
 
 

เรียน     บริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   
  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยขอแจ้งตารางการจดักิจกรรมสมัมนาออนไลน์ ปี 2565 ซึง่เป็นสิทธิพิเศษส าหรับบริษัทสมาชกิที่ได้ช าระค่าสมาชิกประจ าปี 2565 โดยมรีายละเอียดกจิกรรมตามเอกสารแนบ 
      

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ส าหรับบริษัทสมาชิก  

• สิทธิพิเศษส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่จดัขึน้ให้กบับริษัทที่ได้ช าระค่าสมาชิกประจ าปี 2565 สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน 8 สิทธ์ิ ต่อปี โดยสิทธ์ิจะถกูตดั  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  ตวัอย่างการใช้สิทธ์ิ คือ ลงทะเบียนเข้าร่วม 1 คน ถือว่าบริษัทใช้ไปแล้ว 1 สิทธ์ิ หากลงทะเบียนเข้าร่วม 2 คน ถือว่าบริษัทใช้ไปแล้ว 2 สิทธ์ิ เป็นต้น 
 

• วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว ขอให้ใช้ username ในนามบริษัท (ชื่อย่อบริษัทตามด้วยตวัเลข) โดย Log in เข้าสู่การลงทะเบียนของเว็ปไซต์สมาคมฯ เท่านัน้  
เพื่อสามารถตรวจสอบการใช้งานสิทธ์ิได้ว่าบริษัทของท่านได้ใช้สิทธ์ิไปเป็นจ านวนก่ีครัง้  
(**ผู้ที่มี username/password ในนามบริษัท คือรายชื่อบคุคลที่บริษัทได้แจ้งไว้ในระบบฐานข้อมลูของสมาคมฯ โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ https://thailca.com/member_list) 
 

• กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว และไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาแจ้งอีเมลยกเลิกการใช้สิทธ์ิมายงัสมาคมฯ ตามข้อมลูที่ก าหนด ทัง้นี ้หากไม่ด าเนินการยกเลิกตามก าหนด  
สมาคมฯ จะระบวุ่าท่านได้ใช้สิทธ์ินัน้แล้ว 
 

• ขอสงวนสิทธ์ิอาจมีการเปล่ียนแปลงวนั เวลา หรือ หวัข้อ ตามสถานการณ์และความเหมาะสม  
 

สมาคมฯ จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้บริษัทสมาชิกทราบ ในวันท าการวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  เพื่อแจ้งก าหนดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  
โดยจะประชาสมัพนัธ์ผ่านอีเมล และกลุ่มไลน์ผู้ปฏิบตัิงานด้านต่างๆ และบริษัทสมาชิกจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมสมัมนาผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thailca.com ตามวนัท่ีแจ้งเปิดรับลงทะเบียนเท่านัน้   
ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ได้ตามรายละเอียดข้อมลูด้านล่างนี ้

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม :  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โทร. 02 009 9191 หรือ อีเมล Thai_Listed_Companies_Association@lca.or.th 
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เดือนมีนาคม 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
CFO TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) ครัง้ที่ 1/2022  
หวัข้อ “การยกระดบัคณุภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนไทย” 
 
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
 

• แนวทางการเปิดเผยข้อมลูรายทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนเพื่อให้มีคณุภาพ ถกูต้อง ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินรวมถงึการก ากบัดแูลโดยมีผู้สอบบญัชี 

เปิดรับลงทะเบยีนวนัท่ี 1 มีนาคม 2565 ที ่www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุนิภาพร ต่อ 3705 | คณุอภิญญา 3701 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

ESG Turning Waste into Value – Waste and Recycling business 
 

• การน าขยะกลบัมาใช้ มีความส าคญักบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน
ตามหลกั SDGs อย่างไร 

• การจดัการกบัขยะแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพ 
• แนวทางการเปิดเผยข้อมลูด้านการจดัการขยะของบริษัทจด

ทะเบียน 
• ตวัอยา่งกิจการท่ีด าเนินธุรกจิในการจดัการขยะที่มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกบัหลกั SDGs 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนมีนาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอภิญญา ต่อ 3701  
ESGnetwork@lca.or.th 

RIC 
 
 
 

พร้อมหรือยงัส าหรับ PDPA 2022 • การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ PDPA ก่อนกฎหมายมีผล
บงัคบัใช้ 

