รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559
สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้ กรุ งเทพ ฯ
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด ห้ วยขวาง
วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
คุณสุวฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์ นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 15:30 น. มี
สมาชิกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้ น 48 ท่าน มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาร่ วมประชุม 13 ท่าน มอบอานาจให้
เลขานุการสมาคมฯ 22 ท่าน รวมทั้งสิ้ น 83 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 398 ท่าน (ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559) นับ
รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและผูม้ อบฉันทะเกิน 10 ท่านถือว่าครบองค์ประชุม ดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 และรับรองงบการเงินสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
นายกสมาคมฯ นาเสนอสรุ ปรายงานการเงินของสมาคม โดยในปี 2558 สมาคมฯ มีรายจ่าย
มากกว่ารายได้ 151,394.86 บาท
ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 พร้อมทั้งรับรอง
งบการเงินสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายกสมาคมฯ ยังได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุม สาหรับค่าใช้จ่ายในการส่ งกรรมการไปอบรม
หลักสู ตรที่มีความสาคัญในต่างประเทศในปี 2559-2560 โดยกาหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 100.000 บาท
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
– ผูไ้ ปอบรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
– ผูไ้ ปอบรมจะต้องกลับมาเป็ นวิทยากรเพื่อสอนเนื้อหาที่ เรี ยนมาให้กรรมการท่านอื่นและให้
สมาชิก
– เป็ นหลักสู ตรที่จดั โดย ISACA HQ (รวม CACS) เท่านั้น
– ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าอบรม (ISACA HQ) ค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ISACA Bangkok)
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วาระที่ 2 สรุ ปผลการดาเนินงานในปี 2558
นายกสมาคมฯ รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปี ที่ ผา่ นมาดังนี้
ด้ านสมาชิก ซึ่งสมาชิก ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้ น 398 ท่าน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจานวน368
ท่าน อัตราการต่ออายุสมาชิ กอยู่ที่ร้อยละ 74.04 อัตราค่าสมาชิกในปี ค.ศ. 2015 สาหรับค่าสมาชิกรายปี
US$135.- โดยมี local chapter fee US$ 10 เท่าเดิม ค่าสมัครสมาชิกใหม่ US$30 (ลดเหลือเพียง US$ ใน
กรณี ที่สมัครออนไลน์) ค่าสมาชิ กสาหรับนักศึกษา US$25 นักศึกษาจบใหม่ลด 50% ที่ US$68
ISACA ลดราคาอัตราค่าสมาชิกรายปี เหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม โดยแม้วา่ จะมี
สมาชิกภาพจนถึงสิ้ นปี เดียวกันเท่านั้น แต่สมาชิ กก็จะได้รับประโยชน์ของสมาชิ กอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะเรื่ องของส่ วนลดค่าอบรม ค่าสอบวุฒิบตั ร ค่าหนังสื อ ฯลฯ
ปัจจุบนั สมาชิกสามารถรับทราบข่าวสารและสื่ อสารกับสมาคมฯได้หลายทาง
• www.isaca.org
• www.isaca-bangkok.org
• E-mail
• Line (@isaca-bangkok)
• Instagram (isacabangkok)
• Facebook (สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ)
• ช่วงจัดกิจกรรมและสัมมนา
สาหรับสมาชิกที่เป็ น Academic Advocate จนถึงปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 16 ท่านจากมหาวิทยาลัย 12 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ โดย Academic Advocate สามารถเข้าอบรมหลักสู ตรต่างๆ ของสมาคมฯได้โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และไม่เสี ยค่าสมาชิ ก ทั้งยังสามารถ download เนื้อหาการเรี ยนการสอนจาก website ของ
isaca.org ได้ฟรี
สาหรับสมาชิกที่เป็ นนิสิตนักศึกษา ทาง ISACA สานักงานใหญ่ได้มีโปรแกรมสนับสนุนให้
สามารถ Download เอกสารและสามารถสมัครสอบ CyberSecurity Fundamental Certificate ได้ใน
ราคาเพียง US$ 60 (ลด 60%)
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ด้ านวุฒิบัตร ปัจจุบนั ทางสมาคมฯได้มีวฒ
ุ ิบตั รที่สมาชิกสามารถเลือกรับการรับรองได้ 4 วุฒิบตั ร ได้แก่
CISA CISM CGEIT และ CRISC โดยทางสมาคมฯ ได้จดั หลักสูตรติวสอบ CISA และ CISM ปี ละ 2 ครั้ง
ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน โดยในปี 2016 นี้ สามารถเพิ่มการจัดหลักสู ตร CRISC ให้ดว้ ย
จานวนผูถ้ ือวุฒิบตั รทัว่ โลกมีดงั นี้
CISA
CISM
จานวนคน
>115,000
>27,0000
ปี ที่เริ่ ม
1978
2002

