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การประชุมสมาชิกชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคาร 
และสถาบันการเงิน คร้ังที ่2/2555

วันเสารที่  21 กรกฎาคม  2555 เวลา 14.00 – 17.00 และ วันอาทิตยที่ 22 
กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ  โรงแรม Grand Pacific 
Sovereign Resort & Spa (ชะอํา) จังหวดัเพชรบุรี 

วาระการประชุม 

วาระที ่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม  

ครั้งที่ 1/2555
วาระที ่ 3 รายงานแผนงานและงบประมาณ ป 2555
วาระที ่ 4 สรปุผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน งวดครึ่งป 2555
วาระที ่ 5 การสัมมนา
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วาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ
(1) ตามหนังสือท่ี กบร. 9/2555 ขอเชิญเขารวมการประชุมสมาชิก คร้ังท่ี 2/2555 และการสัมมนาเชิง

วิชาการนอกสถานท่ีเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางผูเขารวมสัมมนา อันจะเปนประโยชน
และสามารถนําไปพัฒนางานตรวจสอบใหดีย่ิงขึ้น ธนาคารสมาชิกไดสิทธิ์เขารวมสัมมนาฟรี 1 ทาน ตอ
สถาบัน โดยสํารองท่ีน่ังและแจงรายช่ือผูเขารวมสัมมนาท่ีนายทะเบียน ภายในวันท่ี 13 มิถุนายน  2555 
ความทราบแลวน้ัน จากการประสานงานจนถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 มีสมาชิกไมสามารถเขารวม
กิจกรรมได 3 ธนาคาร (คิดเปน13%)

(2) หลังการควบรวมของธนาคารนครหลวงไทยกับธนาคารธนชาติตามท่ีแจงใหทราบในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2555 แลวน้ัน ในป 2555 ชมรมฯ มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก 1 ราย (สมาชิกวิสามัญ) ตามหนังสือท่ี
กบร.6/2555 ลงวันท่ี  21 กุมภาพันธ 2555 ขอความเห็นชอบจากตัวแทนสมาชิกสามัญ (รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน คร้ังท่ี 2/ 2555 วันพุธ 
ท่ี 21 มีนาคม 2554) จากการท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.) แจงความ
ประสงคขอสมัครเปนสมาชิกวิสามัญชมรมฯ เมื่อ 7 กุมภาพันธ 2555 ตามขอบังคับชมรมฯ ตองผาน
ความเห็นชอบจากตัวแทนสมาชิกสามัญ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก  ตอมา
ตัวแทนสมาชิกสามัญท้ัง 15 สถาบันการเงินไดลงมติรับรองให บสก. เขาเปนสมาชิกชมรมฯ  ท้ังน้ี กบร. 

มีความเห็นชอบตามมติเอกฉันทของสมาชิกสามัญ ปจจุบันมีสมาชิกชมรมฯ รวม 23 ราย

(3) คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ มีวาระ 2 ป (2554-2555) กําหนดประชุมสมาชิก คร้ังท่ี 3 
และสัมมนา Roles of Internal Auditors พรอมเลือก กบร และอนุกรรมการชุดใหม (26 ตุลาคม 2555)

(4) กําหนดจัดงานพบปะและเลี้ยงสังสรรคประจําป (23 พฤศจิกายน 2555) 
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม  
คร้ังที ่1/2555
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วาระที่  3 รายงานแผนงานและงบประมาณ ป 2555

แผนงาน งบประมาณ และกระแสเงินสดสุทธขิองคณะกรรมการบริหาร
และคณะอนุกรรมการชุดตางๆประจําป 2555

 



3

5

แผนงาน งบประมาณ และกระแสเงินสดสุทธิ

ของ

คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการชดุตางๆ

ประจําป 2555
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1. แผนงานประจําป 2555

1.1 คณะกรรมการบริหาร- กบร.

