
** สามารถนำำา Working Paper ไปประยุุกต์์ใช้ ้
   กับงานำเร่�องอ่�นำ ๆ ได้้ด้้วยุ

วัันอัังคาร-วัันพุุธที่่� 15-16 พุฤศจิิกายน 2565 
เวัลา 09.00 - 16.30 น.

ประโยุช้นำ์
ที่่�ผู้้้เข้้าเร่ยุนำจะได้้รับ

รับที่ราบแบบประเมินำใหม่-ต์่อต์้านำคอร์รัปช้ันำ 71 ข้้อ

บที่บาที่คณะกรรมการต์รวจสอบ คณะกรรมการที่ราบ 
เข้้าใจการประเมินำกระด้าษที่ำาการและการอนำุมัต์ ิ

จัด้ที่ำากระด้าษที่ำาการเพ่ื่�อสอบที่านำนำโยุบายุต์่อต์้านำ 
ทีุ่จริต์คอร์รัปช้ันำ แนำวที่างประเมินำความเส่�ยุง มาต์รการ
ต์่อต์้านำคอร์รัปช้ันำ และนำโยุบายุการให้/รับข้องข้วัญ  
การเล่�ยุงรับรอง การบริจาค

กระบวนำการการยุ่�นำข้อการรับรองจาก CAC

Workshop Anti-Corruption Case

หลักส้ต์รนำ่�
เหมาะสำาหรับ

ผู้้้ต์รวสอบภายุในำ ผู้้้สอบบัญช้่ เลข้านำุการและ 
คณะกรรมการบริษัที่ คณะกรรมการต์รวจสอบ
หนำ่วยุงานำกำากับด้้แล Compliance , Risk 
คณะที่ำางานำที่่�ม่หนำ้าที่่�สอบมาต์รการต์่อต์้านำคอร์รัปช้ันำ
บริษัที่ที่่�สนำใจยุ่�นำข้อรับรอง/ต์่ออายุุการรับรอง CAC*
ผู้้้ที่่�ผู้่านำการอบรมหลักส้ต์ร ACPG ข้อง CAC

ชั่่�วโมงพั่ฒนาความรู้้�ต่่อเน่�อง (CPD) สำหรู้บ่ผู้้�สอบบญ่ชั่แีละผู้้�ทำบญ่ชั่ี  ชั่่�วโมงพั่ฒนาความรู้้�ต่่อเน่�อง (CPD) สำหรู้บ่ผู้้�สอบบญ่ชั่แีละผู้้�ทำบญ่ชั่ี  
อยู่้รู่้ะหว่างการู้พัจิารู้ณาอนมุต่่จิากหน่วยู่งานที�เกี�ยู่วข้�องอยู่้รู่้ะหว่างการู้พัจิารู้ณาอนมุต่่จิากหน่วยู่งานที�เกี�ยู่วข้�อง

วัิที่ยากรโดย

อตั์ราคา่อบรม (รวม VAT)
สมาช้ิกสภาฯ, IOD และ CAC  15,000 บาที่ 

 บุคคลที่ั�วไป  19,000 บาที่ 

Working Paper
for Better Corruption Prevention

ยกระดับกระดาษที่ำาการ เชี่่�ยวัชี่าญสอับที่าน ต้้านคอัร์รัปชี่ัน

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

คุณพุนา รัต้นบรรณางกูร

• 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    

คุณอันุวััฒน์ จิงยินด่

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

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

คุณไพุรัชี่ ศร่วัิไลฤที่ธิ�

• หุ้นส่วน-ที่ปรึกษ�ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

 และก�รตรวจสอบภ�ยใน 

    บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด    

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

    สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 

คุณวัารุณ่ ปร่ดานนที่์

*บังคับ!!*บังคับ!! สำาหรับบริษัที่ที่่�ยุ่�นำข้อรับรองครั�งที่่� 3 
      ต์้องยุ่�นำกระด้าษที่ำาการ

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

คุณวัิไลพุร อัิที่ธิวัิรุฬห์์

ณ  ห์้อังจิามจิุร่ 1 ชี่ั�น M 
โรงแรมปทีุ่มวัันปริ�นเซส (MBK Center) 
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ปัญหาคอร์รัปช้ันำและแนำวร่วมต์่อต์้านำ
คอร์รัปช้ันำข้องภาคเอกช้นำไที่ยุ

กระบวนำการรับรองข้อง CAC
ต์ามแบบประเมินำ 71 ข้้อ

การสร้างจริยุธรรมให้กับองค์กร

การออกนำโยุบายุและจรรยุาบรรณที่่�ด้่

การประเมินำความเส่�ยุงและการสร้าง
มาต์รการควบคุมที่่�ด้่

การออกแบบช้่องที่างการแจ้งเบาะแส

การสอบที่านำและปรับปรุง 
แบบประเมินำ 71 ข้้อ

Day 2
Auditing Parameters for Gift, Hospitality 

and Sponsorships

Auditing Parameters for Sales and Procurement

Auditing Parameters for Whistleblowing Channel / Workshop

Day 1
Introduction to CAC and Certification Process

COSO Risk Management and Corruption Risks

Auditing Parameters for Risks and Controls / Workshop

Course Outline ห์ลักสูต้ร Working Paper Better Corruption Prevention 

*บังคับ!! สำาหรับบริษัที่ที่่�ยุ่�นำข้อรับรองครั�งที่่� 3 ต์้องยุ่�นำกระด้าษที่ำาการ
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