CGEIT
>6,000
2007

CRISC
>18,000
2010

เริ่ มในปี 2014 ทาง ISACA ได้มีวฒ
ุ ิบตั รใหม่ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ CyberSecurity (CSX)
โดยจานวนผูไ้ ด้รับวุฒิบตั ร (มีคุณสมบัติผ่านการขึ้นทะเบียน) จนถึงเดือนมิถุนายนในแต่ละปี มี
ดังนี้
CISA

CISM

CGEIT

CRISC

2016

206

78

18

50

2015

201

78

16

50

2014

197

68

15

48

2013

184

64

13

47

2012

174

61

13

49

2011

147

46

13

28
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ผูส้ อบผ่าน Certification ปี 2013
 CISA 10 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISA ทั้งหมด 70 ท่าน (14%)
 CISM 11 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISM ทั้งหมด 19 ท่าน (58%)
 CGEIT 2 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CGEIT ทั้งหมด 2 ท่าน (100%)
 CRISC 3 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CRISC ทั้งหมด 6 ท่าน (50%)
ผูส้ อบผ่าน Certification ปี 2014
 CISA 30 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISA ทั้งหมด 111 ท่าน (27%)
 CISM 9 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISM ทั้งหมด 19 ท่าน (47%)
 CGEIT 3 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CGEIT ทั้งหมด 7 ท่าน (43%)
 CRISC 3 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CRISC ทั้งหมด 14 ท่าน (21%)
ผูส้ อบผ่าน Certification ปี 2015
 CISA 23 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISA ทั้งหมด 67 ท่าน (34%)
 CISM 13 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISM ทั้งหมด 18 ท่าน (72%)
 CGEIT 3 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CGEIT ทั้งหมด 6 ท่าน (50%)
 CRISC 7 ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CRISC ทั้งหมด 18 ท่าน (39%)

ด้ านการศึกษา
1.1.1 ในระหว่างเดือนปี 2558 มีการจัดฝึ กอบรมดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ระยะ
เวลา
1.

เตรียมพร้ อมสาหรับการตรวจสอบ IT

2.

COBIT 5 for Management

3.

CISA Preparation Program ครั ง้ ที่

®

3 วัน 26-28 ก.พ. 2558
3 วัน 26-28 มี.ค. 2558

®

5 วัน 9-10, 16-17, และ 23
พ.ค. 2558

1/2558
4.

กาหนดวัน

®

CISM Review Program ครั ง้ ที่ 1/2558
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2 วัน 9-10 พ.ค. 2558

®

3 วัน 20-22 ส.ค. 2558

5.

COBIT 5 for Management

6

Guide to COBIT 5 Implementation

®

3 วัน 17-19 ก.ย. 2558

®

(Prerequisite: COBIT 5 for
Management)
7

®

CISA Preparation Program ครั ง้ ที่

5 วัน 7-8, 14-15 และ 22
พ.ย. 2558

2/2558
8

®

CISM Preparation Program ครั ง้ ที่

2 วัน 7-8 พ.ย. 2558

2/2558
9

®

CRISC Preparation Program ครั ง้ ที่

1 วัน 14 พ.ย. 2558

1/2558
ในระหว่างเดือนปี 2559 มีการจัดฝึ กอบรมดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ระยะ

กาหนดวัน

1.