(1) การประชุม

- จัดประชุมสมาชิก 3 คร้ัง

- ประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง

(2) การจัดอบรม

- อบรมสัมมนา 3 เร่ือง: ICAAP Review, Role of Internal Auditors, และ

Knowledge/Experience Sharing

- จัดติวสอบ CIA 3 คร้ังๆละ 5 วัน (Part I, II และ III) 

(3) การจัดกิจกรรมตางๆ

- สัมมนานอกสถานที่ และกจิกรรมเพ่ือสังคม 1 คร้ัง

- งานเล้ียงสังสรรคสมาชิกประจําป

ดําเนนิการแลว: 27 มกราคม 55 (1 วัน) จัดประชุมสมาชกิพรอมสัมมนา ICAAP 
Review มีผูรวม 141 คน จากงบประมาณท่ีตัง้ไว 120 คน, ติว CIA Part III (25 
กุมภาพันธ 2555 , 3,10,17 และ 24 มีนาคม 2555) และ CIA Part II (16, 23, 30 
มิถนุายน 2555 และ 7, 14 กรกฎาคม 2555)
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1. แผนงานประจําป 2555 (ตอ)

1.2 คณะอนุกรรมการฯ -ดานท่ัวไป
(1) การประชุม

- ประชุมคณะอนุกรรมการ 4 คร้ัง

(2) การจัดอบรม

- อบรมสัมมนา 1 วัน เร่ือง ผลกระทบจากการประเมินของ FATF ตอการดําเนินงานและการรายงาน
ธุรกรรมของสถาบันการเงินและผูตรวจสอบภายใน โดยวิทยากร ปปง. และผูตรวจสอบของธนาคาร
สมาชิก 

ดําเนนิการแลว: เม่ือวันท่ี 28 มิ.ย.55 (1 วนั) มีผูเขาอบรม 170 คน จากท่ีตัง้
งบประมาณไว 120 คน

1.3 คณะอนุกรรมการฯ -ดานสินเช่ือ
(1) การประชุม

- ประชุมคณะอนุกรรมการ 4 คร้ัง

(2) การจัดอบรม

- อบรมสัมมนา 2 วัน เร่ือง การประเมินความเส่ียงดานเครดิต 
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1. แผนงานประจําป 2555 (ตอ)

1.4 คณะอนุกรรมการฯ -ดานตางประเทศฯ
1) การประชุม 

- ประชุมคณะอนุกรรมการ 4 คร้ัง

2)         การจัดอบรม  

- อบรมสัมมนา 2 วัน เร่ือง การประเมินความเส่ียง และจุดควบคุมที่สําคัญของ Treasury

1.5 คณะอนุกรรมการฯ -ดานคอมพิวเตอร
1)          การประชุม

- ประชุมคณะอนุกรรมการ 4 คร้ัง

2)          การจัดอบรม

- อบรมสัมมนา 1 วัน เร่ือง IT Security Auditing วิทยากร จาก ACIS Professional Centre 

(กําหนดจัดวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 เบ้ืองตนมีผูลงทะเบียนแลว 137 คน)
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ธันวาคม

(23)จัดงานเล้ียงสมาชิก ประจําป
(New Year Party)

พฤศจิกายน

(26)ประชุมสมาชิก คร้ังที่ 3 และ
สัมมนา Roles of Internal 

Auditors และเลือก กบร.ชุดใหม

ตุลาคม

(12-13) จัดอบรมความ
เส่ียงดาน Treasury

จัดอบรมความเส่ียงดาน
สินเช่ือ

(1, 8, 15, 22)ติว CIA Part II 
(ตอ)

กันยายน

(24)จัดอบรม IT 
Security Auditing

(25)ติว CIA Part IIสิงหาคม

(7, 14) ติว CIA Part I (ตอ) และ
(21, 22)ประชุมสมาชิก คร้ังที ่2 

รวมสัมมนา 
Knowledge/Experience Sharing

กรกฎาคม

(28)จัดอบรม 
ปปง.(FATF)

(16, 23, 30)ติว CIA Part Iมิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

(3, 10, 17, 24)ติว CIA Part III 
(ตอ)

มีนาคม

(25)ติว CIA Part IIIกุมภาพันธ

(27) ประชุมสมาชิกคร้ังที่ 1
และการจัดอบรม ICAAP

มกราคม

คอมพิวเตอรตางประเทศสินเชื่อท่ัวไปกบร.เดือน

สรุปตารางเวลาการจัดประชุมและกิจกรรมของคณะกรรมการชมรม ป 2555
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2. การประมาณงบประมาณ ป 2555
2.1 คณะกรรมการบริหาร- กบร.

