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การประชุมสมาชิกชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคาร และ
สถาบันการเงนิ ครั้งที่ 1/2555

วันศุกรที่  27 มกราคม 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองราชเทวี 1
โรงแรมเอเชีย

วาระการประชุม 

วาระที ่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ
วาระที ่ 2 สรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2554
วาระที ่ 3 ขอสัตยาบันในการไมจัดประชุมสมาชิกในครั้งที่ 2/2554

และ 3/2554

และการสัมมนา เรื่อง การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน  (ICAAP) 
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วาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- การควบรวมธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต รวมสมาชิก 22 สถาบัน 
- CIA Exam Structure Change - โครงการสรางเนื้อหาการสอบ CIA แบบใหมจะเริม่สอบครัง้
แรกประมาณกลางปค.ศ. 2013 เปนตนไป 
จากผลสาํรวจ Job Analysis Study  ที่ IIA จัดทําขึ้น ไดสะทอนใหเห็นวาองคความรูดานวชิาชีพ
ตรวจสอบภายในไดเปลีย่นแปลงไปจากเนื้อหาการสอบทีก่าํหนดไวในป 2004 ดังนั้น คณะกรรมการ
วุฒิบตัรวิชาชีพของ IIA มีมติปรบัปรุงโครงสรางการสอบ CIA   ดังนี้ 

1) ปรับเนื้อหาการสอบจาก 4 Parts เปน 3 Parts
Part I.   Internal Auditing Basics   ขอสอบจาํนวน 125 ขอ - 2 ชั่วโมง 30 นาที 
Part II.   Internal Audit Practice  ขอสอบจํานวน 100 ขอ  - 2 ชั่วโมง 
Part III.  Internal Audit Knowledge Elements  ขอสอบจํานวน 100 ขอ - 2 ชั่วโมง 
2)   ยกเลกิโปรแกรม Professional Recognition Credit  สําหรบั Waive การสอบ CIA Part 4
ทั้งนี้ IIA อยูระหวางการพิจารณากําหนดแนวทางบรหิารการเปลีย่นแปลงสาํหรบัผูสมัครสอบที่อยู
ระหวางการสอบเพื่อรับวฒุิบตัร IIA และอาจจะไมสามารถสอบผานไดรบัวฒุิบตัร CIA  กอนที่
โครงสรางการสอบแบบใหมเริ่มขึ้นได  ซึ่งคาดวา IIA จะสามารถแจงแนวทางบริหารการเปลีย่นแปลง
ใหทุกทานทราบไดภายในเดือนมกราคม 2012
สําหรบั Review Materials จะมีการเปลีย่นแปลงเพื่อใหสอดคลองกบัเนื้อหาการสอบแบบใหม ซึ่งคาด
วาจะเสรจ็สิ้นภายในป 2012
สําหรบัคณุสมบัตขิองผูมีสิทธิ์สมคัรสอบ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ  
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วาระที่  2 สรุปผลการดําเนนิงาน ประจําป 2554

รายงานรายรับ-รายจายและฐานะการเงินของชมรมฯ ประกอบดวย

สรุปการใชงบประมาณ กระแสเงินสด และยอดเงินคงเหลือสุทธ ิสําหรับงวด 
มกราคม – ธันวาคม 2554
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1. สรุปการใชงบประมาณ (ม.ค.- ธ.ค.54)

หมายเหตุ 1) จัดประชุมสมาชิกครั้งที ่1 และจัดอบรม PCI DSS เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 54 (1 วัน)  และ จัดตวิ CIA Part II เมื่อวันที่ 4,5,11,18 และ 19 มิ.ย. 54 (5 วัน)
2)  เลื่อนการจัดงานและกิจกรรมออกไปเปนแผนป 2555 แทน เนื่องจากสภาวะวิกฤตจากอุทกภัยในเขตกรงุเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง ซึ่งไดวางเงินมัดจํา

ในเรื่องสถานที่และรานอาหารไปแลวจํานวน 20,000 บาท

317,986.50353,986.5036,000.00รวม รายรับ-หักรายจาย

324,986.50133,013.50458,000.00รวมรายจาย

20,000.000.0020,000.004. กิจกรรมเพื่อสังคม 2)

1,000.000.001,000.003.4 คาเบ็ดเตล็ด

10,000.000.0010,000.003.3 คาดนตรแีละการแสดง

40,000.000.0040,000.003.2 คาของขวัญสมาชิก

80,000.0020,000.00100,000.003.1 คาสถานที่จัดเลี้ยงและอาหาร

3. งานสังสรรคสมาชกิชมรมฯ  2)

1,439.0011,561.0013,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

42,891.002,109.0045,000.002.3 คาถายเอกสาร(100*150*3)

31,030.0027,970.0059,000.002.2 คาวิทยากร (13,000*3)+(5,000*4)

94,000.0066,000.00160,000.002.1 คาสถานที่จัดอบรม(100*600)+(500*2*100)

2. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา  1)

4,626.505,373.5010,000.001. ประชุมคณะกรรมการ- คาอาหารวาง

รายจาย:II.

