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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน CG Forum �¦ Ế��̧É�- 3/2014

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผูแ้ทน เขา้ร่วมงาน CG Forum �¦ Ế��̧É3/2014 “Challenging as

Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight” Ä�ª �́° �́�µ¦ �̧É26

สิงหาคม 2557 เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ หอ้ง Ballroom

�́Ê��4 โรงแรม Conrad ถ.ª ·�¥»��¦ »�Á�¡ ² ��µ¤�Îµ®���µ¦ �́��̧Ê

11.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้ง Beverly Hills �́Ê�2

13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดงานโดย ดร.สถิตย ์¨ ·É¤ ¡ �«r¡ �́�»r��¦ ³ �µ��¦ ¦ ¤�µ¦ ��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ®n��¦ ³ Á�«Å�¥�
13.15 – 14.45 น. ธรรมสาํหรับนกับริหาร : “�¦ ·®µ¦ °��r�¦ ° ¥nµ�¤�̧¦ ¦ ¤ ³ ��·��µ¦ ¥É́�¥º�” โดย พระราชวจิิตรปฏิภาณ (เจา้คุณ
พิพิธ) ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
14.45 – 15.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง
15.00 – 15.45 น. “�o°�ª ¦ �Îµ�¹� Îµ®¦ �́��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Ä��µ¦ �Îµ�́��¼Â̈ �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��̈¥»��r”
- Â�ª��·�́�· ¼n�ª µ¤Á�È�Á̈·«Ä��µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��̈¥»��r
- Á���·� ¼n�ª µ¤  ÎµÁ¦ È�Ä��µ¦ �Îµ®���ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��̈¥»��r
โดย คุณศิระ อินทรกาํธรชยั 
ประธานกรรมการบริหารและหุน้ส่วน บริษทั PwC ประเทศไทย
15.45 – 17.00 น. สนทนากรรมการ: “ความทา้ทายและความคาดหวงัจากคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลการบริหาร
�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��̈¥»��r”
- �µ¦ �Îµ®���Ã¥�µ¥Â̈ ³ ª �́�»�¦ ³  ��r�µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��̈¥»��r
- �µ¦ ¦ ³ �»�ª µ¤Á Ȩ́¥��́Ê�Á�·��ª��Â̈ ³ Á�·�̈�Ä��µ¦ �́��ÎµÂ���̈¥»��r
-  µ¦  �Á�«Ä��µ¦ �Îµ®���́��́¥Á Ȩ́¥�Á�·��̈¥»��r
- การติดตามและกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์: �́��́¥�̧É�ÎµÄ®o ÎµÁ¦ È�Â̈ ³ Å¤n ÎµÁ¦ È��µ¤�̈¥»��r
- �µ¦ ª �́�̈�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��̈¥»��r
โดย คุณระเฑียร ศรีมงคล 
รองประธานกรรมการ /



�¦ ³ �µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ª � °�Â̈ ³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�°��r�¦ �
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน)

คุณอรนุช อภิ«�́�·Í«·ริกลุ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

คุณครรชิต บุนะจินดา 
�¦ ¦ ¤�µ¦ ° · ¦ ³ �Â̈ ³ �¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�
บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ผูด้าํเนินรายการ โดย
คุณวารุณี ปรีดานนท ์
®»o� nª � µ¥�µ��¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥���¦ ·¬�́�PwC ประเทศไทย
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