(46,000.00)รวม รายรบั-รายจาย 

617,000.00รวม รายจาย

70,000.005. สัมมนานอกสถานที+่กิจกรรมเพือ่สังคม

13,500.004. คาเชาบริการ Website ของชมรมฯ 2 ป (2555-2557)

1,000.003.4 คาเบด็เตล็ด

10,000.003.3 คาดนตรีและการแสดง

40,000.003.2 คาของขวญัสมาชิก

100,000.003.1 คาสถานที่จัดเล้ียงและอาหาร

3. งานเล้ียงสังสรรคสมาชิกชมรมฯ ประจําป

26,500.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

70,000.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

114,000.002.2 คาวิทยากร

162,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา (3 ครัง้ 3 วัน) 

10,000.001. คาอาหารวางการประชุม 

รายจาย:II.

571,000.00รวม รายรบั

111,000.002 การจัดอบรม/สัมมนา 

460,000.001. คาสมากชิกชมรมฯ (23 สถาบัน)

รายรบั:I.

จํานวนเงนิ (บาท)รายการ
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2.2 คณะอนุกรรมการท่ัวไป

(50,260.00)รวม รายรบั-รายจาย 

87,260.00รวม รายจาย

3,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

8,500.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

13,000.002.2 คาวิทยากร

54,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจดัอบรม/สัมมนา (1 คร้ัง 1 วัน) *

8,760.001. ประชุมคณะอนุกรรมการ-คาอาหารวาง 

รายจาย:II.

37,000.00รวม รายรบั

37,000.00- การจดัอบรม/สัมมนา (1 คร้ัง 1 วัน) *

รายรบั:I.

จาํนวนเงนิรายการ

2. การประมาณงบประมาณ ป2555 - (ตอ)
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2.3 คณะอนุกรรมการสนิเช่ือ

2. การประมาณงบประมาณ ป 2555- (ตอ)

(108,200.00)รวม รายรบั-รายจาย 

182,200.00รวม รายจาย

3,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

37,200.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

26,000.002.2 คาวิทยากร

108,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจดัอบรม/สัมมนา (1 คร้ัง 2 วัน) *

8,000.001. ประชุมคณะอนุกรรมการ-คาอาหารวาง 

รายจาย:II.

74,000.00รวม รายรบั

74,000.00- การจดัอบรม/สัมมนา (1 คร้ัง 2 วัน) *

รายรบั:I.

จาํนวนเงนิรายการ
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2.4 คณะอนุกรรมการดานตางประเทศและบริหารเงิน

2. การประมาณงบประมาณ ป 2555- (ตอ)

(80,526.00)รวม รายรบั-รายจาย 

154,526.00รวม รายจาย

1,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

13,100.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

26,000.002.2 คาวิทยากร

108,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจดัอบรม/สัมมนา (1 คร้ัง 2 วัน) *

6,426.001. ประชุมคณะอนุกรรมการ-คาอาหารวาง 

รายจาย:II.

74,000.00รวม รายรบั

74,000.00- การจดัอบรม/สัมมนา (1 คร้ัง 2 วัน) *

รายรบั:I.

จาํนวนเงนิรายการ
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2.5 คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร

2. การประมาณงบประมาณ ป 2555- (ตอ)

(116,000.00)รวม รายรบั-รายจาย 

133,000.00รวม รายจาย

3,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

25,000.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

50,000.002.2 คาวิทยากร

45,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจดัอบรม/สัมมนา (1 คร้ัง 1 วัน) *

10,000.001. ประชุมคณะอนุกรรมการ-คาอาหารวาง 

รายจาย:II.

17,000.00รวม รายรบั

17,000.00- การจดัอบรม/สัมมนา (1 คร้ัง 1 วัน) *

รายรบั:I.

จาํนวนเงนิรายการ
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การประมาณการกระแสดเงินสดสทุธิ ประจําป 2555

172,786.93เงนิสดคงเหลอืสทุธ ิณ 31 ธ.ค.55..(1)+(2)-(3)

1,173,986.00รวม เงนิสดจายระหวางป...(3) 

133,000.003.5 คณะอนุกรรมการฯ ดานคอมพิวเตอร

154,526.003.4 คณะอนุกรรมการฯ ดานตางประเทศ

182,200.003.3 คณะอนุกรรมการฯ ดานสินเช่ือ

87,260.003.2 คณะอนุกรรมการฯ ดานทั่วไป

617,000.003.1 คณะกรรมการบริหาร

เงนิสดจายใชในกิจรรมตางๆ3

776,000.00รวม เงนิสดรับระหวางป...(2)