เตรี ยมพร้อมสาหรับการตรวจสอบ IT (B)

3 วัน 25-27ก.พ. 2559

2.

COBIT® 5 for Management (I)

3 วัน

3.

CISA® Preparation Program ครั้งที่ 1/2559

5 วัน 7-8, 14-15, และ 21
พ.ค. 2559

4.
5.

CISM® Review Program ครั้งที่ 1/2559
CRISC Review Program ครั้งที่ 1/2559

2 วัน 7-8 พ.ค. 2559
1 วัน 14 พ.ค. 2559

6.

COBIT® 5 for Risk (I)

3 วัน 28-30ก.ค. 2559

7.

COBIT® 5 for Management (I)

3 วัน 18-20ส.ค. 2559

8

Guide to COBIT® 5 Implementation
(Prerequisite: COBIT® 5 for Management)
(A)

3 วัน 22-24ก.ย. 2559
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24-26มี.ค. 2559

9
10

Cybersecurity Fundamental (B)
CISA® Preparation Program ครั้งที่ 2/2559

11
12

CISM® Preparation Program ครั้งที่ 2/2559
CRISC® Preparation Program ครั้งที่ 2/2559

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 วัน 8-9 ต.ค. 2559
5 วัน 5-6, 12-13 และ 19
พ.ย. 2559
2 วัน 5-6 พ.ย. 2559
1 วัน 12 พ.ย. 2559

ในระหว่างเดือนปี 2558-9 ร่ วมจัดเสนากับ สตท. (IA Clinic)
ชื่อหัวข้อ
Auditors’ role in Data Privacy Management
IT Governance and Business Impact
Cybersecurity NEXUS
IT Risk
COBIT5 and lesson leant from implementation
Strategic Integrated Audit Plan
Cyber Fraud and Detection
COBIT5 for Risk

เมื่อ
18 ก.พ. 2558
30 พ.ค. 2558
22 ส.ค. 2558
28 พ.ย. 2558
16 ก.พ. 2559
28 พ.ค. 2559
ส.ค. 2559
พ.ย. 2559

Government & Regulatory Advocacy
 สมาคมฯ จัดหลักสุ ตรอบรมให้กบั ทางธนาคารแห่ งประเทศไทยในหัวข้อ IT Risk management
เมื่อวันที่ 16 ธันวา8ม 2558
 สมาคมฯ จะจัดหลักสูตรฝึ กอบรม COBIT ให้กบั ทางกลต. ในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน
2559
 จัดสัมมนาร่ วม เพื่อให้ความรู ้แก่ผสู ้ นใจ โดย 4 สมาคม (CSA ISACA CIO16 TITAA) ไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย
o Cybersecurity
17/12/2558
o COBIT5 for Enterprise Governance
12/02/2559
o Enterprise Cybersecurity
18/02/2559
o COBIT5 for Risk (plan)
14/07/2559
การแปล COBIT 5 จนถึงปัจจุบนั แปลไปแล้ว 3 เล่มซึ่ งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จากเว็บไซด์ของ
ISACA ได้แก่
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 COBIT 5 กรอบการดาเนิ นงานทางธุรกิจสาหรับการกากับดูแลและการบริ หารจัดการไอที
ระดับองค์กร (COBIT 5 Framework)
 COBIT 5 การสัมฤทธิ์ ผลของกระบวนการ (COBIT 5 Enabling Process)
 COBIT 5 การนาไปใช้งาน (COBIT 5 Implementation)
กิจกรรมของสมาคมด้านอื่นๆมีดงั นี้
1. ห้องสมุดของสมาคม ตั้งอยูท่ ี่หอ้ งสมุดของธนาคารไทยพาณิ ชย์ เปิ ดทาการ จันทร์ -ศุกร์ 7.3019.30 น. สมาชิก ISACA สามารถแสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนในการขอ
ยืมหนังสื อ
วาระที่ 3 การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประธานเสนอผูส้ อบบัญชีคนเดิมคือ คุณสิ ริวฒั น์ ขวัญเจริ ญทรัพย์ โดยมี
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 15,000 บาท ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ
 ขอเชิ ญสมาชิกร่ วมเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้และรับ CPE
1.2 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิก
1.2.1
เรื่อง
1. แชร์ขอ้ มูลผ่าน Web board ของ ISACA
Bangkok Chapter
2. Line Group สมาชิก ISACA เพื่อสาหรับ
แจ้งกิจกรรรม
3. สัมมนากลุ่มย่อย โดยมีห้วข้อเช่น
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ
4. ขอย้ายห้องสมุดไปที่อยูท่ ี่ใกล้แนว
รถไฟฟ้ าเช่นที่หอ้ งสมุดมารวย
5. แปล ISACA JOURNAL

