
หวัข้อ ประเด็นส ำคัญ ลงทะเบยีนเข้ำรว่ม

TLCA CFO CPD คร้ังที่ 2/2020                                          

Transfer pricing

 - หลักการส าคัญของ Transfer Pricing

 - การเตรียมความพร้อมและการด าเนินการ

 - ความรับผิดและบทก าหนดโทษ

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 16 มิถุนายน 2563

(ปดิรับลงทะเบยีน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณนิภาพร 3705 | คุณพมิลเทพ 3702

TLCA CFO CPD คร้ังที่ 3/2020                                          

Related party transaction and impairment issues

 - Accounting Standards for Related party 

transaction and impairment issues

 - Risk and uncertainty

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 9 กรกฎาคม 2563

(ปดิรับลงทะเบยีน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณนิภาพร 3705 | คุณพมิลเทพ 3702

HCM Lesson learn Case Study : CPN - ส าหรับ New-Normal แนวทางการด าเนินธรุกิจและ

การบริหารคนของ CPN ในอนาคตจะมีการปรับเปล่ียน

ไปอย่างไร

- อะไรเปน็ส่ิงส าคัญที่ทาง HR ต้องเร่งสร้างหลังจาก

เหตุการณ์ COVID-19

- องค์กรต้องใหค้วามส าคัญในเร่ืองใดเปน็พเิศษหลัง

สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563

(ปดิรับลงทะเบยีน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอิงครัตน์ ต่อ 3703

การเปดิเผยข้อมูลเพื่อวเิคราะหก์ารด าเนินงานของบริษทั (MD&A)  - ประเด็นส าคัญที่ควรใส่ใน MD&A                        

 - แนวทางการเขียน MD&A   

 - ตัวอย่างการแสดงข้อมูลที่ส าคัญอย่างถูกต้อง เพยีงพอ

 และเข้าใจง่าย

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 16 กรกฎาคม 2563

(ปดิรับลงทะเบยีน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอรวรรณ ต่อ 3704 | คุณนิภาพร 3705

24 กรกฎาคม 2563

14.00 - 15.00 น.    

(Zoom Meeting)

HCM

วันและเวลำ

 ตำรำงกำรจัดกิจกรรมสัมมนำออนไลน์ สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (เดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2563)

30 กรกฎาคม 2563

15.00 - 16.00 น.    

(Zoom Meeting)

 สิทธิพิเศษส ำหรบัสมำชิก สำมำรถส่งผู้แทนในนำมบรษัิทเลือกเข้ำรว่มกิจกรรม ได้จ ำนวน 8 สิทธิ์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (ตัวอย่ำงกำรใช้สิทธิ์ คือ ลงทะเบยีนเข้ำรว่ม 1 คน คิดเปน็ 1 สิทธิ)์ 

ประเภท

CS IR

1 กรกฎาคม 2563

10.00 - 12.00 น.   

(Microsoft Teams)

CFO

CFO23 กรกฎาคม 2563

14.00 - 16.00 น.   

(Microsoft Teams)
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หวัข้อ ประเด็นส ำคัญ ลงทะเบยีนเข้ำรว่มวันและเวลำ

 ตำรำงกำรจัดกิจกรรมสัมมนำออนไลน์ สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (เดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2563)

 สิทธิพิเศษส ำหรบัสมำชิก สำมำรถส่งผู้แทนในนำมบรษัิทเลือกเข้ำรว่มกิจกรรม ได้จ ำนวน 8 สิทธิ์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (ตัวอย่ำงกำรใช้สิทธิ์ คือ ลงทะเบยีนเข้ำรว่ม 1 คน คิดเปน็ 1 สิทธิ)์ 

ประเภท

TLCA CFO CPD คร้ังที่ 4/2020                                          

Capital structure and funding strategy

 - Making capital structure support strategy

 - A practical framework for developing capital 

structure

 - The impact of corporate strategy on the 

capital structure of Thai companies

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณนิภาพร 3705 | คุณพมิลเทพ 3702

What should IR prioritize in a crisis?          - How will the event impact your business 

and/or peer companies?

- How will this affect short term or long-term 

strategy of the business?

- How will you communicate to the 

shareholders and broader public?

- What are your key messages and talking 

points around the crisis?

- How do you communicate this to stakeholder?

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณพมิลเทพ ต่อ 3702

การบริหารความเส่ียง ตามแนวทาง COSO ERM 2017  - สร้างความเข้าใจ COSO ERM 2017

 - การก าหนดกลยุทธก์ารบริหารความเส่ียง การก ากับ

และการบริหารความเส่ียง รวมทั้งการปฏบิติัตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 

(ปดิรับลงทะเบยีน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอรวรรณ ต่อ 3704 | คุณนิภาพร 3705

14 สิงหาคม 2563

10.00 - 12.00 น.   

(Microsoft Teams)

CFO

30 กันยายน 2563 

15.00 - 16.00 น.

(Zoom Meeting)

IR

1 กันยายน 2563

15.00 - 16.00 น.    

