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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้กรุงเทพ ฯ 
วนัศุกร์ที ่๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. 

 
ณ ห้องแลนด์มาร์ค ๑ ช้ัน ๗ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท 

 
คุณเสนีย ์ วชัรศิริธรรม นายกสมาคมฯ  ประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมเวลา ๑๕:๓๐ น. มี

สมาชิกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองทั้งส้ิน ๖๕ ท่าน มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น/เลขานุการสมาคมฯ  มาร่วมประชุม ๔๖ 
ท่าน ท่าน รวมทั้งส้ิน ๑๑๑ ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด ๔๖๘ ท่าน (ณ วนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) นบัรวมผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและผูม้อบฉนัทะเกิน ๑๐ ท่านถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ขอ้ ๒๗ 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๖๐  เลขานุการสมาคม ไดน้ าส่งรายงาน

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐  เม่ือวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ให้
สมาชิกไดพ้ิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ประธานในท่ีประชุมขอใหส้มาชิกในท่ี
ประชุม ยกมือรับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม สมาชิกในท่ีประชุมยกมือเป็นเอกฉนัท ์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐         

ประธานในท่ีประชุม น าเสนอสรุปรายงานการเงินของสมาคมฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ โดยในปี ๒๕๖๐ สมาคมฯ มีรายได-้
ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์หน้ีสินและทุนสะสม ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอท่ีประชุม สรุปไดด้งัน้ี 

๑. รายได ้
๑.๑ รายไดค้่าจดัอบรมและสัมมนา ๒,๖๖๗,๙๓๐.๐๐ บาท 
๑.๒ รายไดอ่ื้นๆ   ๒๘๗,๑๒๐.๔๕ บาท 
รามรายได ้ ๒,๙๕๕,๐๕๐.๔๕ บาท 
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๒. ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน ๒,๖๓๓,๑๑๐.๒๑ บาท 
สรุปในปี ๒๕๖๑ มีรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้ายเป็นเงิน       ๓๒๑,๙๔๐.๒๔ บาท 

๓. สินทรัพย ์ จ านวน ๒,๕๕๒,๘๓๗.๘๓ บาท 
๔. หน้ีสิน  จ านวน     ๒๐๙,๐๘๙.๘๒ บาท 
๕. ทุนสะสม 

๕.๑ ยกจากปีก่อน ๒,๐๒๑,๘๐๗.๗๗ บาท 
๕.๒ รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย       ๓๒๑,๙๔๐.๒๔ บาท 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดรับรอง 
มติท่ีประชุม สมาชิกในท่ีประชุมยกมือเป็นเอกฉนัท ์รับรองงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม 

๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  ๒๕๖๐-๖๑    

นายกสมาคมฯ รายงานสรุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีท่ี
ผา่นมาดงัน้ี  

 
ด้านสมาชิก สมาชิก ณ วนัท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีจ านวนรวมทั้งส้ิน  ๔๖๘ ท่าน  
เปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ ณ วนัท่ี วนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีจ านวน ๓๙๘  ท่าน เพิ่มข้ึน ๗๐ 
ท่าน  อตัราการต่ออายสุมาชิกอยูท่ี่ร้อยละ ๗๔.๕๕  สถิติขอ้มูลสมาชิก โดยส่วนใหญ่เป็น
กรรมการ/ผูบ้ริหาร/ท่ีปรึกษาดา้นความปลอดภยั ดา้นไอที ร้อยละ  ๒๔ เป็นกรรมการ/
ผูบ้ริหาร/ท่ีปรึกษาดา้นการตรวจสอบไอที ร้อยละ  ๒๐ เป็นผูต้รวจสอบไอที ร้อยละ  ๑๕ 
นอกจากน้ี สถิติยงัเปิดเผยวา่ สมาชิกโดยส่วนใหญ่ท างานในธุรกิจดา้นไอทีและท่ีปรึกษา 
ร้อยละ  ๓๒ และในธุรกิจดา้นการเงิน ร้อยละ  ๓๑ สมาชิกส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 14 ปีถึงร้อยละ ๕๗ 
 