(7,000.00)487,000.00494,000.00รวมรายรับ

5,000.005,000.000.003. เงินรับอื่นๆ (คา CIA- DVD)

(12,000.00)22,000.0034,000.002. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 

0.00460,000.00460,000.001. คาสมาชิก 23 สถาบัน

รายรับ:I.

ActualBudget
Dif. +/ (-)

จํานวนเงิน : บาท
รายการ

1.1 คณะกรรมการบริหาร- กบร.
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หมายเหตุ - จัดอบรม ISO/IEC 27001:2005 ISMS เมื่อวนัที่ 19-20 และ 25-27 พ.ค. 54 (5 วัน)

(52,565.61)54,034.39106,600.00รวม รายรับ-หักรายจาย

(1,565.61)643,965.61642,400.00รวมรายจาย

(890.00)1,890.001,000.002.4 คาใชจายเบด็เตล็ด

(2,478.00)37,878.0035,400.002.3 คาถายเอกสาร(120*295)

0.00300,000.00300,000.002.2 คาวทิยากร 

0.00300,000.00300,000.002.1 คาสถานที่จัดอบรม(120*500*5)

2. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา -(1 ครั้ง 5 วัน)

1,802.394,197.616,000.001. ประชุมคณะกรรมการ- คาอาหารวาง

รายจาย:II.

(51,000.00)698,000.00749,000.00รวมรายรับ

(30,000.00)45,000.0075,000.002. เงนิคาออก Booth (15000*5) 

(21,000.00)653,000.00674,000.001. การจัดอบรม/สัมมนา (83*5000)+(37*7000)

รายรับ:I.

ActualBudget
Dif. +/ (-)

จาํนวนเงิน : บาท
รายการ

1.2 คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร

1. สรุปการใชงบประมาณ (ม.ค.- ธ.ค.54)- (ตอ)
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1.3 คณะอนุกรรมการทั่วไป

หมายเหตุ - จัดอบรม พรบ.คุมครองเงินฝาก และ ขอมลูเครดติ เมื่อวนัที่ 30 ม.ิย. 54 (1 วัน)

26,545.00(33,955.00)(60,500.00)รวม รายรับ-หักรายจาย

(19,455.00)96,955.0077,500.00รวมรายจาย

940.00560.001,500.002.4 คาใชจายเบด็เตล็ด

1,345.005,655.007,000.002.3 คาถายเอกสาร

(2,000.00)15,000.0013,000.002.2 คาวทิยากร 

(22,500.00)72,500.0050,000.002.1 คาสถานที่จัดอบรม(100*500)

2. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 1 วัน)

2,760.003,240.006,000.001. ประชุมคณะกรรมการ- คาอาหารวาง

รายจาย:II.

46,000.0063,000.0017,000.00รวมรายรับ

46,000.0063,000.0017,000.00- การจัดอบรม/สมัมนา 

รายรับ:I.

ActualBudget
Dif. +/ (-)

จาํนวนเงิน : บาท
รายการ

1. สรุปการใชงบประมาณ (ม.ค.- ธ.ค.54)- (ตอ)
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1.4 คณะอนุกรรมการดานตางประเทศและบริหารเงิน

หมายเหตุ – จัดอบรมเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยงดานตลาด เมื่อวันที่ 28 ก.ค.54 (1 วัน)

68,241.00(36,259.00)(104,500.00)รวม รายรับ-หักรายจาย

42,241.0096,259.00138,500.00รวมรายจาย

(2,305.00)2,805.00500.002.4 คาใชจายเบด็เตล็ด

2,750.005,250.008,000.002.3 คาถายเอกสาร

13,120.0012,880.0026,000.002.2 คาวทิยากร 

26,850.0073,150.00100,000.002.1 คาสถานที่จัดอบรม(100*500*2)

2. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา - (1 ครั้ง 2 วัน)

1,826.002,174.004,000.001. ประชุมคณะกรรมการ- คาอาหารวาง

รายจาย:II.

26,000.0060,000.0034,000.00รวมรายรับ

26,000.0060,000.0034,000.001. การจัดอบรม/สัมมนา (17*1000*2)

รายรับ:I.

