
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การบรหิารความเสี�ยง  
(Risk Management)   

 
วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

12 มถินุายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  
 การทํางานใดๆ หากเกดิขอ้ผดิพลาดหรือเหตุการณ์ทีVไม่พงึประสงคภ์ายใตส้ถานการณ์การทีVไม่แน่นอนอัน
เนืVองมาจากการทํางาน ทําใหไ้ดรั้บผลกระทบความเสีVยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนัdนจะเกดิขึdนจากปัจจัยภายใน หรอื
ภายนอก หากไม่มกีารวเิคราะหห์รือการประเมนิความเสีVยงไวเ้ลย ย่อมส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อธุรกจิอย่าง
แน่นอน 
 หลกัสตูร การบรหิารความเสี�ยง (Risk Management) เนน้สรา้งความเขา้ใจการทํางานตามรูปแบบการ
บรหิารความเสีVยงของ โดยการนําแนวคดิ วธิปีฏบิัตไิปประยุกต์ใชใ้นการสรา้งความมัVนใจในการประกอบธุรกจิให ้
เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืVอใหต้ระหนักถงึความสาํคัญของการจัดการความเสีVยง 
2. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึเครืVองมอืการบรหิารความเสีVยงตามหลักการบรหิารความเสีVยงของ และการนําไป 
Implement 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 

• ความหมายและความสําคัญของการบรหิารความเสีVยง 
• โครงสรา้งองคก์รกบัการบรหิารความเสีVยง 
• บทบาทหนา้ทีVในการบรหิารความเสีVยง 
1) Governance and Culture (การกํากบัดแูลกจิการและวัฒนธรรมองคก์ร)  
2) Strategy & Objective Setting (กลยทุธแ์ละวัตถปุระสงคอ์งคก์ร)  
3) Performance (เป้าหมายผลการดําเนนิงาน)  
4) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)  
5) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสืVอสาร และการรายงาน) 

• Workshop กจิกรรมกลุม่ 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 12 มถินุายน 2563 

ประเภท คา่สมัมนา VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 28 พฤษภาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, การบรหิารความเสีVยง, Risk Management, 