ปัจจุบนัสมาชิกสามารถรับทราบข่าวสารและส่ือสารกบัสมาคมฯไดห้ลายทาง 

Website :  www.isaca-Bangkok.org 

Facebook Page : ISACA-Bangkok Chapter 

Line Official : @isacabangkok 

 

 

http://www.isaca-bangkok.org/
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ด้านวุฒิบัตร ส าหรับวฒิุบตัร ๔ วฒิุบตัร ไดแ้ก่  CISA CISM CGEIT และ CRISC เร่ิมตั้งแต่
ในปี ๒๕๖๐ เป็นการสอบแบบวฒิุบตัรแบบออนไลน์ ผูต้อ้งการสมคัรสอบวฒิุบตัรสามารถ
เลือกวนัสอบไดทุ้กวนัใน ๓ ช่วงเวลา  คือ ช่วงท่ี ๑: ๑ กุมภาพนัธ์-๒๔ พฤษภาคม ช่วงท่ี ๒: 
๑ มิถุนายน-๒๓ กนัยายน  ช่วงท่ี ๓: ๑ ตุลาคม-๒๔ มกราคม (๒๕๖๒)  ปัจจุบนัศูนยส์อบมี 
3 แห่งไดแ้ก่ Trainex Training Center  Trainocate และ vnohow 
 
จ านวนของผูถื้อวุฒิบตัรในแต่ละประเภท มีดงัน้ี 

 

 
 
 

ด้านการศึกษา ในระหวา่งเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบนั มีการจดัฝึกอบรมดงัน้ี 
๑. หลกัสูตรของสมาคมฯ จดัไปทั้งส้ิน ๑๔ หลกัสูตร ๑๙ คร้ัง 
๒. จดัเสวนาร่วมกบั สตท. (IA Clinic) ๕ คร้ัง 
๓. จดัสัมมนาร่วมกบัสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์๓ คร้ัง 

 
สมาคมฯ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาท่ีจะจดั Annual Conference เป็นประจ าทุกปี 

เพื่อเสริมสร้างความรู้  แนวโนม้ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในแต่ละปี  
 

 
  

CISA CISM CGEIT CRISC 

๒๕๓ ๑๐๐ ๒๔ ๖๐ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เลือกตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี ๒๕๖๑           

ตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ขอ้ ๒๖.๔  ระบุใหก้ารประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมีการ
เลือกตั้งผูส้อบบญัชีหน่ึงคน โดย ขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ขอ้ ๓๕ ผูส้อบบญัชี จะตอ้งมิใช่
กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคม และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต มีหนา้ท่ี
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของสมาคมฯ ประธานในท่ีประชุมเสนอช่ือผูส้อบบญัชีราย
เดิม คือนายสิริวฒัน์ ขวญัเจริญทรัพย ์ 

ผูส้อบบญัชีเดิมมีค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีอยูท่ี่  ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี ประธานในท่ีประชุม
ขอเสนอท่ีประชุมปรับค่าบริการสอบบญัชีเพิ่มข้ึนจ านวน ๓,๐๐๐ บาท เป็น ๑๘,๐๐๐ บาท/
ปี โดยมีเหตุผลวา่ สมาคมฯ มีจ านวนรายการมากข้ึน เน่ืองจากเขา้สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือ
ตน้ปี 2561 อีกทั้งค่าบริการไม่ไดป้รับมาเป็นเวลานานแลว้ 

มติท่ีประชุม เลือกนายสิริวฒัน์ ขวญัเจริญทรัพย ์โดยเห็นชอบใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท/ปี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ การอนุมติัจ่ายเงินของสมาคม           
 

ตามกฎขอ้บงัคบัขอ้ ๓๒. ใหน้ายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมไดค้ร้ังละไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ถา้เกินกวา่ นั้นจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการจะอนุมติัใหจ่้ายเงินไดค้ร้ังละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท
ถว้น) ถา้จ าเป็นจะตอ้งจ่ายเกินกวา่นั้น จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ของ 
สมาคม  
 
