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การประชุมสมาชิกครั้งที่การประชุมสมาชิกครั้งที่  1/25541/2554

และและ

การอบรมการอบรม  PCI DSSPCI DSS
วันที่วันที่  2929  เมษายนเมษายน  25542554  เวลาเวลา  8.308.30 -- 17.0017.00  นน..

ณณ  หองพหองพาโาโนนรราามมาบอลรูมาบอลรูม  ชั้นชั้น  44   โรงแรมอมารีบูเลอวารดโรงแรมอมารีบูเลอวารด

วาระการประชุมวาระการประชุม

วาระที่วาระที่  11  เรื่องทีป่ระธานแจงใหที่ประชมุทราบเรื่องทีป่ระธานแจงใหที่ประชมุทราบ

วาระที่วาระที่  22  รับรองรายงานประชุมครั้งที่รับรองรายงานประชุมครั้งที่  3/25533/2553

วาระที่วาระที่  33  นโยบายนโยบาย  แผนงานและงบประมาณประจําปแผนงานและงบประมาณประจําป  25542554

วาระที่วาระที่  44  เรื่องพิจารณาแกไขขอบังคับชมรมฯเรื่องพจิารณาแกไขขอบังคับชมรมฯ

วาระที่วาระที่  55  อื่นๆอื่นๆ
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วาระที่วาระที่  11  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

 

ธนาคารธนาคารชื่อชื่อ--สกุลสกุลตําแหนงตําแหนง

ทหารไทยทหารไทย  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณทิพากรคุณทิพากร   บุญสุวรรณบุญสุวรรณ  รองประธานรองประธาน

ออมสินออมสินคุณโชคชัยคุณโชคชัย   วงศาโรจนวงศาโรจน  ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรคุณบรรจงคุณบรรจง   เฉลียวเกรียงไกรเฉลียวเกรียงไกร  นายทะเบียนนายทะเบียน

กสิกรไทยกสิกรไทย  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณพีระพัฒนคุณพีระพัฒน   วองเจริญวัฒนาวองเจริญวัฒนา  วิชาการวิชาการ

กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยา  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณอรพิณคุณอรพิณ   วิวรรธนาภิรักษวิวรรธนาภิรักษ  เหรัญญิกเหรัญญิก

เกียรตินาคินเกียรตินาคิน  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณเกรียงศักดิ์คุณเกรียงศักดิ์   ศุกรคณาภรณศุกรคณาภรณ  เลขาธิการเลขาธิการ

ยูโอบียูโอบี  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณมานิตคุณมานิต   พาณชิยกุลพาณชิยกุลประธานประธาน

 คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารและคณะอนกุรรมการชมรมฯ ป 2554 ถึง 2555

วาระที่วาระที่  11  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ((ตอตอ))

 

ธนาคารธนาคารชื่อชื่อ--สกุลสกุลตําแหนงตําแหนง

กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยา  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณกฤติกาคุณกฤติกา  กาญจนธนเศรษฐกาญจนธนเศรษฐรองประธานรองประธาน

ทหารไทยทหารไทย  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณสุภาวดีคุณสุภาวดี   อังศวุัฒนอังศวุัฒน  ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

ธนชาตธนชาต  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณธงชัยคุณธงชัย  บูรณะคุณาภรณบูรณะคุณาภรณนายทะเบียนนายทะเบียน

ยูโอบียูโอบี  จํากดัจํากดั  ((มหาชนมหาชน))คุณชุมพลคุณชุมพล   โรจนสุวรรณโรจนสุวรรณ  วิชาการวิชาการ

อาคารสงเคราะหอาคารสงเคราะหคุณยงยุทธคุณยงยุทธ   ไมพันธไมพันธ  เหรัญญิกเหรัญญิก

ออมสินออมสินคุณภาวิณีคุณภาวิณี  ชูชมชูชม  เลขาธิการเลขาธิการ

กรุงไทยกรุงไทย  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณบรรเจิดคุณบรรเจิด ณัฐาลัยณัฐาลัย  ประธานประธาน

