


จัดโดย

การบรรยายเป็นภาษาไทย

GO BEYOND THE MINIMUM STANDARD
การสัมมนามาตรฐานขั�นตำในการบริหารจัดการปัญหาการทุจริตในสถาบันการเงินครั�งที� � 

เรื�อง สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (MORTGAGE/SME/CORPORATE)

วันพุธที� � กันยายน ���� เวลา ��:�� - ��:�� น.

ณ ห้องกองทอง โรงแรมอะริสตั�น สุขุมวิท ��

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สมาคมสินเชื�อที�อยู่อาศัย

่



กำหนดการสัมมนา
เวลา กำหนดการสัมมนา วิทยากร

��:��-��:�� ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องกองทอง โรงแรมอะริสตั�น

สุขุมวิท �� กรุงเทพฯ

��:��-��:�� พิธีเปิดการสัมมนา 

รู้จักตัวตนของลูกค้า พนักงาน และตัวกลางตัวแทน 

(การบริหารจัดการตามมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต)

- การตรวจสอบเอกสารและแสดงรายได้

- การตรวจสอบผลประกอบกิจการ

��:��-��:�� พักรับประทานอาหารว่าง

��:��-��:�� พักรับประทานอาหารว่าง

��:��-��:��

กลยุทธ์การรวมพลังในการแก้ปัญหาการทุจริตเพื�อ

สนับสนุนความก้าวหน้าทางธุรกิจ 
: ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

��:��-��:��

��:�� จบการสัมมนา

��:��-��:��

คุณวรพงษ์ สุทธานนท์ และ คณะ
บริษัท Pricewaterhouse FAS จำกัด

คุณธิติ  เมฆวณิชย์
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี�ยวชาญ

สำนักงานคณะกรรมการและป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

��:��-��:�� แนวโน้มการทุจริตและมาตรการตรวจสอบและป้องกันเชิงรุก
กรณีศึกษา - การหลอกแบงค์ซื�อบ้านโครงการขายไม่ออก

                 - การอนุมัติสินเชื�อฉ้อฉลโดยพนักงานในองค์กร

                 - กรณีบุกรุกป่าสงวนและถูกเพิกถอนโฉนดออกโดยทุจริต

                 - การทุจริตรีไฟแนนซ์และปรับโครงสร้างหนี�ด้อยคุณภาพ

คุณสมชาย พิชิตสุรกิจ 
ธนาคารกสิกรไทย และวิทยากรจาก

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

��:��-��:��

��:��-��:�� การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื�อ
- หลักการตรวจสอบประเมินในและนอกสถาบัน

- กรณีศึกษาการทุจริตโดยผู้ประเมินทำราคาสูงเกินจริง

��:��-��:��

การตรวจสอบกรณีทุจริตและการจัดทำรายงาน

Fraud Decision Management
Data Driven Analytics , Rules / Cases Management

การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต  
- Dynamic Authentication

- Fraud Detection Tools / Mobile Payment & Card

คุณสมชาย พิชิตสุรกิจ 
ธนาคารกสิกรไทย และวิทยากรจาก

ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร

มูลนิธิประเมินค่าทรัยพย์สินแห่งประเทศไทย

อ. ปริญญา หอมเอนก
ITIL Expert V�, CGEIT, CISSP, CISA, CISM, 

SSCP, SANS GIAC GCFW, CompTIA Security+ 

  



FRAUDMANAGEMENT CLUB
ชมรมตรวจสอบ งอ้ปะลแ กันการ ยทไราคานธมคามส ติรจุท
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รคัมสา่ค

หมายเหตุ : กรุณาแฟ็กซ์ใบตอบรับมาที� �-����-����-�

หากต้องการข้อมูลเพิ�มเติม  ติดต่อ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย โทร �-����-����-�      

เงื�อนไขการยกเลิกการสัมมนา : สมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ�การคืนเงิน ในกรณีที�ต้องการยกเลิกการสัมมนา

ทั�งนี� ท่านสามารถเปลี�ยนชื�อผู้เข้าสัมมนาได้ ภายในวันที� �� สิงหาคม ����

นิงเะรำชรากีธิว

ฯมคามส่ทีี�ะรำชดสนงิเ

เช็คสั�งจ่าย “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร

และการเงินไทย”

FRAUDMANAGEMENT CLUB

กรุณากรอกข้อมูลใบสมัคร
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สัมมนาหัวข้อ “GO BEYOND THE MINIMUM STANDARD”
ครั�งที� � เรื�อง สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (MORTGAGE/SME/CORPORATE)

�,��� บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)

โอนเข้าบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร

และการเงินไทย” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย

สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม�) เลขที�
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