รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี ๒๕๖๐
สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้ กรุ งเทพ ฯ
วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น.

ณ ห้ องอโนมา ๓ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชดาริ
คุณวรางคณา มุสิกะสังข์ มอบหมายให้คุณสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์ เป็ นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
การประชุมเวลา ๑๕:๓๐ น. มีสมาชิกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้ น ๙๓ ท่าน มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาร่ วม
ประชุม ๒๙ ท่าน มอบอานาจให้เลขานุการสมาคมฯ ๙ ท่าน รวมทั้งสิ้ น ๑๓๑ ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด ๔๓๘
ท่าน (ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) นับรวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและผูม้ อบฉันทะเกิน ๑๐ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ ๒๗
เริ่ มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙ เลขานุการสมาคม ได้นาส่ งรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ให้
สมาชิกได้พิจารณาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม ประธานในที่ประชุมขอให้สมาชิกในที่
ประชุม ยกมือรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
สมาชิกในที่ประชุมยกมือเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประธานในที่ประชุม นาเสนอสรุ ปรายงานการเงินของสมาคมฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยในปี ๒๕๕๙ สมาคมฯ มีรายได้ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์ หนี้สินและทุนสะสม ตามรายละเอียดที่นาเสนอที่ประชุม สรุ ปได้ดงั นี้
๑. รายได้
๑.๑ รายได้ค่าจัดอบรมและสัมมนา
๑.๒ รายได้อื่นๆ
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๒,๘๕๓,๘๐๐
๓๖๓,๑๘๑

บาท
บาท

มติที่ประชุม

รามรายได้
๓,๒๑๖,๙๘๑
บาท
๒. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น
๒,๘๒๒,๒๒๑
บาท
สรุ ปในปี ๒๕๕๙ มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเป็ นเงิน ๓๙๔,๗๖๐
บาท
๓. สิ นทรัพย์ จานวน
๒,๑๒๒,๓๓๐
บาท
๔. หนี้สิน
จานวน
๑๐๐,๕๒๒
บาท
๕. ทุนสะสม
๕.๑ ยกจากปี ก่อน
๑,๖๒๗,๐๔๘
บาท
๕.๒ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
๓๙๔,๗๖๐
บาท
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดรับรอง
สมาชิกในที่ประชุมยกมือเป็ นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ สรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๙-๖๐
นายกสมาคมฯ รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปี ที่
ผ่านมาดังนี้
ด้ านการเงิน ประเด็นสาคัญด้านการเงินมีดงั นี้