 คณะอนุกรรมการดานสินเชื่อคณะอนุกรรมการดานสินเชื่อ
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วาระที่วาระที่  11  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ((ตอตอ))

 

ธนาคารธนาคารชื่อชื่อ--สกุลสกุลตําแหนงตําแหนง

กรุงไทยกรุงไทย  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณอลิสาคุณอลิสา  ชาติกลุชาติกลุ  รองประธานรองประธาน

เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยคุณสัญญาคุณสัญญา  แกนไมออนแกนไมออนประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรคุณจันทรเพ็ญคุณจันทรเพ็ญ   ศรีตุลานุศรีตุลานุ  นายทะเบียนนายทะเบียน

สแตนดารดสแตนดารด  ชารเตอรดชารเตอรด  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณรจนาคุณรจนา   เตชะวงศเสถียรเตชะวงศเสถียร  วิชาการวิชาการ

ยูโอบียูโอบี  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณนเรนทรคุณนเรนทร   มะเวชะมะเวชะ  เหรัญญิกเหรัญญิก

ไทยพาณิชยไทยพาณิชย  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณชลอคุณชลอ   บูรณะรุงเรืองกิจบูรณะรุงเรืองกิจ  เลขาธิการเลขาธิการ

ทหารไทยทหารไทย  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณละอองดาวคุณละอองดาว   ธนะสูตรธนะสูตร  ประธานประธาน

 คณะอนุกรรมการดานทั่วไปคณะอนุกรรมการดานทั่วไป

วาระที่วาระที่  11  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ((ตอตอ))

 

ธนาคารธนาคารชื่อชื่อ--สกุลสกุลตําแหนงตําแหนง

กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยา    จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณสุดาภรณคุณสุดาภรณ   จูวงษจูวงษ  รองประธานรองประธาน

กสิกรไทยกสิกรไทยคุณมานอรคุณมานอร  ชัยกติติศลิปชัยกติติศลิปประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยคุณพรรณวดีคุณพรรณวดี   กาญจนโอภาษกาญจนโอภาษ  นายทะเบียนนายทะเบียน

สแตนดารดสแตนดารด  ชารเตอรดชารเตอรด  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณรจนาคุณรจนา   เตชะวงศเสถียรเตชะวงศเสถียร  วิชาการวิชาการ

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรคุณพรศรีคุณพรศรี  พุทธศีลพรสกุลพุทธศีลพรสกุลเหรัญญิกเหรัญญิก

กรุงไทยกรุงไทย  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณปริญดาคุณปริญดา   สินธุสัคคสินธุสัคค  เลขาธิการเลขาธิการ

กรุงเทพกรุงเทพ  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณสมคิดคุณสมคิด   ลีลาวิริยาสกุลลีลาวิริยาสกุล  ประธานประธาน

 คณะอนุกรรมดานธุรกิจตางประเทศและบริหารเงินคณะอนุกรรมดานธุรกิจตางประเทศและบริหารเงิน
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วาระที่วาระที่  11  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ((ตอตอ))

 

ธนาคารธนาคารชื่อชื่อ--สกุลสกุลตําแหนงตําแหนง

กรุงเทพกรุงเทพ  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณกอบกลุคุณกอบกลุ   กลวยนอยกลวยนอย  รองประธานรองประธาน

อิสลามแหงประเทศไทยอิสลามแหงประเทศไทยคุณทศพลคุณทศพล   รุงโรจนกิจการรุงโรจนกิจการ  ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ

ยูโอบียูโอบี  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณอมราภรณคุณอมราภรณ   ศิวเสนศิวเสน  นายทะเบียนนายทะเบียน

กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยา  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณธารทิพยคุณธารทิพย   ผองจิตวัฒนาผองจิตวัฒนา  วิชาการวิชาการ