(Zoom Meeting)

RIC
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หวัข้อ ประเด็นส ำคัญ ลงทะเบยีนเข้ำรว่มวันและเวลำ

 ตำรำงกำรจัดกิจกรรมสัมมนำออนไลน์ สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (เดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2563)

 สิทธิพิเศษส ำหรบัสมำชิก สำมำรถส่งผู้แทนในนำมบรษัิทเลือกเข้ำรว่มกิจกรรม ได้จ ำนวน 8 สิทธิ์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (ตัวอย่ำงกำรใช้สิทธิ์ คือ ลงทะเบยีนเข้ำรว่ม 1 คน คิดเปน็ 1 สิทธิ)์ 

ประเภท

TLCA CFO CPD คร้ังที่ 5/2020  (English Session)                         

 How to create value with the right environment, social and 

governance strategies

 - Social and environmental value creation

 - The social and environmental problem with 

modern economies

 - Paying attention to environmental, social, 

and governance (ESG) concerns does not 

compromise returns-rather, the opposite

 - The growing demand for more 

environmental, social and governance 

disclosures from investors

 - ESG for the long term

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 28 สิงหาคม 2563 

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณนิภาพร 3705 | คุณพมิลเทพ 3702

แนวทางในการจัดท ารายงานประจ าปขีองบริษทัจดทะเบยีน  - หลักการของรายงานประจ าปี

 - เนื้อหาส าคัญในการเปดิเผยข้อมูล  

 - ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน

 - รูปแบบในการน าเสนอข้อมูลใหม้ีความทนัสมัยโดย

การใช้กราฟฟคิ

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 3 กันยายน 2563

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอรวรรณ ต่อ 3704 | คุณนิภาพร 3705

CFO11 กันยายน 2563

10.00 - 12.00 น.   

(Microsoft Teams)

17 กันยายน 2563

15.00 - 16.00 น.    

(Zoom Meeting)

CS
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หวัข้อ ประเด็นส ำคัญ ลงทะเบยีนเข้ำรว่มวันและเวลำ

 ตำรำงกำรจัดกิจกรรมสัมมนำออนไลน์ สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (เดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2563)

 สิทธิพิเศษส ำหรบัสมำชิก สำมำรถส่งผู้แทนในนำมบรษัิทเลือกเข้ำรว่มกิจกรรม ได้จ ำนวน 8 สิทธิ์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (ตัวอย่ำงกำรใช้สิทธิ์ คือ ลงทะเบยีนเข้ำรว่ม 1 คน คิดเปน็ 1 สิทธิ)์ 

ประเภท

HCM Lesson learn Case Study : CP ALL  - วกิฤตในปจัจุบนัมีความแตกต่างจากวกิฤตในอดีตที่

ผ่านมาอย่างไร 

 - ทาง CP ALL มีแนวทางในการดูแลพนักงานทั้ง Front

 office และ Back office อย่างไร

 - องค์กรต้องใหค้วามส าคัญในเร่ืองใดเปน็พเิศษหลัง

สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ

 - อะไรเปน็ส่ิงส าคัญที่ทาง HR ต้องเร่งสร้างหลังจาก

เหตุการณ์ COVID-19

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 10 กันยายน 2563

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอิงครัตน์ ต่อ 3703

Technology and IR: How will technology Transform IR Today  - เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการเปล่ียนแปลงงานของ

 IR อย่างไร และ IR จะใช้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยี

 - กรณีเกิด crisis กับบริษทั IR สามารถใช้ Social 

Media ในแต่ละสถานการณ์อย่างไร 

 - การติดต่อส่ือสารกับนักวเิคราะห ์และนักลงทนุ IR 

ควรใช้ social media หรือไม่ และข้อควรระวงัคืออะไร

เปดิรับลงทะเบยีนจะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณพมิลเทพ ต่อ 3702

TLCA CFO CPD คร้ังที่ 6/2020                                           

Update on taxes and foreign investment issues

 - อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับภาษใีนปจัจุบนั

 - มาตรการการส่งเสริมและประเด็นปญัหาเกี่ยวกับภาษี

ในการลงทนุระหวา่งประเทศในปจัจุบนั เช่น สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษสี าหรับการลงทนุ การแก้ไขกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว

เปดิรับลงทะเบยีนจะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณพมิลเทพ ต่อ 3702

24 กันยายน 2563

14.00 - 15.00 น.    

