
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจมีบางคนเข้าใจว่า Governance เป็นเรื่องของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเท่านั้น ผู้บริหารล าดับรองลงมา
และพนักงาน ดูเหมือนจะไกลตัว เหมือนกับไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากเรื่องที่เกี่ยวกับ Governance มักจะกล่าวถึง คณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง เช่น การก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ กระบวนการรายงานและติดตามผล เป็นต้น แท้จริงแล้ว 

ส่วนนี้เป็นเพียงกลไกที่องค์กรจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้บรรลุผล ด้าน Governance การมีแต่เพียงกลไก ไม่อาจท าให้บรรลุผลได้  
ความจ าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือ “ตัวขับเคล่ือน” ให้กลไกที่ก าหนดไว้ท างานได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลตามที่องค์กรต้องการ  
ซ่ึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ท าหน้าที่ขับเคล่ือนให้กลไกท างาน ได้เข้าใจในหลักการและ 
การท างานของตัวกลไกเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์กร 

Key Topic 

หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ 

• ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditors) 

• นักลงทุนสัมพันธ์ 
• ผู้บริหารด้านการก ากับ (Compliance Executives) 

• ผู้บริหารด้านบริหารความเส่ียง (Risk Management 

Executives) 

• ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาล (Executives 

who concern CG issues) 
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IN PRACTICE 
การเสริมสร้างการก ากับดูแลในองค์กร 

• หลักการ และแนวความคิดด้านการก ากับดูแล 

o แนวความคิดด้านการก ากับดูแล 

o หลักการเกี่ยวกับการก ากับดูแล 

o ความหมายของ OECD 

o โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 

o Responsibility & Accountability 

o Transparency & Fairness 

o Corporate Governance Cycle 

• กระบวนการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแล  
และบทบาทหน้าท่ี 

o Risk Management & Internal Control 

o Fraud Risk Assessment & Antifraud Program 

o Compliance 

o Corporate Social Responsibilities 

o Code of Conduct  

o Conflict of Interest, etc 

• การท างานของแต่ละกลไกท่ีออกแบบไว้ 
• Internal Audit, Internal Control & Governance 

 

http://www.tris.co.th/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: ploynitcha@tris.co.th 

คุณพลอยณชิชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429 

คุณปวัณยา T: 02-032-3000 (ext. 8405)  
M: 062-140-5465 

 

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียม 

ก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน  
 

1. ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญช ี1” หรือ 

2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บัญช ี1” บัญชีออมทรัพย์  
เลขท่ี 101-468967-1  

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอรป์อเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT 7%)  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 
บริษัท ทริส คอรป์อเรชั่น จ ากัด  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุช่ือหลักสูตร  
และช่ือหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th 

@tris TRIS Academy of Management 

Register here 
สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

ผ่านระบบออนไลน์   
หรือท่ี www.tris.co.th 

 

Course Fee:  6,500.00 บาท  
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  

Early bird สมัครภายใน 4 เมษายน 2565 

ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่าน้ัน 

 

09.00-16.00 

Online Training  

22 เมษายน 2565 

• ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันฯ  
ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 

• ขอสงวนสิทธ์ิในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้า
ร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของระยะเวลาทัง้หมด 

• กรุณาแจ้งรายชือ่ผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณยีกเลิก  
กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษร กอ่นวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มฉิะนั้น 
สถาบันขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมรอ้ยละ 50 ของ
ค่าธรรมเนียม 

www.tris.co.th  

 

อาจารย์สุรพงษ์  ชูรงัสฤษฎ์ิ                                                                              

CORPORATE GOVERNANCE 
IN PRACTICE 

วิทยากรท่ีปรึกษา TRIS Academy 

กรรมการผู้จัดการ บรษัิท โปรเพสชั่นนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส จ ากัด (PIAS) 

รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ริชเอเชีย 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจ้าพระยามหานคร 
คณะอนุกรรมการ Certified Anti-Corruption ของ IOD                                    

mailto:ploynitcha@tris.co.th
http://www.tris.co.th/