เน่ืองจากสมาคมฯ จะตอ้งเป็นเจา้ภาพจดังาน ASIA PACIFIC COMPUTER AUDIT AND 
CONTROL CONFERENCE 2018 หรือ ASIA CACS 2018 ท่ีโรงแรมสวสิโซเทล 
กรุงเทพฯ ในระหวา่งวนัท่ี ๑๙-๒๑กนัยายน ๒๕๖๑ จึงใคร่ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม
โอนเงินจ านวน US$ ๓๕,๐๐๐ จากบญัชีสมาคม ท่ี ISACA International มายงับญัชีของ
สมาคมฯ ท่ีธนาคารไทยพาณิชย ์เพื่อใชจ่้ายการเตรียมจดังาน Asia Pacific CACS 2018 
Conference ท่ีสมาคมฯเป็นเจา้ภาพในการจดังาน 

มติท่ีประชุม โดยเห็นโอนเงินจ านวน US$ ๓๕,๐๐๐ จากบญัชีสมาคม ท่ี ISACA International มายงั
บญัชีของสมาคมฯ ท่ีธนาคารไทยพาณิชย ์เพื่อใชจ่้ายส าหรับงาน 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ อ่ืนๆ           

 
เคร่ืองหมายสมาคม 

สมาคมฯ เปล่ียนเคร่ืองหมายของสมาคมฯ ตามท่ีไดรั้บค าแนะน าจาก ISACA ดงัน้ี 
 
 

 
ห้องสมุด 

 หอ้งสมุดของธนาคารไทยพาณิชยมี์การเปล่ียนแปลงขั้นตอนการใหบ้ริการซ่ึงเป็น
อุปสรรคในการบริการหนงัสือใหแ้ก่สมาชิกของสมาคมฯ ดงันั้น สมาคมฯ จึง
เปล่ียนแปลงใหก้ารยมืหนงัสือ โดยสมาชิกสามารถดูรายการหนงัสือไดท้างเวบ็
ไซดข์องสมาคม (https://www.isaca-bangkok.org/library) และแจง้ความจ านง
ผา่น email: library@isaca-bangkok.org  โดยแจง้ช่ือนามสกุล และหมายเลข
สมาชิก พร้อมส่งรูปบตัรสมาชิก และตอ้งมารับหนงัสือจากคุณอิทธิพล ท่ีธนาคาร
ไทยพาณิชยส์ านกังานใหญ่ดว้ยตนเอง (หรือใชl้ineman มารับ-ส่งคืน)  โดย
ช่วงเวลาการยมืไม่เกิน 10 วนัท าการ 
 

ASIA PACIFIC COMPUTER AUDIT  AND CONTROL CONFERENCE 2018 หรือ 
ASIA CACS 2018  

 สมาคมฯ ไดรั้บความไวว้างใจจากทาง ISACA เป็นเจา้ภาพจดังาน ASIA PACIFIC 
COMPUTER AUDIT  AND CONTROL CONFERENCE  หรือ ASIA CACS 
ส าหรับปี ๒๕๖๑ ท่ีโรงแรมสวสิโซเทล กรุงเทพฯ ในระหวา่งวนัท่ี ๒๐-๒๑
กนัยายน ๒๕๖๑ และมี Pre-Conference Workshop ในวนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๑ 
โดยจะมีวทิยากรและผูท้รงคุณวฒิุจากทัว่โลกเขา้ร่วมการสัมมนาในคร้ังน้ี ขอเชิญ
ชวนสมาชิกทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมในงานสัมมนาน้ี 

 
 

 

https://www.isaca-bangkok.org/library)
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ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
  

  ลงช่ือ _____________________________ผูบ้นัทึกการประชุม 
           (คุณวาสนา นริพทะพนัธ์ุ) 
 
      ขอรับรองรายงานการประชุมถูกตอ้ง 
 
      
     ลงช่ือ _____________________________ 

(คุณเสนีย ์ วชัรศิริธรรม)   
        ประธานท่ีประชุม 


