ที่ กบร.7/2559
วันที่ 9 เมษายน 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครัง้ ที่ 1/2559

เรี ยน สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
เอกสารแนบ 1. กาหนดการประชุมและการจัดสัมมนา
2. รายงานการประชุมสมาชิกครัง้ ที่ 3/2558
3. แบบฟอร์ มแจ้ งรายชื่อผู้เข้ าร่วมประชุม
4. แผนที่โรงแรม
ด้ วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้ มีการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ
ครัง้ ที่ 1/2559 พร้ อมจัดการสัมมนาเรื่ อง “ความท้ าทายของผู้ตรวจสอบภายในในปั จจุบัน” โดยคณะวิทยากรจาก
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ทีห่ ้ องศาลาไทย
ชัน้ 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขมุ วิท 11 กรุ งเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) โดยมีวาระการประชุม ดังนี ้
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เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
รับรองรายงานการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครัง้ ที่ 3/2558
สรุ ปผลการดาเนินงานและรายงานการเงินประจาปี 2558 (สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558)
แผนการดาเนินงานและงบประมาณประจาปี 2559
การจัดสัมมนา

จึงขอเรี ยนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้ าร่ วมการประชุมและสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว สถาบันละ 4 ท่าน
โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย กรณีสง่ ตัวแทนเกิน 4 ท่าน มีคา่ ใช้ จ่ายส่วนเกินท่านละ 1,200.- บาท (ไม่มีภาษี หกั ณ ที่จ่าย)
โดยโอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) สาขาสุขมุ วิท 26 เลขที่บญ
ั ชี 699-176-829-4 ชื่อ
บัญชี นายมานิต พาณิชย์กลุ หรื อนายธีระ ศรี หมากสุก หรื อนายวีระชัย อินทร์ กลัน่ และโปรดแจ้ งรายชื่อผู้เข้ า
ประชุมและสัมมนาตามแบบฟอร์ มที่แนบมาพร้ อมกันนี ้ ส่งที่นายทะเบียนคณะกรรมการบริ หาร คุณกิจจา วิลาศ
หรื อคุณธานี ศรี ลิโก ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ทางอีเมล์ : Kitja.Vilas@krungsri.com และ
Thanee.Sriliko@krungsri.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 (โทรศัพท์ 0-2296-4320 และ 0-2296-3686)
ขอแสดงความนับถือ

(คุณมานิต พาณิชย์กลุ )
ประธานคณะกรรมการบริ หารชมรมฯ
โทร. 02-271-3700 ต่อ 1070,1071

เอกสารแนบ 1

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.45 น.
09.45 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น

กาหนดการประชุมสมาชิกชมรมฯ และการจัดสัมมนา ครัง้ ที่ 1/2559
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08.30 -17.00 น.
ห้ องศาลาไทย ชัน้ 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขมุ วิท 11 กรุ งเทพฯ
ลงทะเบียน
ประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครัง้ ที่ 1/2559 ตามวาระการประชุม
พัก รับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
การสัมมนา ในหัวข้ อ “ความท้ าทายของผู้ตรวจสอบภายในในปั จจุบัน”
 ความคาดหวังและประเด็นที่นา่ สนใจของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้มสี ว่ นได้ เสียต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 ข้ อสังเกตจากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Lesson Learned from
QAR) ดานการกาหนดบทบาทหนาที่ ด้ านบุคลากร และด้ านกระบวนการ
 การเพิ่มมูลค่าจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
 ความท้ าทายของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในในปั จจุบนั
 แนวโน้ มของเทคโนโลยีในปั จจุบนั
 Cyber Security
 Technology Infrastructure
 Cloud
 Big Data and Data Analytic

 ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีที่สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน(การนาไปใช้ ในการ
วางแผนการตรวจสอบ เทคนิคหรื อวิธีการตรวจสอบ)
ผู้บรรยาย:
1. คุณเติม เตชะศริ นทร
2. คุณชัคพัฒน นัสการ
กรรมการบริ หาร ส่วนงานทีป่ รึกษา บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไขย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จากัด
3. คุณวศมน อภิชาตวัลลภ
กรรมการบริ หาร ส่วนงานทีป่ รึกษา บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไขย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จากัด

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 17.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การสัมมนา (ต่อ)
พัก รับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
การสัมมนา (ต่อ)
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