• งบอบรมต่างประเทศสาหรับกรรมการในวงเงินไม่เกินปี ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๙
– คุณสมชัย แพทย์วบิ ูลย์ กรรมการ เข้าร่ วมสัมมนา Cybersecurity
Conference, ISACA สิ งคโปร์ ๑๔-๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
• ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุ มใหญ่ รายการค่ าใช้ จ่ายที่เกินกว่า 200,000 บาท
– บริ จาค ๒๖๐,๐๐๐ บาทให้ศิริราชมูลนิธิเมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๙
• สมาคมฯจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อ พ.ค. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีรายได้
เกิน ๑.๘ ล้านบาท
ด้ านสมาชิก สมาชิก ฃมีจานวนรวมทั้งสิ้ น ๔๓๘ท่าน (ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) เพิ่มขึ้น
จากปี ที่แล้วมีจานวน ๓๙๘ท่าน อัตราการต่ออายุสมาชิกอยูท่ ี่ร้อยละ ๗๓.๖๔ อัตราค่า
สมาชิกในปี ๒๕๕๙ สาหรับค่าสมาชิกรายปี US$ ๑๓๕.- โดยมี local chapter fee US$ ๑๐
เท่าเดิม ค่าสมัครสมาชิกใหม่ US$ ๓๐ (ลดเหลือเพียง US$ ในกรณี ที่สมัครออนไลน์) ค่า
สมาชิกสาหรับนักศึกษา US$ ๒๕ นักศึกษาจบใหม่ลด ๕๐% ที่ US$ ๖๘
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ปั จจุบนั สมาชิกสามารถรับทราบข่าวสารและสื่ อสารกับสมาคมฯได้หลายทาง
• www.isaca.org
• www.isaca-bangkok.org
• E-mail
• Line (@isaca-bangkok)
• Facebook (สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ)
ด้ าน Academic Advocate สาหรับสมาชิกที่เป็ น Academic Advocate จนถึงปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น
๑๖ ท่านจากมหาวิทยาลัย ๑๓ แห่งทัว่ ประเทศ โดย Academic Advocate สามารถเข้าอบรม
หลักสู ตรต่างๆ ของสมาคมฯได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และไม่เสี ยค่าสมาชิก ทั้งยังสามารถ
download เนื้ อหาการเรี ยนการสอนจาก website ของ isaca.org ได้ฟรี ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙
Academic Advocate ของสมาคมฯ ได้เชิญกรรมการของสมาคมไปเป็ นวิทยากรแนะนาให้
นักศึกษาได้รู้จกั สมาคมฯ และประโยชน์ที่จะได้รับ
ด้ านวุฒิบัตร ปัจจุบนั ทางสมาคมฯได้มีวฒ
ุ ิบตั รที่สมาชิกสามารถเลือกรับการรับรองได้ ๔
วุฒิบตั ร ได้แก่ CISA CISM CGEIT และ CRISC โดยในระหว่างปี ๒๕๕๙ ทางสมาคมฯ ได้
จัดหลักสู ตรติวสอบ CISA CISM และ CRISC ปี ละ ๒ ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และ
พฤศจิกายน ในระหว่างปี ๒๕๖๐ ทางสมาคมฯ ได้จดั หลักสู ตรติวสอบ CISA CISM CRISC
และ CGEIT ปี ละ ๒ ครั้ง นอกจากวุฒิบตั รทั้ง 4 นี้แล้ว ยังมีการจัดสอบวุฒิบตั ร CSX
แบ่งเป็ น ๓ ระดับ คือ ๑. CSX Fundamental ๒. CSX Practitioner ๓. CSX Expert จานวน
ของผูถ้ ือวุฒิบตั รในแต่ละประเภท มีดงั นี้
CISA

