รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2558
สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้ กรุ งเทพ ฯ
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ห้ วยขวาง
วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558
คุณสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์ นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 15:30 น. มี
สมาชิกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้ น 45 ท่าน มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาร่ วมประชุม 28 ท่าน มอบอานาจให้
เลขานุการสมาคมฯ 24 ท่าน รวมทั้งสิ้ น 97 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 368 ท่าน (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558) นับ
รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและผูม้ อบฉันทะเกิน 10 ท่านถือว่าครบองค์ประชุม ดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม
ดังนี้
1

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557 และรับรองงบการเงินสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557 พร้อมทั้งรับรองงบการเงิน
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2

นายกสมาคมฯ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมาดังนี้
2.1 ด้านสมาชิก ซึ่งสมาชิก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 รวมทั้งสิ้ น 367 ท่าน ลดลงจากปี 2556 ที่มีจานวน
373 ท่าน อัตราการต่ออายุสมาชิกอยูท่ ี่ร้อยละ 65.97 อัตราค่าสมาชิกในปี ค.ศ. 2014 สาหรับค่า
สมาชิกรายปี US$135.- โดยมี local chapter fee US$ 10 เท่าเดิม และค่าสมาชิกสาหรับนักศึกษา
US$25
- ปั จจุบน
ั มีสมาชิกที่เป็ น Student Membership จานวน 5 ราย
- ปั จจุบน
ั มี Academic advocate จานวน 5 ราย
2.2 ด้านวุฒิบตั ร ปั จจุบนั ทางสมาคมฯได้มีวฒ
ุ ิบตั รที่สมาชิกสามารถเลือกรับการรับรองได้ 4 วุฒิบตั ร
ได้แก่ CISA CISM CGEIT และ CRISC โดยจานวนผูไ้ ด้รับวุฒิบตั ร (มีคุณสมบัติผา่ นการขึ้น
ทะเบียน) จนถึงเดือนมิถุนายนในแต่ละปี มีดงั นี้
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CISA

CISM

CGEIT

CRISC

2014

197

68

15

48

2013

184

64

13

47

2012

174

61

13

49

2011

147

46

13

28

2010

160

36

11

2009

160

32

11

2.3 ด้านการศึกษา
2.3.1 ในระหว่างเดือนปี 2557 มีการจัดฝึ กอบรมดังนี้
ชื่อหลักสู ตร

ระยะ กาหนดวัน

1. เตรี ยมพร้อมสาหรับการตรวจสอบ IT

3 วัน 21-23 ก.พ. 2556

2. CobiT® 5 for Management ครั้งที่ 1/2556

3 วัน 28-30 มี.ค. 2556

3. CISA® Preparation Program ครั้งที่ 1/2556

5 วัน 11-12, 18-19, และ 25 พ.ค. 2556

4. CISM® Review Program ครั้งที่ 1/2556

2 วัน 11-12 พ.ค. 2555

5. CobiT® 5 for Management ครั้งที่ 2/2556

3 วัน 7-9 พ.ย. 2556

6. CISA® Preparation Program ครั้งที่ 2/2556

5 วัน 2-3, 9-10 และ 16 พ.ย. 2556

7. CISM® Preparation Program ครั้งที่ 2/2556
2.3.2 ในระหว่างเดือนปี 2556 มีการจัดฝึ กอบรมดังนี้
ชื่อหลักสู ตร

2 วัน

2-3 พ.ย. 2556

ระยะ กาหนดวัน

1. เตรี ยมพร้อมสาหรับการตรวจสอบ IT

3 วัน 20-22 ก.พ. 2557

2. CobiT® 5 for Management ครังที่ 1/2557
้

3 วัน 27-29 มี.ค. 2557

3. CISA® Preparation Program ครั้งที่ 1/2557

5 วัน 10-11, 17-18, และ 24 พ.ค. 2557

4. CISM® Review Program ครั้งที่ 1/2557

2 วัน 10-11 พ.ค. 2557
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5. CobiT® 5 for Management) ครังที่ 2/2557
้

3 วัน 21-23 ส.ค. 2557

6. CobiT® 5 Implementation (Prerequisite: CobiT® 5 for 3 วัน 25-27 ก.ย. 2557
Management)
7. CISA® Preparation Program ครั้งที่ 2/2557

5 วัน 8-9, 15-16 และ 22 พ.ย. 2557

8. CISM® Preparation Program ครั้งที่ 2/2557

2 วัน 8-9 พ.ย. 2557

2.3.3 ในระหว่างเดือนปี 2556 ร่ วมจัดเสนากับ สตท. (IA Clinic)
ชื่อหัวข้อ
เมื่อ
1. Developing The IA Audit Plan