3,000.002.3 ประมาณการดอกเบ้ียรับ

313,000.002.2 คาอบรมที่เรียกเก็บจากสมาชิกสวนที่เกินสิทธิ

460,000.002.1 คาสมาชิกชมรมฯ ประจําป 2555 (23 สถาบันๆละ 20,000 บาท)

เงนิสดรบัระหวางป2

570,772.93รวม เงนิสดคงเหลอืยกมา ณ 1 ม.ค.55…(1)

12,586.001.2 เงินสดในมือ- คณะอนุกรรมการชุดตางๆ

558,186.931.1 เงินสดในบัญชีเงินฝาก

เงนิสดคงเหลอืยกมา (1 ม.ค.55)1

 จาํนวนเงนิ (บาท)รายการ

16

วาระที่  4 สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 
งวดคร่ึงป 2555

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของชมรมฯ ประกอบดวย
สรุปการใชงบประมาณ งบกระแสเงินสด และยอดเงินคงเหลือ 
สําหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555
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รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของชมรมฯ

ประกอบดวย

สรุปการใชงบประมาณ งบกระแสเงินสด และยอดเงินคงเหลือ 

สําหรับงวด 1 มกราคม – 30 มถุินายน 2555

 

18

1. สรุปการใชงบประมาณ (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.55)
1.1 คณะกรรมการบริหาร- กบร.

3 ) จัดสัมมนานอกสถานที ่วันที่ 21-22 ก.ค.55

2) จัดติว CIA Part III และ Part 1 ครั้งละ 5 วนั ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 55 และ ม.ิย.- ก.ค. 55

หมายเหตุ : * 1) จัดประชุมสมาชิก ครัง้ที่ 1 และอบรม ICAAP เมื่อวันที่ 27 ม.ค.55 (1 วัน) มีผูเขารวม 141 คน จากงบประมาณที่ตัง้ไว 120 คน

365,464.00319,464.00(46,000.00)รวม รายรบั-รายจาย 

423,114.00193,886.00617,000.00รวม รายจาย

20,000.0050,000.0070,000.005. สัมมนานอกสถานที+่กิจกรรมเพือ่สังคม

2,600.0010,900.0013,500.004. คาเชาบริการ Website ของชมรมฯ 2 ป (2555-2557)

1,000.00-1,000.003.4 คาเบด็เตล็ด

10,000.00-10,000.003.3 คาดนตรีและการแสดง

40,000.00-40,000.003.2 คาของขวญัสมาชิก

100,000.00-100,000.003.1 คาสถานที่จัดเล้ียงและอาหาร

3. งานเล้ียงสังสรรคสมาชิกชมรมฯ ประจําป

22,222.004,278.0026,500.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

55,075.0014,925.0070,000.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

64,792.0049,208.00114,000.002.2 คาวิทยากร

99,000.0063,000.00162,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา (3 ครัง้ 3 วัน) 

8,425.001,575.0010,000.001. คาอาหารวางการประชุม 

รายจาย:II.

(57,650.00)513,350.00571,000.00รวม รายรบั

(37,650.00)73,350.00111,000.002 การจัดอบรม/สัมมนา  *

(20,000.00)440,000.00460,000.001. คาสมาชิกชมรมฯ (23 สถาบัน)

รายรบั:I.

ActualBudget
ผลตาง +/ (-)

จํานวนเงนิ (บาท)
รายการ
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1. สรุปการใชงบประมาณ (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.55)- ตอ

1.2 คณะอนุกรรมการทั่วไป

หมายเหตุ : * จัดอบรมเก่ียวกับปปง. เม่ือวันที่ 28 มิ.ย.55 (1 วัน) มีผูเขาอบรม 170 คน จากที่ต้ังงบประมาณไว 120 คน

42,542.50(7,717.50)(50,260.00)รวม รายรบั-รายจาย 

(7,457.50)94,717.5087,260.00รวม รายจาย

2,845.00155.003,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

2,643.505,856.508,500.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

1,000.0012,000.0013,000.002.2 คาวิทยากร

(20,250.00)74,250.0054,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจัดอบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 1 วัน) *

6,304.002,456.008,760.001. ประชุมคณะอนุกรรมการ-คาอาหารวาง 

รายจาย:II.

50,000.0087,000.0037,000.00รวม รายรบั

50,000.0087,000.0037,000.00- การจัดอบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 1 วัน) *

รายรับ:I.