ActualBudget
Dif. +/ (-)

จาํนวนเงิน : บาท
รายการ

1. สรุปการใชงบประมาณ (ม.ค.- ธ.ค.54)- (ตอ)
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1.5 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

หมายเหตุ – จัดอบรมเรื่อง “ การตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อกับการสอบทานกระบวนการพิจารณาสนิเชื่อ และ
ความเหมือน/แตกตางระหวางการตรวจสอบกับการสอบทานสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในมมุมองของ 
ธนาคารแหงประเทศไทย” ในวันที่ 8-9 ก.ย.54 (2 วัน)

69,423.2539,423.25(30,000.00)รวม รายรับ-หักรายจาย

(73,576.75)220,576.75147,000.00รวมรายจาย

220.002,780.003,000.002.4 คาใชจายเบด็เตล็ด

(2,485.00)12,485.0010,000.002.3 คาถายเอกสาร+DVD

5,150.0020,850.0026,000.002.2 คาวทิยากร 

(82,000.00)182,000.00100,000.002.1 คาสถานที่จัดอบรม(100*500*2)

2. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา -(1 ครั้ง 2 วัน)

5,538.252,461.758,000.001. ประชุมคณะกรรมการ- คาอาหารวาง

รายจาย:II.

143,000.00260,000.00117,000.00รวมรายรับ

143,000.00260,000.00117,000.00- การจัดอบรม/สัมมนา (17*1000)+(100*1000)

รายรับ:I.

ActualBudget
Dif. +/ (-)

จาํนวนเงิน : บาท
รายการ

1. สรุปการใชงบประมาณ (ม.ค.- ธ.ค.54)- (ตอ)
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2. สรุปกระแสเงินสด (ม.ค.- ธ.ค.54)
2.1 คณะกรรมการบริหาร – กบร.

39,000.00เงินยืมทดรอง- คาเตรียมการจัดอบรมสัมมนาของคณะอนุกรรมการสินเชื่อ2

817,663.50รวม กระแสเงินสดจาย

2,109.00คาถายเอกสาร6

27,970.00คาวิทยากร5

365,087.65เงินสดรับสุทธิ

11,561.00คาใชจายเบด็เตลด็8

5,373.50คาอาหารวางการประชุม7

627,650.004.2 การจัดอบรมของคณะอนุกรรมชุดตางๆ 

66,000.004.1 การประชุมสมาชิกและจดัอบรมของ กบร.

คาสถานที่การประชุมสมาชิกและจดัอบรมสัมมนา:4

20,000.00เงินยืมทดรอง- คาเงินมดัจาํสถานที่และอาหาร สําหรับจัดประชุมและเลี้ยงสังสรรคสมาชิกเดอืน ธ.ค.543

18,000.00เงินยืมทดรอง- คาอาหารวางการประชุมคณะอนุกรรมการชุดตางๆ (ทั่วไป, ตางประเทศ และสินเชื่อ)1

กระแสเงินสดจาย:

1,182,751.15รวม กระแสเงินสดรับ
695,751.15เงินโอนคืนกบร. คาจดัอบรมสมัมนาของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 4

5,000.00การจัดทาํแผน CD  บันทึกการอบรม3

22,000.00การจัดอบรม/สมัมนา2

460,000. 00คาสมาชิกชมรมฯ1

กระแสเงินสดรับ:

จาํนวนเงินรายการ 
หนวย : บาท
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443.510.89--442.62ดอกเบี้ยรับ5

39,000.0039,000.00---เงินยืมทดรองจากกบร. - คาจัดเตรยีมการอบรม4

12,586.008,000.001,826.002,760.00-เงินสดรับสุทธิ

1,125,857.51299,000.8962,174.0066,240.00698,442.62รวม กระแสเงินสดจาย

5,585.002,780.00355.00560.001,890.00คาใชจายเบ็ดเตล็ด5

63,718.0012,485.007,700.005,655.0037,878.00คาถายเอกสาร+DVD4

348,730.0020,850.0012,880.0015,000.00300,000.00คาวิทยากร3

12,073.362,461.752,174.003,240.004,197.61คาอาหารวางการประชมุ2

695,751.15260,424.1439,065.0041,785.00354,477.01เงินโอนคืนกบร. คาจดัอบรมสัมมนา (2)1

กระแสเงินสดจาย:

1,138,443.51307,000.8964,000.0069,000.00698,442.62รวม กระแสเงินสดรับ

18,000.008,000.004,000.006,000.00-เงินยืมทดรองจากกบร. -คาอาหารวางการประชุม3

45,000.00---45,000.00การออก Booth2

1,036,000.00260,000.0060,000.0063,000.00653,000.00การจัดอบรม/สัมมนา1

กระแสเงินสดรับ:

 รวม  สินเชื่อ ตางประเทศฯ  ทั่วไป  คอมพิวเตอร รายการ

2.2 คณะอนุกรรมการชดุตางๆ หนวย : บาท

2. สรุปกระแสเงินสด (ม.ค.- ธ.ค.54) –(ตอ)
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570,772.93เงินคงเหลือสุทธิ

12,586.00บวก กระแสเงินสดรบัสทุธิ- คณะอนุกรรมการชดุตางๆ

558,186.93เงินในบัญชีเงินฝาก ยกไป (31 ธ.ค. 54 )

(509.77)หัก ภาษีดอกเบีย้ หัก ณ ที่จาย

3,398.45ดอกเบี้ยรบั

365,087.65บวก กระแสเงินสดรบัสทุธิ- กบร.