(Zoom Meeting)

    ตุลาคม 2563

(Zoom Meeting)

IR

    ตุลาคม 2563

 (Microsoft Teams)

CFO

HCM
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หวัข้อ ประเด็นส ำคัญ ลงทะเบยีนเข้ำรว่มวันและเวลำ

 ตำรำงกำรจัดกิจกรรมสัมมนำออนไลน์ สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (เดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2563)

 สิทธิพิเศษส ำหรบัสมำชิก สำมำรถส่งผู้แทนในนำมบรษัิทเลือกเข้ำรว่มกิจกรรม ได้จ ำนวน 8 สิทธิ์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (ตัวอย่ำงกำรใช้สิทธิ์ คือ ลงทะเบยีนเข้ำรว่ม 1 คน คิดเปน็ 1 สิทธิ)์ 

ประเภท

Cyber Security - ความเส่ียงที่มองข้ามไม่ได้  - แนวทางการด าเนินธรุกิจในยุคดิจิทลั

 - รูปแบบภยัคุกคามทาง Cyber

 - สร้างความตระหนักใหก้ับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร

 - แนวทางปฎบิติัเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความ

เส่ียงด้าน Cyber Security

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 7 ตุลาคม 2563

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอรวรรณ ต่อ 3704 | คุณนิภาพร 3705

TLCA CFO CPD คร้ังที่ 7/2020  (English Session)                        

Data privacy law and cyber security

 - The definition of sensitive data

- Privacy and cyber strategies are combined

- Data privacy becomes a strategic advantage

- Critical Cybersecurity Compliance Issues

- Data Privacy and Cybersecurity Collides with 

the World of Intellectual Property in the New 

Decade

เปดิรับลงทะเบยีนจะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณพมิลเทพ ต่อ 3702

ESG reporting principle  - การเปดิเผยข้อมูลใหต้รงกับความต้องการของ 

Stakeholder                                                 

 - เทคนิคการส่ือสารอย่างมีประสิทธภิาพและเข้าใจง่าย 

 - การน าเสนอรายงานใหน้่าสนใจ โดยเน้นใช้กราฟฟคิ

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอรวรรณ ต่อ 3704 | คุณนิภาพร 3705

HCM Lesson learn Case Study : PT  - ในอนาคตคิดวา่อะไรคือหวัใจหลักของการพฒันา

องค์กร เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่

สามารถคาดคิดได้อีก

 - อะไรเปน็ส่ิงส าคัญที่ทาง HR ต้องเร่งสร้างหลังจาก

เหตุการณ์ COVID-19

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2563

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอิงครัตน์ ต่อ 3703

RIC

19 พฤศจิกายน 2563

15.00 - 16.00 น.    

(Zoom Meeting)

CS

21 ตุลาคม 2563

15.00 - 16.00 น.

(Zoom Meeting)

13 พฤศจิกายน 2563

(Microsoft Teams)

CFO

24 พฤศจิกายน 2563

14.00 - 15.00 น.    

(Zoom Meeting)

HCM

5 / 6



หวัข้อ ประเด็นส ำคัญ ลงทะเบยีนเข้ำรว่มวันและเวลำ

 ตำรำงกำรจัดกิจกรรมสัมมนำออนไลน์ สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย (เดือนกรกฎำคม - ธันวำคม 2563)

 สิทธิพิเศษส ำหรบัสมำชิก สำมำรถส่งผู้แทนในนำมบรษัิทเลือกเข้ำรว่มกิจกรรม ได้จ ำนวน 8 สิทธิ์ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย (ตัวอย่ำงกำรใช้สิทธิ์ คือ ลงทะเบยีนเข้ำรว่ม 1 คน คิดเปน็ 1 สิทธิ)์ 

ประเภท

ESG/SRI: Sustainability issues for IR  - A comprehensive understanding of SRI issues

 - An in-depth review of current and future 

sustainability trends

 - Valuable insight into shaping messages to 

stakeholders

 - Advice on developing an SRI roadshow

เปดิรับลงทะเบยีนจะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณพมิลเทพ ต่อ 3702

การพฒันาระบบบริหารความเส่ียงในองค์กร  - แนวคิดการบริหารความเส่ียงเพื่อเพิ่มคุณค่าใหธ้รุกิจ  

 - หลักการพื้นฐาน และแนวคิดในการบริหารความเส่ียง

และการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในที่ใช้ปฏบิติัใน

องค์กร

เปดิรับลงทะเบยีนวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณอรวรรณ ต่อ 3704 | คุณนิภาพร 3705

TLCA CFO CPD คร้ังที่ 8/2020  (English Session)                        

CFO’s role in strategic financial communications

 - The changing role of the CFO for strategic 

financial communications

- The CFO role as a “Chief Growth Officer”

เปดิรับลงทะเบยีนจะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง

http://www.thailca.com/seminar

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191

คุณพมิลเทพ ต่อ 3702

หมายเหตุ: สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น ซ่ึงสมาคมฯ ก าหนดจัดขึ้นเพื่อเปน็ประโยชน์ส าหรับบริษทัสมาชิกและบคุคลทั่วไป ผ่านช่องทาง Facebook Live 

โดยใหค้วามรู้เกี่ยวกับการชี้แจงข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานก ากับดูแล เช่น One report, การเปดิเผยข้อมูลของบริษทัจดทะเบยีน หรือ ประเด็นส าคัญในปจัจุบนั เปน็ต้น 

ทา่นสามารถติดตามได้ที่ Facebook สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย-tlca

  ธนัวาคม 2563

(Microsoft Teams)

CFO

RIC

ธนัวาคม 2563

(Zoom Meeting)

IR

2 ธนัวาคม 2563

15.00 - 16.00 น.

(Zoom Meeting)
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