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรคุณนิคมคุณนิคม   คุมตลอดคุมตลอด  เหรัญญิกเหรัญญิก

ไทยพาณิชยไทยพาณิชย  จํากดัจํากดั((มหาชนมหาชน))คุณนฤมลคุณนฤมล   การมานะกิจกุลการมานะกิจกุล  เลขาธิการเลขาธิการ

แลนดแลนด  แอนดแอนด  เฮาสเฮาส  เพื่อรายยอยเพื่อรายยอย  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))คุณสอางจิตรคุณสอางจิตร  เปรมปรีดเปรมปรีดประธานประธาน

 คณะอนุกรรมดานคอมพิวเตอรคณะอนุกรรมดานคอมพิวเตอร

วาระที่วาระที่  11  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ((ตอตอ))

 

 ที่ทําการที่ทําการ  และและ  WebsiteWebsite  ของชมรมฯของชมรมฯ

ท่ีทําการท่ีทําการ  :  สมาคมธนาคารไทย 
ชั้น 4 อาคารเลครัชดา ออฟฟส คอมเพล็กซ  (อาคาร 2)
195/5,7 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888

WebsiteWebsite :   http://www.bfiia.orghttp://www.bfiia.org

 บัญชีออมทรัพยของชมรมฯบัญชีออมทรัพยของชมรมฯ

ธนาคารกรุงศรอียุธยาธนาคารกรุงศรอียุธยา  สายาสายา  สํานักพระรามที่สํานักพระรามที่  33  เลขที่บัญชีเลขที่บัญชี  777777--11--5700557005--33

ชื่อบัญชีนชื่อบัญชีน..สส..อรพิณอรพิณ  วิวรรธนาภิรักษวิวรรธนาภิรักษ  หรือนายมานิตหรือนายมานิต  พาณิชยกุลพาณิชยกุล  หรือหรือ  นายเกรียงศักดิ์นายเกรียงศักดิ์  ศุกรคณาภรณศุกรคณาภรณ  
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วาระที่วาระที่  11  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  ((ตอตอ))

 

โทรศัพทโทรศัพท  :: 00--22962296--37063706

โทรสารโทรสาร    :: 00--22962296 31193119

EE--mailmail : : Orapin.Wiwattanapilak@krungsri.comOrapin.Wiwattanapilak@krungsri.com

คุณอรพิณคุณอรพิณ   วิวรรธนาภิรักษวิวรรธนาภิรักษ

ผูจัดการฝายตรวจสอบบริษัทในเครือผูจัดการฝายตรวจสอบบริษัทในเครือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัดจํากัด  ((มหาชนมหาชน))

12221222  ถนนพระรามที่ถนนพระรามที่  33  เขตยานนาวาเขตยานนาวา  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ

เหรัญญิกเหรัญญิก

โทรศัพทโทรศัพท  :: 00--26252625--53625362

โทรสารโทรสาร    :: 00--26642664--14901490

EE--mail      :mail      : Kriengsa@kiatnakin.co.thKriengsa@kiatnakin.co.th

คุณเกรียงศักดิ์คุณเกรียงศักดิ์   ศุกรคณาภรณศุกรคณาภรณ

ผูอํานวยการอาวุโสผูอํานวยการอาวุโส  สายตรวจสอบภายในสายตรวจสอบภายใน

ธนาคารเกียรตินาคินธนาคารเกียรตินาคิน  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))

209/1209/1อาคารอาคาร  เคเค  ทาวเวอรทาวเวอร  บีบี  ชั้นชั้น  3030  ถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิท2121 ((อโศกอโศก))

แขวงคลองเตยเหนือแขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนาเขตวัฒนา  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ1011010110