CISM

CGEIT

CRISC

2017

228

79

18

51

2016

206

78

18

50

2015

201

78

16

50

2014

197

68

15

48

2013

184

64

13

47
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ผูส้ อบวุฒิบตั รผ่านในปี ๒๕๕๙ มีดงั นี้
CISA ๔๙ ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISA ทั้งหมด ๙๕ ท่าน (๕๒%)
CISM ๑๓ ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISM ทั้งหมด ๒๘ ท่าน (๔๐%)
CGEIT ๒ ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CGEIT ทั้งหมด ๒ ท่าน (๑๐๐%)
CRISC ๖ ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CRISC ทั้งหมด ๑๗ ท่าน (๓๕%)
เทียบกับผูส้ อบวุฒิบตั รผ่านในปี ๒๕๕๘ มีดงั นี้
 CISA ๒๓ ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISA ทั้งหมด ๖๗ ท่าน (๓๔%)
 CISM ๑๓ ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CISM ทั้งหมด ๑๘ ท่าน (๗๒%)
 CGEIT ๓ ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CGEIT ทั้งหมด ๖ ท่าน (๕๐%)
 CRISC ๗ ท่าน จากจานวนผูเ้ ข้าสอบ CRISC ทั้งหมด ๑๘ ท่าน (๓๙%)
ในปี ๒๕๖๐ นี้ การสอบวุฒิบตั ร ได้เปลี่ยนไปเป็ นการสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการสอบ
(Computer-Based Testing หรื อ CBT) โดยผูส้ อบสามารถเลือกวันสอบได้เองภายในช่วง
ระยะเวลา ๓ ช่วง
ด้ านการศึกษา ในระหว่างปี ๒๕๕๙ มีการจัดฝึ กอบรมดังนี้
๑. หลักสู ตรของสมาคมฯ จัดไปทั้งสิ้ น ๙ หลักสู ตร ๑๓ ครั้ง
๒. จัดเสวนาร่ วมกับ สตท. (IA Clinic) ๔ ครั้ง
๓. จัดอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ของกลต. ในเดือนตุลาคม สาหรับหลักสู ตร COBIT 5 for
Management, COBIT 5 for Risk, Guide to COBIT 5 Implementation และ COBIT
5 for Regulator
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๐ จนถึงเดือนมิถุนายน ได้จดั หลักสู ตรฝึ กอบรมดังนี้
๑. หลักสู ตรของสมาคมฯ จัดไปทั้งสิ้ น ๖ หลักสู ตร ๖ ครั้ง ตามแผนในปี ๒๕๖๐ จะจัด
สัมมนาทั้งสิ้ น ๑๑ หลักสู ตรจานวน ๑๗ ครั้ง
๒. จัดเสวนาร่ วมกับ สตท. (IA Clinic) ๒ ครั้งจากทั้งหมด ๔ ครั้งในปี ๒๕๖๐
ห้องสมุดของสมาคมฯ ใช้หอ้ งสมุดของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ตั้งอยูท่ ี่ตึกเอสซี บี ปาร์ ค
พลาซ่า รัชโยธิน เปิ ดจันทร์ -ศุกร์ ๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. สมาชิก ISACA แสดงบัตรสมาชิก
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พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนในการขอยืมหนังสื อ ปัจจุบนั ปิ ดปรับปรุ งสถานที่ เปิ ดอีก
ครั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถใช้ e-library บนเว็บไซด์ของ isaca.org ได้อีกด้วย
Government & Regulatory Advocacy
 สมาคมฯ จัดหลักสุ ตรอบรมให้กบั ทางกลต. สาหรับ COBIT 5 ในช่วงเดือนตุลาคม
๒๕๕๙
 ทาง สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย ได้
ออกประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ให้ผทู ้ ี่ประกอบธุ รกิจประกันชีวติ และประกันภัย
ที่ทาธุรกรรมทางอิเลคโทรนิคส์ จะต้องมีระบบที่ได้รับการสอบทานและรับรองโดย
ผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิบตั ร CISA หรื อ CISM
อืน่ ๆ
 สมาคมฯ ได้ดาเนินการแปล COBIT 5 for Risk ซึ่งจะสามารถ Download และ
สั่งซื้ อได้เร็ วๆนี้
 ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ สมาคมฯ ลงนามความร่ วมมือกับทางสภานักบัญชี
สาหรับการร่ วมกันจัดหลักสู ตรอบรม และการให้ส่วนลดสาหรับสมาชิกในการ
เข้าอบรม
 สมาคมฯ ได้รับรางวัล K. Wayne Snipes Award จากทาง ISACA สานักงานใหญ่
สาหรับ Chapter ดีเด่นขนาดใหญ่ในทวีปเอเชีย
ระเบียบวาระที่ ๔ เลือกตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี ๒๕๖๐
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ ๒๖.๔ ระบุให้การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีการ
เลือกตั้งผูส้ อบบัญชีหนึ่งคน โดย ข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ ๓๕ ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่
กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาต มีหน้าที่
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของสมาคมฯ ประธานในที่ประชุ มเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีราย
เดิม คือนายสิ ริวฒั น์ ขวัญเจริ ญทรัพย์ โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี ๒๕๖๐ และกาหนดค่าตอบแทนด้วย
มติที่ประชุม

เลือกนายสิ ริวฒั น์ ขวัญเจริ ญทรัพย์ โดยได้รับค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี

