
สำ�หรับผู้ตรวจสอบ

และนักบัญชีในยุค 4.0

การเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน วันอังค�รที่ 

19 ธันว�คม 
พ.ศ. 2560

เวล� 09.00 – 16.30 น.  

ณ ห้อง Ballroom 1 

โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

คว�มเสี่ยง
และภัยคุกค�มด้�นไซเบอร์ (Cyber Risk) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจ�กก�รนำ�

เทคโนโลยีและระบบดิจิตอลม�ปรับปรุงพัฒน�ระบบง�นในองค์กรต่�งๆ ท้ังนี้ข้อมูลจ�ก 

The Global Risks Report ประจำ�ปี 2017 ของ World Economic Forum ได้จัดลำ�ดับให้ภัยคุกค�มท�งไซเบอร์  

(Cyber Attack) เป็น 1 ใน 5 คว�มเสี่ยงที่มีคว�มสำ�คัญของโลก และที่ผ่�นม�พบ Cyber Attack รูปแบบต่�งๆ 

เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่�งต่อเนื่อง สร้�งคว�มเสียห�ยแก่ธุรกิจที่มีก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 

สภ�วิช�ชีพบัญชีและสม�คมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบส�รสนเทศ ภ�คพื้นกรุงเทพฯ 

(ISACA Bangkok Chapter) เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของคว�มม่ันคงปลอดภัยด้�นไซเบอร์ (Cyber Security) 

คว�มเสี่ยง ด้�นไซเบอร์ (Cyber Risk) และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติง�นตรวจสอบและนักบัญชี ในยุค 4.0 

จงึร่วมมือกนัจดัโครงก�รเสวน�นีข้ึน้ เพือ่ให้ผูป้ฏิบัติง�นตรวจสอบและนักบัญชีมีคว�มรูค้ว�มเข้�ใจเกีย่วกบั Cyber 

Risk and Cyber Security ส�ม�รถประเมินคว�มเสี่ยงและจัดให้มีก�รควบคุม  ท่ีเพียงพอเหม�ะสมเพื่อปกป้อง

องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�กคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

• เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่และตระหนักถึงความสำาคัญของ Cybersecurity 
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาทราบความเสี่ยงที่สำาคัญและการควบคุมที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยี 
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนานำาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง และใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

      ให้เกิดประสิทธิผลในองค์กรต่อไป

Cyber 
Security

โครงก�รนี้เหม�ะสำ�หรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ, ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี,  

ผู้บริหาร, อาจารย์และผู้สนใจ
“ผู้เข้�ร่วมเสวน�จะได้รับของที่ระลึกภ�ยในง�น” 

“พบกับก�รเสวน�ร่วมกันครั้งแรกแห่งปี

ระหว่�งสภ�วิช�ชีพบัญชี และ ISACA”



13.15 - 16.30 น.

(พักรับประทาน
อาหารว่าง

14.30 – 14.45 น.)

ก�รเสวน�แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์หัวข้อ  

“คว�มเสี่ยงและผลกระทบของ Cyber 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบและนักบัญชี”

• ประเภทของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber  

Attack) และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk)  

ที่อาจสร้างความเสียหายแก่องค์กร

• ผลกระทบของ Cyber Attack and Cyber Risk 

ต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบและนักบัญชี และ

ความท้าทายในการปรับตัว

• กฎหมายหรือข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

• การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่ควร

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ฉับพลันของเทคโนโลยี

• กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความ 

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security  

Framework) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในองค์กร

• การให้คำาปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ด้านการ

แก้ไขและป้องกันปัญหาภัยคุกคาม และสร้างความ

ตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงที่ม ี

ต่อองค์กร

คุณม�นิต  พ�ณิชย์กุล

CIA, CISA, CISM, CRISC, CRMA
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Chief Audit Executive  
  ธนาคาร ยูโอบี จำากัด (มหาชน)
• คณะทำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม 
  ด้านการตรวจสอบภายใน  
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.เย�วลักษณ์  ช�ติบัญช�ชัย

• Partner บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำากัด
• กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี  
  ด้านการวางระบบบัญชี  
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.อมฤต เหล่�รักพงษ์

• Executive Vice President Head of IT Strategic 
and Program Management office Division Bank 
of Ayudhya PCL.

ดำ�เนินก�รเสวน�โดย
คุณเสนีย์  วัชรศิริธรรม  

CISA, CGEIT, CRISC
• นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  
  – ภาคพื้นกรุงเทพ
• คณะทำางานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม 
  ด้านการตรวจสอบภายใน  
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

16.30 น. ปิดการเสวนา

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th 
เลขที่ 133 อ�ค�รสภ�วิช�ชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติก�รอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2509 

Email: marketing@fap.or.th ส่วนก�รเงิน (ต่อ) 2523, 2544 

E-mail : finance@fap.or.th    @FAP.FAMILY

กำ�หนดก�รเสวน� “Cyber Security สำ�หรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0”

วันอังค�ร ที่ 19 ธันว�คม 2560 เวล� 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขมวิท 31

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.00 - 12.15 น.

(พักรับประทาน
อาหารว่าง

10.30 – 10.45 น.)

Cyber Security 

for Auditors and 

Accountants

คุณปริญญ� หอมเอนก (สุทัศน์ ณ อยุธย�)

• ผู้อำานวยการศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• คณะกรรมการที่ปรึกษา (ISC)2 ประจำาภูมิภาคเอเชีย 
• คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ 
• ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิชาการ มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย 
  ด้านสารสนเทศ สมอ.
• ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กองทัพบก กองทัพอากาศ  
  กระทรวงกลาโหม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำานักงาน ก.ล.ต.

ประก�ศนียบัตรผู้เชี่ยวช�ญระดับส�กล
• ISACA Cybersecurity Nexus
• ITIL V3 Expert, CFE, CBCI
• ISACA : CGEIT, CRISC, CISA, CISM
• (ISC)2 : CISSP, CSSLP, SSCP 
• IRCA : ISMS Lead Auditor, ITSMS and BCMS Provisional Auditor
• COBIT 5 Foundation and Implementation Certified Trainer

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

อัตร�ค่�อบรม (รวม VAT) รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
• สำ�หรับสม�ชิกสภ�วิช�ชีพบัญชีและสม�คม ISACA 3,500 บ�ท 

• สำ�หรับบุคคลทั่วไป 4,000 บ�ท 

• ห�กสมัคร 3 คนขึ้นไป ในองค์กรเดียวกัน 

จ่�ยเพียงท่�นละ 3,600 บ�ท 

*ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)  ผู้ทำาบัญชี/ผู้สอบบัญชี อยู่ระหว่างการรออนุมัติ*