ActualBudget
ผลตาง +/ (-)

จํานวนเงนิ (บาท)
รายการ

20

1.3 คณะอนุกรรมการสินเช่ือ

1. สรุปการใชงบประมาณ (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.55)- ตอ

หมายเหตุ : * จะจัดอบรมหัวขอ "การประเมินความเสี่ยงดานเครดิต" ในเดือนกันยายน 2555 (2 วัน)

--(108,200.00)รวม รายรบั-รายจาย 

--182,200.00รวม รายจาย

--3,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

--37,200.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

--26,000.002.2 คาวิทยากร

--108,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจัดอบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 2 วัน) *

5,860.002,140.008,000.001. ประชุมคณะอนุกรรมการ-คาอาหารวาง 

รายจาย:II.

--74,000.00รวม รายรบั

--74,000.00- การจัดอบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 2 วัน) *

รายรับ:I.

ActualBudget
ผลตาง +/ (-)

จํานวนเงนิ (บาท)
รายการ
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1.4 คณะอนุกรรมการดานตางประเทศและบรหิารเงนิ

1. สรุปการใชงบประมาณ (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.55)- ตอ

หมายเหตุ : * จะจัดอบรมหัวขอ "การประเมินความเสี่ยงและจุดควบคุมดาน Treasury" วันที่ 12-13 ก.ย.55 (2 วัน) 

--(80,526.00)รวม รายรบั-รายจาย 

--154,526.00รวม รายจาย

--1,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

--13,100.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

--26,000.002.2 คาวิทยากร

--108,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจัดอบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 2 วัน) *

4,851.001,575.006,426.001. ประชุมคณะอนุกรรมการ-คาอาหารวาง 

รายจาย:II.

--74,000.00รวม รายรบั

--74,000.00- การจัดอบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 2 วัน) *

รายรับ:I.

ActualBudget
ผลตาง +/ (-)

จํานวนเงนิ (บาท)
รายการ
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1.5 คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร

1. สรุปการใชงบประมาณ (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.55)- ตอ

หมายเหตุ : * จะจัดอบรมหัวขอ " IT Security Auditing " วันที่ 24 ส.ค.55 (1 วัน) 

--(116,000.00)รวม รายรบั-รายจาย 

--133,000.00รวม รายจาย

--3,000.002.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

--25,000.002.3 คาถายเอกสารและจัดทํา DVD

--50,000.002.2 คาวิทยากร

--45,000.002.1 คาสถานที่และอาหาร

2. การจัดอบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 1 วัน) *

7,338.002,662.0010,000.001. ประชุมคณะอนุกรรมการ-คาอาหารวาง 

รายจาย:II.

--17,000.00รวม รายรบั

--17,000.00- การจัดอบรม/สัมมนา (1 ครั้ง 1 วัน) *

รายรับ:I.

ActualBudget
ผลตาง +/ (-)

จํานวนเงนิ (บาท)
รายการ
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2. สรุปกระแสเงินสด (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.55)
2.1 คณะกรรมการบริหาร – กบร.

(4)  เงินจายคาสถานที่จัดอบรมของคณะอนุกรรมการฯท่ัวไป มีการวางบิลเรียกเก็บจํานวน 74,250 บาท เม่ือวันที่ 6 ก.ค.55

(3)  คณะอนุกรรมการฯ -ทั่วไป ไดโอนเงินคืนกบร. จากการจัดอบรมจํานวน 69,012 บาท เม่ือวันที่ 3 ก.ค.55

(2) เงินรับคาอบรมสัมมนา แบงเปน ICAAP จํานวน 58,000 บาท และจัดสัมมนานอกสถานที่ จํานวน 15,350 บาท

(1)  เงินรับคาสมาชิกฯ ยังคางรับอยู 1 ราย เน่ืองจากอยูระหวางทําเรื่องเบิกจายใหกับชมรมฯ จํานวน 20,000 บาท

หมายเหตุ:

298,864.00เงนิสดคงเหลอื

214,486.00รวม กระแสเงนิสดจาย

10,900.00คาเชาบริหาร Website ของชมรมฯ (2 ป)8

4,278.00คาใชจายเบ็ดเตล็ด7

14,925.00คาถายเอกสารและจัดทํา DVD6

49,208.00คาวิทยากร5

-3.2 การจัดอบรมของคณะอนุกรรมชุดตางๆ (4)

63,000.003.1 การประชุมสมาชิกและจัดอบรมของ กบร.