เลขาธิการเลขาธิการ

โทรศัพทโทรศัพท  :: 00--26202620--21702170

โทรสารโทรสาร  :: 00--22592259--46114611

EE--mailmail :: Manit.Pan@uob.co.thManit.Pan@uob.co.th

คุณมานิตคุณมานิต  พาณิชยกุลพาณิชยกุล  
ผูอํานวยการอาวุโสผูอํานวยการอาวุโส  กลุมงานตรวจสอบกลุมงานตรวจสอบ

ธนาคารยูโอบีธนาคารยูโอบี  จํากัดจํากัด((มหาชนมหาชน))  ชั้นชั้น  44
690690  ถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันแขวงคลองตัน  เขตคลองเตยเขตคลองเตย  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ1011010110

ประธานประธาน

 การติดตอชมรมฯการติดตอชมรมฯ

วาระที่วาระที่  22  รับรองรายงานประชุมครั้งที่รับรองรายงานประชุมครั้งที่  3/25533/2553

เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3/25533/2553  ประชุมเมือ่วันศุกรที่ประชุมเมือ่วันศุกรที่  2626  
พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25532553  ณณ  สโมสรวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักรสโมสรวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร  ถนนวิภาวดีรังสิตถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

 

รายงานประชุมสมาชิ
ก ครั้งที่ 3/2553
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วาระที่วาระที่  33  นโยบายนโยบาย  แผนงานและงบประมาณปะจําปแผนงานและงบประมาณปะจําป  25542554

 

 นโยบายและแนวทางการบริหารงานนโยบายและแนวทางการบริหารงาน  ในปในป  25542554

1)   
สนับส
นุนและ
เสริมสร
าง

1. ดานสนับสนุนและเสริมสราง
1.1 ความสัมพนัธท่ีดีระหวางสมาชิกของชมรมทั้งในระดับองคกร ระดับบุคคล และองคกรภายนอก
1.2  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอสมาชิก
1.3   การปองกันแกไขปญหา ท่ีจะเกิดขึ้นกับธนาคารและสถาบันการเงิน

2. ดานเสริมสรางความรูและนวัตกรรม เกี่ยวกับการตรวจสอบ แกผูตรวจสอบภายในของสมาชิก เพ่ือนําไป

ประยุกตใชกับงานตรวจสอบใหทันตอการเปลีย่นแปลงของวิชาชีพ 

3. พัฒนาฝกอบรม ผูตรวจสอบภายในของสมาชิก เพ่ือสามารถเพิ่มคุณภาพและคุณคาของงานตรวจสอบภายในให

สูงยิ่งข้ึน และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม รวมถึงการสนับสนุนองคกรสมาชิก

4.    พัฒนาปรับปรุงงาน ภายในของชมรม ใหโปรงใสมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

 

 แผนงานแผนงาน  ปป  25542554

--------11  คร้ังคร้ัง4..4..การจัดกิจกรรมนอกการจัดกิจกรรมนอก

สถานที่สถานที่

--------33  คร้ังคร้ัง1.1.  การจัดประชุมสมาชิกฯการจัดประชุมสมาชิกฯ

44  ครั้งครั้ง44  ครั้งครั้ง44  ครั้งครั้ง66  ครั้งครั้ง1212  คร้ังคร้ัง2.2.  การจัดประชุมคณะการจัดประชุมคณะ  
กรรมการกรรมการ  //อนุกรรมการอนุกรรมการ

11  ครั้งครั้ง

- ISO 27001 ISO 27001 
Information Security Information Security 
Management System Management System 
(ISMS)(ISMS)

11  ครั้งครั้ง

-- แนวทางการแนวทางการ

ตรวจสอบดานบริหารตรวจสอบดานบริหาร

เงินเงิน

11  ครั้งครั้ง

--  พรบพรบ..สถาบันสถาบัน

คุมครองเงินฝากคุมครองเงินฝาก  และและ

พรบพรบ..การประกอบการประกอบ

ธุรกิจขอมูลเครดิตธุรกิจขอมูลเครดิต

((NCB) NCB) 