190,210.60เงินในบัญชีเงินฝาก ยกมา (1 ม.ค.54)

จํานวนเงินรายการ

การกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินคงเหลือสุทธิ หนวย : บาท

บัญชีเงินฝากชมรมฯ
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วาระที่  3 ขอสัตยาบันในการไมจัดประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2/2554
และ 3/2554
สรุปผลหนังสือขอความเห็นชอบจากสมาชิกทั้งหมด 23 ธนาคาร ตามหนังสือเลขที่ กบร.12/2554 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2554 (อางอิงจากรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิาร ชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคารและ
สถาบันการเงินครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่  10 สิงหาคม   2554) มีผูตอบกลับ ทั้งสิ้น 18 ธนาคาร  ดังนี้   

1. การใหความเห็นรับรองรายงานประชุมครัง้ที่ 1/2554

- เห็นชอบ 17 ธนาคาร คิดเปนรอยละ 74 ของสมาชิกทั้งหมด, งดออกเสียง 1 ธนาคาร

2. การจัดประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2/2554

-เห็นชอบใหงดเวน การจัดประชุมสมาชิก ครั้งที่ 2/2554 ในเดือนสิงหาคม 2554 โดยใหขอสัตยาบัน ในที่
ประชุมสมาชิก วันที่ 1 ธันวาคม 2554 มีสมาชิก 18 ธนาคาร เห็นชอบ คิดเปนรอยละ 78 ของสมาชิกทั้งหมด

3.  การจัดติว CIA Part III 

- เห็นชอบใหจัดติวตนป 2555 (25 ก.พ., 3, 10, 17 และ 24 มี.ค.) มีจํานวน  17 ธนาคาร คิดเปนรอยละ 74 
ของสมาชิกทั้งหมด, และใหจัดภายในป 2554 (29 ต.ค., 5, 12,19 และ 26 พ.ย.) จํานวน  1 ธนาคาร

กบร.ครั้งที่ 9/2554 รับทราบมติและมีความเห็นชอบตามมติเสียงสวนใหญของสมาชิกทั้งนี้กาํหนดใหจัดติว 
CIA Part III ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555, 3, 10, 17 และ 24 มีนาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัย สยาม สําหรับ
การจัดประชุมสมาชิกจะใชหนังสือเวียนและนาํไปขอสัตยาบัน ในที่ประชมุสมาชิก ครั้งตอไปหรือในโอกาส
แรกที่มีการประชุม
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สรุปผลหนังสือขอความเห็นชอบจากสมาชิกทั้งหมด 23 ธนาคาร ตามหนังสือเลขที่ กบร.13/2554 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 (อางอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมผูตรวจสอบ
ภายในธนาคารและสถาบันการเงินครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันพุธที่  19 ตุลาคม   2554) โดยมีผูตอบ
กลับ ทั้งสิ้น  22 ธนาคาร ไมตอบกลับ 1 ธนาคาร  มีดังนี้  

1. สรุปรายรับ – รายจายและฐานะการเงินของชมรมฯ  การใหความเห็นรับรองรายงาน   ฐานะ
การเงินของชมรมฯ 

- เห็นชอบ  22 ธนาคาร คิดเปนรอยละ 95.65 ของสมาชิกทั้งหมด

2. สํารวจแสดงความเห็น (จัดงานปใหม) 2554

- เห็นชอบ  22 ธนาคาร คิดเปนรอยละ 95.65 ของสมาชิกทั้งหมด 

ที่ประชุม กบร.รับทราบมติและมีความเห็นชอบตามมติเสียงสวนใหญ
อยางไรกต็ามเนื่องจากเหตุการณมหาอุทกภัยเมื่อปลายป 2554 การประชุมสมาชิก 
ครั้งที่ 3/2554 และสัมมนา ICAAPตองถูกยกเลิก (เลื่อนเปนวันที่27 มกราคม 2555 )

 กบร. ขอสตัยาบนัในการไมจัดประชุมสมาชกิในครั้งที่ 2/2554 และ 3/2554

รายงานการประชุม down load  ไดจาก Web – www.bfiia.org
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การประชุมสมาชิกชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคาร
และสถาบันการเงนิ ครั้งที่ 1/2555

วันศกุรที่  27 มกราคม 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หอง
ราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย

การสัมมนา  เรื่อง การตรวจสอบกระบวนการประเมินความ
เพียงพอของเงนิกองทุนที่สอดคลองกับระดับความเสี่ยง
ของสถาบันการเงนิ  (ICAAP) 

 