• PDPA Guideline 
• รายการส าคญัใดบ้างที่บริษัทควรตรวจสอบความพร้อม 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนมีนาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอรวรรณ ต่อ 3704 | คณุนิภาพร ต่อ 3705 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

HCM Future Trends of HR 2022 (Virtual Conference) • HR Future Trend 2022 
• HR Competency Survey: ผลของการท าการส ารวจขีด

ความสามารถของ HR by DAVE ULRICH  
• Panel Discussion by HCM Committee 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนมีนาคม สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
โทร. 02 009 9191  
คณุสภุทัรา ต่อ 3706  
HCM_Coordinator@lca.or.th 

 

 

 



เดือนเมษายน  (งดจัดกิจกรรม) 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เดือนพฤษภาคม 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
CFO TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) ครัง้ที่ 2/2022  
หวัข้อ “Economic Update for CFO” 
 

• การติดตามสถานการณ์เศรษฐกจิทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนพฤษภาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุนิภาพร ต่อ 3705 | คณุอภิญญา 3701 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

CS 
 
 

 

การเตรียมความพร้อมรองรับการบงัคบัใช้ PDPA  
ส าหรับเลขานกุารบริษัท 

• หลกัการส าคญัของ พรบ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (PDPA) 
• ข้อมลูส่วนบคุคลที่เก่ียวข้องกบังานเลขานกุารบริษัท 
• ตวัอยา่งการจดัท าข้อมลูส่วนบคุคล  

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนพฤษภาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอรวรรณ ต่อ 3704 | คณุนิภาพร ต่อ 3705 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

ESG Integrating ESG into Business Strategy • แนวทางการบรูณาการด้าน ESG เข้ากบักลยทุธ์ทางธุรกิจ
ขององคก์รอยา่งไร 

• แนวทางการส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้เสียและการเปิดเผยข้อมลู
ในการรายงานด้าน ESG  

• ตวัอยา่งการด าเนินธุรกิจด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน
ผนวกกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนพฤษภาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอภิญญา ต่อ 3701  
ESGnetwork@lca.or.th 

HCM HR Transformation Sharing  
(HCM x PacRim) 
 

• Share global trends impacting Learning & 
Development 

• Understand why HR professionals need to transform 
• Know what are the key mindset, skillset & toolset 

required in order to be a trusted partner to Business 
Leaders 

• Share case study by Alumni  

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนพฤษภาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191 
คณุอิงครัตน์ ต่อ 3703 | คณุสภุทัรา ต่อ 3706  
HCM_Coordinator@lca.or.th 

 

  



เดือนมิถุนายน 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
CFO TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) ครัง้ที่ 3/2022  
หวัข้อ “ PDPA for Accounting and Finance ” 
 

• งานด้านบัญชีและการเงินจ าเป็นต้องมีการจัดการข้อมูล
ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและลด
ความเส่ียงที่อาจจะส่งผลกระทบตอ่บคุคลหรือองคก์รอย่างไร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนมถินุายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุนิภาพร ต่อ 3705 | คณุอภิญญา 3701 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

RIC 
 
 
 

Cyber Risk 2022 • Cyber Risk in Everywhere 
• Cyber Security Culture 
• Cyber Security & Data Privacy 
 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนมถินุายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอรวรรณ ต่อ 3704 | คณุนิภาพร ต่อ 3705 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

HCM Reinventing HR to thrive in the ‘Never Normal’  
 

• วฒันธรรมองค์กรแบบไหนที่จะชว่ยให้องคก์รอยู่รอด ภายใต้
บริบทของ ‘Never Normal’ 

• แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในยคุ 
‘Never Normal’  

• การสร้าง Employee Engagement อย่างไรในยคุ ‘Never 
Normal’ 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนมถินุายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191 
คณุอิงครัตน์ ต่อ 3703 | คณุสภุทัรา ต่อ 3706  
HCM_Coordinator@lca.or.th 

IR ESG กบับทบาทการท างานของ IR 
 

• กฎเกณฑ์ และหลกั ESG กบับทบาทการท างานของ IR 
 
 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนมถินุายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุพิมลเทพ ต่อ 3702 
IR_Coordinator@lca.or.th 

 

  