18 พ.ค. 2556

2. การใช้เกณท์ในการตรวจสอบด้าน IT

31 ส.ค. 2556

3. Fraud

23 พ.ย. 2556

2.4 กิจกรรมของสมาคมด้านอื่นๆมีดงั นี้
2.4.1. ห้องสมุดของสมาคม ตั้งอยูท่ ี่หอ้ งสมุดของธนาคารไทยพาณิ ชย์ เปิ ดทาการ จันทร์ -ศุกร์
7.30-19.30 น. สมาชิก ISACA สามารถแสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน
ในการขอยืมหนังสื อ
2.4.2. ISACA e-Library บนเว็บไซด์ของ ISACA.org มีหนังสื อ on-line ที่สมาชิกสามารถเรี ยกดู
และหาอ่านได้
2.4.3. สาหรับการวิจยั และพัฒนา มีโครงการต่าง ๆ ดังนี้
• Thailand Health IT Safety (Healthcare)
• ความร่ วมมือกับ CSA
• ความร่ วมมือกับ Thailand IT Architect Association
และสามารถติดตามงาน Research ต่างๆ ได้จากทางเว็บไซด์ของ ISACA.org
3

วาระ 3 การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประธานเสนอผูส้ อบบัญชีคนเดิมคือ คุณสิ ริวฒั น์ ขวัญเจริ ญทรัพย์ โดยมี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 15,000 บาท ที่ประชุมเห็นชอบ

4

วาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ
4.1 การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
หน้า 3 ของ 6

- ดาเนินการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน
- ดาเนินการแปล COBIT 5 Frame work มีการจัดพิมพ์จาหน่ายแล้ว และ Download ได้ฟรี
- กาลังดาเนินการแปล COBIT 5 Enabling Process คาดหมายว่าจะพิมพ์จาหน่าย ไตรมาส 3 นี้
4.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบ โดยนายกสมาคมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ตารางการจัดสัมมนาของทาง ISACA HQ ที่ได้จดั ในปี 2014 ในประเทศต่างๆทัว่ โลก
4.3 ขอเชิ ญสมาชิกร่ วมเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้และรับ CPE
4.4 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิก
4.4.1
เรื่อง
ดำเนินกำร
1. แชร์ ขอ้ มูลผ่าน Web board ของ ISACA
Bangkok Chapter
2. Line Group สมาชิก ISACA เพื่อสาหรับ
แจ้งกิจกรรรม
3. สัมมนากลุ่มย่อย โดยมีหว้ ข้อเช่น
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ
4. ขอย้ายห้องสมุดไปที่อยูท่ ี่ใกล้แนว
รถไฟฟ้ าเช่นที่หอ้ งสมุดมารวย
5. แปล ISACA JOURNAL

1. รับไว้พิจารณาแต่เบื้องต้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เรายังขาด resource ในการพัฒนา
2. รับไว้และเตรี ยมหาวิธีในการดาเนินการ
3. คุณสุ วฒั น์แจ้งว่าปั จจุบนั มี IA Clinic อยูแ่ ล้วแต่รับ
ไว้พิจารณา และคุณวรางคณาแจ้งว่าหากมีการ
ดาเนินการก็ตอ้ งหาเวลาที่เหมาะสมต่อไป
4. คุณวรางคณาชี้ แจงว่าเราเคยขอไปใช้ที่หอ้ งสมุดมา
รวยแต่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกท่านหนึ่งเสนอให้เป็ นที่
ธกส. คุณสุ วฒั น์รับไว้พิจารณา
5. คุณสุ วฒั น์รับไว้พิจารณาและร้องขอสมาชิกร่ วม
เป็ นอาสาสมัครในการช่วยแปล

5. การเลือกตั้งกรรมการ
ที่ประชุมเสนอชื่ อกรรมการของสมาคมฯจากสมาชิก และได้มีการมอบหมายตาแหน่งดังนี้
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ชื่อ

ดำรงตำแหน่ ง

1.
2.

คุณสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์
คุณวรางคณา มุสิกะสังข์

นายกสมาคม
อุปนายก

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คุณเมธา สุ วรรณสาร
คุณชูชยั วชิรบรรจง
คุณปริ ญญา หอมอเนก
คุณเสนีย ์ วัชรศิริธรรม
คุณประทักษ์ วงศ์สินคงมัน่
คุณวาสนา นริ พทะพันธุ์
คุณเสาวนีย ์ เสตเสถียร
คุณศริ ญญา เปี่ ยมศิลป์
คุณสมชัย แพทย์วบิ ูลย์

อุปนายก
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
เหรัญญิก
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
เลขานุการสมาคมฯ
ประธานด้านปฏิคม
ผูช้ ่วยประธานด้านปฏิคมและการตลาด
ประธานด้านสมาชิก
ผูช้ ่วยด้านสมาชิก

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คุณสุ กญั ญา ทวีสุขศิริ
ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
คุณกุสล ปิ่ นมุข
นายฌานิน เหลืองอิงคะสุ ต
คุณจันทร์เพ็ญ กสิ กิจนาชัย
ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช
นพ.สุ ธี ทุวริ ัตน์
คุณวรพจน์ ลูกไม้พรรณ
ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒดิษฐโชติ

ผูป้ ระสาน ITGI
ผูป้ ระสานงานด้านวฺฒิบตั ร
ผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานด้านวฺฒิบตั ร
ประธานด้านการศึกษา
ผูช้ ่วยด้านการศึกษา
ประธานด้านวิจยั และพัฒนา
ผูช้ ่วยด้านวิจยั และพัฒนา
ผูช้ ่วยผูป้ ระสาน ITGI
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ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ _______________________ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายกุสล ปิ่ นมุข)
ขอรับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ _____________________________
(นายสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์)
ประธานที่ประชุม
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