11  ครั้งครั้ง

--  การตรวจสอบสินเชื่อการตรวจสอบสินเชื่อ

เชิงกระบวนการเชิงกระบวนการ  และและ

ความแตกตางระหวางความแตกตางระหวาง

การตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบกระบวน

การสินเชื่อและการสอบการสินเชื่อและการสอบ

ทานสินเชื่อทานสินเชื่อ

33  คร้ังคร้ัง

1.1. PCI DSSPCI DSS

2. CIA Part II2. CIA Part II

3. 3. แนวทางการแนวทางการ

ตรวจสอบตรวจสอบ  Basel IIBasel II
(IRB/ICAAP) (IRB/ICAAP) 

3.3.  การจัดอบรมสัมมนาการจัดอบรมสัมมนา

--------11  คร้ังคร้ัง5.5.  การจัดงานสังสรรคการจัดงานสังสรรค

ประจําปประจําป

อนุฯคอมพิวเตอรอนุฯคอมพิวเตอรอนุฯตางประเทศอนุฯตางประเทศอนุฯท่ัวไปอนุฯท่ัวไปอนุฯอนุฯ  สินเชื่อสินเชื่อกบรกบร..หัวขอหัวขอ

วาระที่วาระที่  33  แถลงนโยบายแถลงนโยบาย  แผนงานและงบประมาณปะจําปแผนงานและงบประมาณปะจําป  25542554 ((ตอตอ))
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สรุปตารางเวลาการจัดอบรมสัมมนาสรุปตารางเวลาการจัดอบรมสัมมนา  ปป  25542554

1)   
สนับส
นุนและ
เสริมสร
าง

กบร.- ประชุมสมาชิกฯ คร้ังท่ี 3 และจัดเลี้ยงสังสรรคประจําป25 พฤศจิกายน 54

กบร.- กิจกรรมนอกสถานที่15 – 16 ตุลาคม 54

อนุฯสินเชื่อ- การตรวจสอบสินเชื่อเชงิกระบวนการ และความแตกตางระหวาง

การตรวจสอบกระบวนการสินเชื่อและการสอบทานสินเชื่อ

8-9 กันยายน 54

กบร.- ประชุมสมาชิกฯ คร้ังท่ี 2 และอบรมBasel II (IRB หรือ ICAAP) และ

แนวทางการตรวจสอบของสถาบันการเงิน 

26 สิงหาคม54

อนุฯตางประเทศ- แนวทางการตรวจสอบดานบริหารเงินกรกฎาคม 54

กบร.

อนุฯท่ัวไป

- อบรม CIA Part II (10 Units)

- ผลกระทบของ พรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก ตอสถาบันการเงินและ

ผูตรวจสอบภายใน

- ความสาํคัญของ พรบ.การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต(NCB) ตอสถาบัน

การเงินและผูตรวจสอบภายใน

4-5, 11-12 และ 18 มิถุนายน 54

30 มิถุนายน 54

อนุฯ คอมพิวเตอร- ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) 19-20 และ 25-27 พฤษภาคม 54

กบร.- ประชุมสมาชิกฯ คร้ังท่ี 1 และอบรม PCI DSS 29 เมษายน 54

ผูดําเนินการผูดําเนินการเรื่องเรื่องวันวัน  เดือนเดือน  ปป

วาระที่วาระที่  33  นโยบายนโยบาย  แผนงานและงบประมาณประจําปแผนงานและงบประมาณประจําป  25542554 ((ตอตอ))

 

 งบประมาณงบประมาณ  ปป  25542554

460,000.001. รายรับคาสมาชิก

(23 ธนาคารๆละ 20,000 บาท )

951,000.00

34,000.00

117,000.00

17,000.00

34,000.00

74 9,000.00

2.  รายรับจากการจัดอบรมสัมมนา

2.1 คณะกรรมการบริหาร(17 *1,000*2)