เดือนกรกฎาคม 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
CFO TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) ครัง้ที่ 4/2022 
หวัข้อ “ความเข้าใจเก่ียวกบัสินทรัพย์ดิจิตอลและเทคโนโลยี
ทางการเงิน (FinTech) กบับทบาทของ CFO” 

• ผู้บริหารด้านบญัชีและการเงินจะมีแนวทางการบริหาร
จดัการด้านสินทรัพย์ดิจิตอลและการใช้เทคโนโลยีทาง
การเงินในการบริหารจดัการทางการเงินอยา่งไร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนกรกฎาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุนิภาพร ต่อ 3705 | คณุอภิญญา 3701 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

CS 
 
 
 

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ (เน้น Board Diversity) • หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการ 
• การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการอสิระ 
• นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนกรกฎาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอรวรรณ ต่อ 3704 | คณุนิภาพร ต่อ 3705 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

ESG Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action 
 

• แนวนโยบายและแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
บริษัทจดทะเบียน 

• แนวทางการจดัการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
บริษัทจดทะเบียน 

• แนวทางการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ตวัอยา่งโครงการของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนกรกฎาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอภิญญา ต่อ 3701  
ESGnetwork@lca.or.th 

HCM Be Exponential: Agility & Disruptive Mindset 
 

• การคิดแบบ Disruptive Mindset 
• Connecting the Dots: Cross-Function Organization 
• Building a high-performance culture 

 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนกรกฎาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191 
คณุอิงครัตน์ ต่อ 3703 | คณุสภุทัรา ต่อ 3706  
HCM_Coordinator@lca.or.th 

  



เดือนสิงหาคม 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
CFO TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) ครัง้ที่ 5/2022 
หวัข้อ “Restructuring Business for Growth”  
 

• การปรับโครงสร้างของธุรกิจจะสง่ผลอย่างไรต่อการบริหาร
จดัการทางธุรกิจ รวมถงึการบริหารจดัการด้านการเงินและ
ห่วงโซ่อปุทานของธุรกจิอยา่งไร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนสิงหาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุนิภาพร ต่อ 3705 | คณุอภิญญา 3701 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

ESG Circular Economy Business Models 
 

• กลยทุธ์และนโยบายเร่ืองการด าเนินงานด้าน Circular 
Economy ของบริษัทจดทะเบยีนอย่างไร 

• ตวัอยา่งโมเดล/ โครงการในการจดัการด้านเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนของบริษัทจดทะเบียน  

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ จะมีส่วนร่วมสนบัสนนุด้านเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนในโครงการของบริษัทอย่างไร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนสิงหาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอภิญญา ต่อ 3701  
ESGnetwork@lca.or.th 

HCM Workplace with No Boundaries: การท างานร่วมกนัได้อย่างไร้
ขีดจ ากดั 
 

• กรอบแนวคดิของ Digital Workplace Framework 
• HR มีมมุมองเก่ียวกบั workplace และการออกแบบรูปแบบ

การท างานใหม่อยา่งไร้ขีดจ ากดัอย่างไรบ้าง 
• วิธีสร้าง Redefine Communication ให้กบัพนกังานคนใน

องค์กรในการส่ือสารท่ีมีความสม า่เสมอ 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนสิงหาคม ท่ี www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191 
คณุอิงครัตน์ ต่อ 3703 | คณุสภุทัรา ต่อ 3706  
HCM_Coordinator@lca.or.th 

IR Why is sustainable development important to the company 
and how do IROs deal with it to communicate with 
investors? 

• What is sustainable development and the Importance 
of sustainability in business? 

• How should IROs and sustainability professionals 
collaborate to communicate meaningfully with 
investors? 

• How do IROs make sustainable performance a priority 
to communicate with Board of Directors, management 
and both domestic and international investors? 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนสิงหาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุพิมลเทพ ต่อ 3702 
IR_Coordinator@lca.or.th 

 



เดือนกนัยายน 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
CFO TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) ครัง้ที่ 6/2022 
หวัข้อ “บทบาทของ CFO ต่อความยัง่ยืนขององคก์ร” 
 

• ผู้บริหารทางการเงินและบญัชีจะมีการปรับเปล่ียนการ
ด าเนินงานทางบญัชีและการเงินเพื่อบรูณาการไปสู่การเป็น
องค์กรความยัง่ยืนได้อยา่งไร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนกนัยายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุนิภาพร ต่อ 3705 | คณุอภิญญา 3701 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

