กรใน VUCA World
บทบาทของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แนวคิดสาคัญของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงสากล
ความเสี่ยงอุบัติใหม่, ESG Risks และ
Black Swan
การวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงองค์กร
การจัดการความเสี่ยงระดับโครงการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง
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หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่ อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองถึงความ
ท้ า ทายขององค์ ก รหลั ง โควิ ด 19 วิ ธี ป รั บ ตั ว ของธุ ร กิ จ
ความส าคั ญ และการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมความเสี่ ย ง
บทบาทของผู้ บ ริ ห าร และการเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มบุ ค ลากร
ที่ ต ระหนั ก ต่ อ ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ง า น อั น น าไปสู่
วัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ
•

บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

•

บุคลากรในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร

•

ผู้ที่สนใจด้านการบริหารความเสี่ยง

www.tris.co.th

RISK CHALLENGES and
Enhancing RISK CULTURE
25 มีนาคม 2565
09.00-16.00

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ

1 Day Online Training
Course Fee: 6,500.00 บาท
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 7 มีนาคม 2565
ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น
•

•
•

ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ
ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม
ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้า
ร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50
ของค่าธรรมเนียม

ผู้อานวยการอาวุโส
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

การชาระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
• สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1”
หรือ
• โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสานักงานใหญ่ สีลม
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม (VAT 7%)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
่ หลักสูตร
ส่งสาเนาหลักฐานการชาระเงิน ระบุชือ

Register here

และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

สแกน QR Code เพื่ อลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์
หรือที่ www.tris.co.th

Contact:
LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
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คุณปวัณยา T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