ดำเนินกำร
1. รับไว้พิจารณาแต่เบื้องต้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เรายังขาด resource ในการพัฒนา
2. รับไว้และเตรี ยมหาวิธีในการดาเนินการ
3. คุณสุ วฒั น์แจ้งว่าปัจจุบนั มี IA Clinic อยูแ่ ล้วแต่รับ
ไว้พิจารณา และคุณวรางคณาแจ้งว่าหากมีการ
ดาเนิ นการก็ตอ้ งหาเวลาที่ เหมาะสมต่อไป
4. คุณวรางคณาชี้ แจงว่าเราเคยขอไปใช้ที่หอ้ งสมุดมา
รวยแต่มีค่าใช้จ่าย สมาชิ กท่านหนึ่ งเสนอให้เป็ นที่
ธกส. คุณสุวฒั น์รับไว้พิจารณา
5. คุณสุ วฒั น์รับไว้พิจารณาและร้องขอสมาชิกร่ วม
เป็ นอาสาสมัครในการช่วยแปล
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5. การเลือกตั้งกรรมการ
ที่ประชุมเสนอชื่ อกรรมการของสมาคมฯจากสมาชิก และได้มีการมอบหมายตาแหน่ งดังนี้
ลำดับ

ชื่อ-ชื่อสกุล
1 นายสุ วฒ
ั น์ หลายเจริ ญทรัพย์
2 นางสาววรางคณา มุสิกะสังข์

ดำรงตำแหน่ ง
นายกสมาคม
อุปนายก

3 นายเมธา สุ วรรณสาร

อุปนายก
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
เหรัญญิก
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
เลขานุการสมาคมฯ
ผูป้ ระสานงานด้านวฺฒิบตั ร
ประธานด้านสมาชิก
ประธานด้านปฎิคมและการตลาด
ผูป้ ระสาน ITGI
ผูช้ ่วยด้านวิจยั และพัฒนา
ประธานด้านการศึกษา
ผูช้ ่วยด้านการศึกษา
ประธานด้านวิจยั และพัฒนา
ผูช้ ่วยด้านสมาชิ ก
ผูช้ ่วยด้านปฏิคมและการตลาด
ผูช้ ่วยผูป้ ระสานงานด้านวฺฒิบตั ร
ผูช้ ่วยผูป้ ระสาน ITGI

4 นายชูชยั วชิรบรรจง
5 นายปริ ญญา หอมเอนก
6 นายเสนี ย ์ วัชรศิริธรรม
7 นายประทักษ์ วงศ์สินคงมัน่
8 นางวาสนา นริ พทะพันธุ์
9 นายกุสล ปิ่ นมุข
10 นายสมชัย แพทย์วิบูลย์
11 นางเสาวนีย ์ เสตเสถียร
12 ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
13 นายวรพจน์ ลูกไม้พรรณ
14 นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิ กิจนาชัย
15 ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิ ช
16 นายสุ ธี ทุวิรัตน์
17 นางสุ กญ
ั ญา ทวีสุขสิ ริ
18 นส ศริ ญญา เปี่ ยมศิลป์
19 นายฌานิน เหลืองอิงคะสุ ต
20 ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒดิษฐโชติ

ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
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ลงชื่อ _____________________________ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางวาสนา นริ พทะพันธุ์)
ขอรับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ _____________________________
(นายสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์)
ประธานที่ประชุม

หน้า 9 ของ 9