2.2 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ(17*1,000)+ (100*1,000)

2.3 คณะอนุกรรมการทั่วไป (17*1,000)

2.4 คณะอนุกรรมการตางประเทศฯ (17*1,000*2)

2.5 คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร (83*5,000)+(37*7,000)              

2,000.003. ดอกเบี้ยรับ

1, 603, 210.60รวม

190,210.60เงินคงเหลือตามบัญชี ยกมา

• ประมาณการรายรับประมาณการรายรับ  
หนวย:บาท
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วาระที่วาระที่  33  นโยบายนโยบาย  แผนงานแผนงาน  และงบประมาณประจําปและงบประมาณประจําป  25542554 ((ตอตอ))

 

 งบประมาณงบประมาณ  ปป  25542554

20,000.00----20,0004. กิจกรรมเพื่อสังคม

642, 400

-

-

-

-

1 ครั้ง 5 วัน

300,000

300,000

35, 400

1,000

4 ครั้ง

6,000

อนุฯคอมพิวเตอร

458,000

100,000

40,000

10,000

1,000

3 ครั้ง

160,000

59,000

45,000

13,000

12 คร้ัง

10,000

กบร.

147,000

-

-

-

-

1 ครั้ง 2 วัน

100,000

26,000

10,000

3,000

6 ครั้ง

8,000

อนุฯสินเชื่อ

77,500

-

-

-

-

1ครั้ง 1 วัน

50,000

13,000

7,000

1,500

4 ครั้ง

6,000

อนุฯทั่วไป

34,000.00

4 ครั้ง

4,000

1. คาของวางการประชุม

71 0,000.00

424,000.00

105, 400.00

19,000.00

1 ครั้ง 2 วัน

100,000

26,000

8,000

500

2. คาการจัดสัมมนา

2.1 คาสถานที่+อาหาร

2.2 คาวิทยากร

2.3 คาถายเอกสาร+DVD

2.4 คาใชจายเบ็ตเตล็ด 

100,000.00

40,000.00

10,000.00

1,000.00

-

-

-

-

3. คาจัดงานเลี้ยงสังสรรค

3.1 คาสถานที่+อาหาร

3.2 คาของขวัญ

3.3 คาดนตรี+การแสดง

3.4 คาใชจายเบ็ดเตลํด

1, 463, 400.00138,500รวม

รวมอนุฯตางประเทศรายการ

• ประมาณการรายจายประมาณการรายจาย  หนวย:บาท

วาระที่วาระที่  33  นโยบายนโยบาย  แผนงานแผนงาน  และงบประมาณประจําปและงบประมาณประจําป  25542554 ((ตอตอ))

 

 งบประมาณงบประมาณ  ปป  25542554

1,4 13,000.00

460,000.00

951,000.00

2,000.00

1. ประมาณการรายรับ

1.1 คาสมาชิกชมรมฯ

1.2 รายไดจากการจัดสัมมนา

1.3 ดอกเบี้ยรับ

1, 4 63, 400.00

458,000.00

147,000.00

77,500.00

138,500.00

64 2, 400.00

2.  ประมาณการรายจาย

2.1 คณะกรรมการบริหาร

2.2 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

2.3 คณะอนุกรรมการทั่วไป

2.4 คณะอนุกรรมการตางประเทศฯ

2.5 คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร

139, 810.60รวม ยอดเงินคงเหลือ ยกไป

190,210.60เงินคงเหลือตามบัญชี ยกมา

• สรุปสรุป  การประมาณการรายรับการประมาณการรายรับ  ––  รายจายรายจาย  
หนวย:บาท
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วาระที่วาระที่  33  นโยบายนโยบาย  แผนงานแผนงาน  และงบประมาณประจําปและงบประมาณประจําป  25542554 ((ตอตอ))

 