หน้า 5 ของ 7

ระเบียบวาระที่ ๕ เลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ชุด
ปัจจุบนั จะครบวาระ ๒ ปี ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงจาเป็ นต้องมีการเลือก
คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ชุดใหม่ ตามข้อบังคับข้อที่ ๑๓ ซึ่ งระบุวา่ ให้มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าที่บริ หารกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อย ๑๐ คน
อย่างมากไม่เกิน ๒๐ คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของ
สมาคม และให้ผทู ้ ี่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็ นนายกสมาคม ๑ คน
และอุปนายก ๒ คน สาหรับตาแหน่งกรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ให้นายกเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูท้ ี่
ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดารงตาแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้กาหนดไว้
ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อผูเ้ ข้ารับเลือกเป็ นกรรมการ ๒๔ คน ดังนี้
๑ นายสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์
๑๓ นายวรพจน์ ลูกไม้พรรณ

มติที่ประชุม

๒ น.ส. วรางคณา มุสิกะสังข์

๑๔ น.ส. จันทร์ เพ็ญ กสิ กิจนาชัย

๓ นายเมธา สุ วรรณสาร

๑๕ ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช

๔ นายชูชยั วชิรบรรจง

๑๖ นายสุ ธี ทุวริ ัตน์

๕ นายปริ ญญา หอมเอนก

๑๘ นางสุ กญั ญา ทวีสุขสิ ริ

๖ นายเสนีย ์ วัชรศิริธรรม

๑๘ นายอภิชยั พงษ์โพธากุล

๗ นายประทักษ์ วงศ์สินคงมัน่

๑๙ ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒดิษฐโชติ

๘ นางวาสนา นริ พทะพันธุ์

๒๐ น.ส. ภัคชัญญา ชุติมาวงศ์

๙ นายกุสล ปิ่ นมุข

๒๑ นายณัฐ สิ งหลกะ

๑๐ นายสมชัย แพทย์วบิ ูลย์

๒๒ น.ส. ศริ ญญา เปี่ ยมศิลป์

๑๑ นางเสาวนีย ์ เสตเสถียร

๒๓ น.ส. ปาริ ชาติ จิรวัชรา

๑๒ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

๒๔ นายอิทธิพล พรหโมปการ

เลือกกรรมการ ๒๐ ท่านดังนี้
๑ นายสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์

๕ นายปริ ญญา หอมเอนก

๒ น.ส. วรางคณา มุสิกะสังข์

๖ นายเสนีย ์ วัชรศิริธรรม

๓ นายเมธา สุ วรรณสาร

๗ นายประทักษ์ วงศ์สินคงมัน่

๔ นายชูชยั วชิรบรรจง

๘ นางวาสนา นริ พทะพันธุ์
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๙ นายกุสล ปิ่ นมุข

๑๕ ดร.ภัทรวรรณ ประสานพานิช

๑๐ นายสมชัย แพทย์วบิ ูลย์

๑๖ นายสุ ธี ทุวริ ัตน์

๑๑ นางเสาวนีย ์ เสตเสถียร

๑๘ นางสุ กญั ญา ทวีสุขสิ ริ

๑๒ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

๑๘ ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒดิษฐโชติ

๑๓ นายวรพจน์ ลูกไม้พรรณ

๑๙ น.ส. ภัคชัญญา ชุติมาวงศ์

๑๔ น.ส. จันทร์ เพ็ญ กสิ กิจนาชัย

๒๐ นายณัฐ สิ งหลกะ

ทั้งนี้ ขอให้ผไู ้ ด้รับการเสนออีก ๔ ท่านต่อไปนี้ เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุกรรมการในภารกิจด้าน
ต่างๆ ของสมาคม ได้แก่
๑ น.ส. ศริ ญญา เปี่ ยมศิลป์
๒ น.ส. ปาริ ชาติ จิรวัชรา
๓ นายอิทธิพล พรหโมปการ
๔ นายอภิชยั พงษ์โพธากุล
ปิ ดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ลงชื่อ _____________________________ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางวาสนา นริ พทะพันธุ์)
ขอรับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ _____________________________
(นายสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์)
ประธานที่ประชุม
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