CS 
 
 
 

เทคนิคการจดัท ารายงานการประชมุ • องค์ประกอบของการจดัท ารายงานการประชมุ 
• เทคนิคการจดัท ารายงานการประชมุที่ถกูต้อง และมี

ประสิทธิผล 
• ตวัอยา่งการบนัทึกรายงานการประชมุ 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนกนัยายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอรวรรณ ต่อ 3704 | คณุนิภาพร ต่อ 3705 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

RIC 
 
 
 

Essential IT Audit for PDPA • Control Activities for PDPA 
• Using Data Analytic Technic 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนกนัยายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอรวรรณ ต่อ 3704 | คณุนิภาพร ต่อ 3705 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

HCM การบริหารงานบคุคลในรูปแบบ “Micro enterprise” 
 

• แนวคิดการบริหารงานในรูปแบบ “Micro enterprise” 
• ประโยชน์ในการท างานแบบ “Micro enterprise” 
• การสร้าง Community of Interest ในองค์กร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนกนัยายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191 
คณุอิงครัตน์ ต่อ 3703 | คณุสภุทัรา ต่อ 3706  
HCM_Coordinator@lca.or.th 

 

  



เดือนตลุาคม 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
CFO TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) ครัง้ที่ 7/2022 
หวัข้อ “Introduction to Sustainable Finance” 
 

• ผู้บริหารด้านบญัชีและการเงินจะมีแนวทางการบริหาร
จดัการด้านการเงินท่ียัง่ยืนอยา่งไร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนตลุาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุนิภาพร ต่อ 3705 | คณุอภิญญา 3701 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

ESG ESG Risks Matter to Supply Chain Management 
 

• แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงด้าน ESG ในห่วงโซ่
อปุทานของบริษัทจดทะเบียนอยา่งไร 

• แนวทางการประเมินความเส่ียงของบริษัทจดทะเบียนในด้าน
ของ ESG ของบริษัทจดทะเบียนอย่างไร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนตลุาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอภิญญา ต่อ 3701  
ESGnetwork@lca.or.th 

HCM How the metaverse will change the future of work 
 

• What is the Metaverse? 
• How will the metaverse change the way we work?  
• What should workers expect from the metaverse?  

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนตลุาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191 
คณุอิงครัตน์ ต่อ 3703 | คณุสภุทัรา ต่อ 3706  
HCM_Coordinator@lca.or.th 

IR What should IR prioritize in a crisis? • How will the crisis 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 stakeholders? 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนตลุาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุพิมลเทพ ต่อ 3702 
IR_Coordinator@lca.or.th 

 

  



เดือนพฤศจิกายน 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ
CFO TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) ครัง้ที่ 8/2022 
หวัข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing” 
 

• การลงทนุเพื่อสนบัสนนุการด าเนนิธุรกิจภายใต้เป้าหมาย
ด้านความยัง่ยืน (ESG) อย่างไร 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนพฤศจกิายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุนิภาพร ต่อ 3705 | คณุอภิญญา 3701 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

CS 
 
 
 

กรณีศกึษารายการท่ีเก่ียวโยงกนั • กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 
• นิยามรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และผู้ที่เก่ียวข้อง 
• ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และตวัอยา่งการวดัขนาด

รายการ 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนพฤศจกิายน ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอรวรรณ ต่อ 3704 | คณุนิภาพร ต่อ 3705 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

 

  



เดือนธนัวาคม 
 

ประเภท หัวข้อ ประเด็นส าคัญ หมายเหต ุ

RIC 
 
 
 

BCM after Covid • กรณีศกึษาจากบริษัทจดทะเบียนในการบริหารความตอ่เนื่อง
ทางธุรกจิ (BCM after Covid)  

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนธันวาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุอรวรรณ ต่อ 3704 | คณุนิภาพร ต่อ 3705 
thai_listed_companies_association@lca.or.th 

IR CEO in IR role • What is CEO like as an IR person 
• CEO role in creating trust and confidence 
• Handling life on roadshow 
 

เปิดรับลงทะเบยีน เดือนธันวาคม ที่ www.thailca.com 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02 009 9191  
คณุพิมลเทพ ต่อ 3702 
IR_Coordinator@lca.or.th 

 