 งบประมาณงบประมาณ  ปป  25542554

1)   
สนับส
นุนและ
เสริมสร
าง

• หลักการในการประมาณการรายรับหลักการในการประมาณการรายรับ--รายจายรายจาย  
• ประมาณการผูเขารวมสัมมนา 100 คน ตอ วัน สวนของอนุฯคอมพิวเตอร
ประมาณไวที่ 120 คน ตอ วัน
• การเรียกเกบ็คาอบรมแตละครั้ง เรียกเก็บ คนละ 1,000 บาท ตอวนั โดย  

• สมาชิก 83 คน (ใหสิทธิธนาคารละ 3 คน และคณะกรรมการที่จัดงานอบรม 
14 คน)ไมเรียกเก็บคาเขาอบรมในวันแรกของการสัมมนา สวนวันถัดไปเรียก
เก็บตามอัตราที่กาํหนด 
• สําหรับการจัดอบรมของของคณะอนุฯคอมพิวเตอร คิดเปนอัตราเหมา 5 วัน 
โดย 83 คน เก็บ 5,000 บาท/คน สวนสมาชิกที่เขาเพิ่มเติม 7,000 บาท/คน
• การจัดอบรมติวสอบ CIA Part II จัดอบรมฟร ีไมเก็บคาเขาอบรม 

• คาวิทยากรประมาณการวันละ 13,000 บาท

วาระที่วาระที่  44  เรื่องพิจารณาแกไขขอบังคับชมรมฯเรื่องพิจารณาแกไขขอบังคับชมรมฯ  

 

เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแกไขขอบังคับชมรมฯ ขอ 11. การประชุม ในหัวขอยอย 11.1 ดังนี้

เหตุผล   เน่ืองจากการบริหารงานของชมรมฯ ท่ีผานมามีการจัดการประชุมตัวแทนสมาชิก เพียง 3 ครั้ง ไมครบจํานวนตามขอบังคับ
เดิม คือ 3 เดือนตอคร้ัง (เทากับ 4 ครั้งใน 1 ป) สาเหตุมาจากการใชเวลาเพื่อการสงมอบงานระหวางกบร. ชุดเกากับชุดใหม รวมถึง
การวางแผนบริหารจัดการชมรมฯ  ดังน้ันกบร.จึงเห็นควรเสนอขอปรับปรุงจํานวนครั้งของการประชุมตัวแทนสมาชิกเปนอยางนอยป
ละ 3 ครั้ง  เพ่ือเกิดความยืดหยุนในการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามขอบังคับ ท้ังน้ีขอสัตยาบัน
จากที่ประชุมสมาชิกในการรับรองการจัดประชุมท่ีผานมาแลวดวย

11.1 การประชุมตัวแทนสมาชิกอยางนอย 3 คร้ังตอป โดยประธาน
ชมรมฯ จะเปนผูเชิญประชุม นอกจากนี้อาจจัดใหมีการประชุมพิเศษได
ตามความเหมาะสม

11.1 การประชุมตัวแทนสมาชิก 3 เดือนตอคร้ัง โดย
ประธานชมรมฯ จะเปนผูเชิญประชุม นอกจากนี้อาจจัด
ใหมีการประชุมพิเศษไดตามความเหมาะสม

รางขอบังคับ (ใหม)ขอบังคับ (เดิม)

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขขอบงัคับชมรมฯขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขขอบงัคับชมรมฯ  
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วาระที่วาระที่  55  อื่นๆอื่นๆ

 

การจัดอบรมการจัดอบรม  Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)  
และผลกระทบตอสถาบันการเงนิและผลกระทบตอสถาบันการเงนิ  --โดยวิทยากรจากโดยวิทยากรจาก  KPMGKPMG  ประเทศสิงคโปรประเทศสิงคโปร  บรรยายบรรยาย

เปนภาษาอังกฤษและสรุปยอโดยผูแทนเปนภาษาอังกฤษและสรุปยอโดยผูแทน  KPMGKPMG  ประเทศไทยประเทศไทย