คาสถานที่การประชุมสมาชิกและจัดอบรมสัมมนา:4

1,575.00คาอาหารวางการประชุม3

50,000.00เงินยืมทดรอง- คาเงินมัดจําโรงแรม การจัดสัมมนานอกสถานที่2

20,600.00เงินยืมทดรอง- คาอาหารวางการประชุมคณะอนุกรรมกาชุดตางๆ (ท่ัวไป, ตางประเทศและคอมฯ)1

กระแสเงนิสดจาย:

513,350.00รวม กระแสเงนิสดรับ

-เงินโอนคืนกบร. คาจัดอบรมสัมมนาของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ (3)4

-การจัดทําแผน CD บันทึกการอบรม3

73,350.00การจัดอบรม/สัมมนา (2)2

440,000.00คาสมาชิกชมรมฯ (1)1

กระแสเงนิสดรบั:

 จาํนวนเงนิ (บาท)รายการ
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2. สรุปกระแสเงินสด (1 ม.ค.- 30 มิ.ย.55) -ตอ

2.2 คณะอนุกรรมการชุดตางๆ

หมายเหตุ: (1) คณะอนุกรรมการฯ -ทั่วไป ไดโอนเงินคืนกบร. จากการจัดอบรมจํานวน 69,012 บาท เม่ือวันที่ 3 ก.ค.55

93,365.005,860.004,851.0075,316.007,338.00เงนิสดคงเหลอื

26,844.502,140.001,575.0020,467.502,662.00รวม กระแสเงนิสดจาย

155.00--155.00-คาใชจายเบ็ดเตล็ด5

5,856.50--5,856.50-คาถายเอกสาร+จัดทํา DVD4

12,000.00--12,000.00-คาวิทยากร3

8,833.002,140.001,575.002,456.002,662.00คาอาหารวางการประชุม2

-----เงินโอนคืนกบร. คาจัดอบรมสัมมนา (1)1

กระแสเงนิสดจาย:

120,209.508,000.006,426.0095,783.5010,000.00รวม กระแสเงนิสดรับ

23.50--23.50-เงินรับอื่นๆ 3

20,600.00-4,600.006,000.0010,000.002.2 เบิกในป 2555

12,586.008,000.001,826.002,760.00-2.1 ยกมาจากป 2554

เงินยืมทดรองจากกบร. -คาอาหารวางการประชุม2

87,000.00--87,000.00-การจัดอบรม/สัมมนา1

กระแสเงนิสดรบั:

 รวม  สนิเชือ่  ตางประเทศ  ทั่วไป  คอมพิวเตอร รายการ

หนวย: บาท
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3. การกระทบยอดเงนิฝากธนาคารและเงนิคงเหลอืสทุธ ิของชมรมฯ

สิน้สดุ 30 มถินุายน 2555

สมุดบัญชีเงินฝาก_3
0 มิ.ย.55

952,910.11เงินคงเหลอืสทุธิ

93,365.00บวก กระแสดเงินสดรับสุทธิ- คณะอนุกรรมการชุดตางๆ

859,545.11เงินในบญัชเีงินฝาก ยกไป ( 30 ม.ิย. 55)

(440.15)หัก  ภาษีดอกเบีย้ หัก ณ ที่จาย

2,934.33ดอกเบี้ยรับ

298,864.00บวก กระแสดเงินสดรับสุทธิ- กบร.

558,186.93เงินในบญัชเีงินฝากยกมา ( 1 ม.ค.55)

จาํนวนเงนิ (บาท)รายการ
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การประชุมสมาชิกชมรมผูตรวจสอบภายในธนาคาร 
และสถาบันการเงิน คร้ังที ่2/2555 (ตอ)

วาระที่  5 การสัมมนา
วันเสารที่  21 กรกฎาคม  2555
14.00 – 14.30
หัวขอ ประสบการณงานตรวจสอบโดยตวัแทนจากแตละธนาคารสมาชิก
14.45 – 17.00
การบรรยายและสาธิต ในเรือ่ง Mobile Threats and Vulnerabilities
โดยคณุอมัราภรณ ศิวะเสน คณุตอภพ คงตาดําและทมีงาน

วันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม 2555
8.30 – 10.45
สัมมนาเชิงวิชาการ (Panel Discussion) ในหัวขอ ประสบการณงาน
ตรวจสอบ โดย คณุมานิต  พาณิชยกุล, คณุไพรัช  ศรวีิไลฤทธิ์และ 
ดร.ณรงค  ปรดีานันท
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ความถ่ึ

√

(all)

√

(all)

√

(all)

√

(all)

AC

Country 
Operati

onal 
Risk 

Commit
tee

(some)
บริษทั
แม

(some)
IA 
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meeting
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-

-

-

√

(some)

-

-

√

(some)

-

√

(some)

-เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเด็น
สําคัญตางๆ (Business (Audit) Issues and 
Rating)ท่ีพบ  กรณี ทุจ ริตต า งๆ  และ  ความ
คืบหนาของประเด็นท่ีคงคาง ท้ังจากผูตรวจสอบ
ภายใน ภายนอก และหนวยงานราชการตางๆ)
รวมถึงเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวงานตรวจสอบ

-รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการ
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงานระหวางป (คร่ึงป)

- เพื่ อเสนอทบทวน  กฏบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ กฏบัตรและจรรยาบรรณของ
พนักงานฝายตรวจสอบ (ปละครั้ง)

รายงานสรุปผลการดําเนินงานของฝาย
ตรวจสอบ

2.

-√

(some)
√

(some)
√

(some)
-เพื่อขออนุมัติแผนงาน อัตรากําลัง และการใช
งบประมาณประจําป
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Others
Client 
Mgt.

CEOBoD

ผูรับ

วัตถุประสงครายงานท่ี

หมายเหตุ: Y= รายป, H= 6 เดือน, Q= ไตรมาส, M= รายเดือน 

การรายงานและส่ือสารของฝายตรวจสอบกับผูเก่ียวของ (โดยตัวแทนจากธนาคารสมาชิก)
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-√

(some)
---Q/Y- เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองสําคัญๆ

ตางๆ  ท้ังประเด็นการตรวจสอบ  ระบบการ
ควบคุมภายใน แลการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงระบบงานและการปฏิบัติงาน
ภายในของหนวยงาน เพื่อการปรับปรุง Risk 
Profile ของหนวยงานใหเปนปจจุบัน

การประชุมรวมกับผูบริหารของ
หนวยงาน

5.

--√

(some)
√

(some)
-Y- เพื่อรายงานกระบวนการปฏิบัติงานคูมือปฏิบัติงานตรวจสอบ4.
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√

(all)

-

√

(some)

--M

Audit 
complet
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- เพื่อติดตามความคืบหนาผลการตรวจสอบและ
ประเด็นสําคัญตางๆ(Business (Audit) Issues 
& Follow up) ท้ังของผูตรวจสอบภายใน 
ภายนอก และหนวยงานราชการตางๆ

-สรุปผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ

หนังสือแจงผูบริหารระดับสูงของ
หนวยงาน

รายงานสรุปผลการตรวจสอบ/รายงาน
การตรวจสอบ 

6.

Q/Y

ความถ่ึ

√

(some)

AC

--√
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-- รายงานผลการสอบทานงบการเงินรายงานการสอบทานงบการเงิน3.

Others
Client 
Mgt.

CEOBoD

ผูรับ

วัตถุประสงครายงานท่ี

หมายเหตุ: Y= รายป, H= 6 เดือน, Q= ไตรมาส, M= รายเดือน 

การรายงานและสื่อสารของฝายงานตรวจสอบกับผูเก่ียวของ - (ตอ)
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ธนาคารผูรวมแสดงความเห็น(10 สถาบัน)

• ธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน)
• ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน)
• ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด(มหาชน)
• ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด(ไทย) จํากัด(มหาชน)
• ธนาคาร ไอซบีีซ(ีไทย) จํากัด(มหาชน)
• ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
• ธนาคารออมสิน
• ธนาคารอาคารสงเคราะห
• บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
• บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด

(ตัดยอดขอมูลรายงานที่ไดรับ ณ วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น. บางธนาคารอาจ
สงแบบฟอรมแลวแตอยูระหวางการรวบรวมของผูประสานงาน)
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Mobile Threats and Mobile Threats and 
VulnerabilitiesVulnerabilities

Prepared by Ammaraporn S., Torphop K. and Krit K.
Date:  21 July 2012
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สัมมนาเชิงวิชาการ (Panel Discussion) ในหัวขอ ประสบการณงานตรวจสอบ โดย 
คุณมานิต  พาณิชยกุล, คุณไพรัช  ศรวีไิลฤทธิ์และดร.ณรงค  ปรีดานันท


