
   
 

วนัที่  19 มกราคม 2564 

 

เร่ือง    ขอเลื่อนการประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2564 เป็นวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565 และหัวข้อ protalk 

“Blockchain พลังบวก” 

เรียน   สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ  ภาคพืน้กรุงเทพฯ 

 

 อ้างถึง   

1. หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2564 ลงวนัที่ 24  พฤศจิกายน 2564 

2. หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2564 ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2564 

3. หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัครัง้ที่ 1/2564 ลงวนัที่ 6 ตลุาคม 2564 

4. ข้อบงัคบัสมาคมภาษาไทยฉบบัแก้ไข 2564 

อ้างถึง หนงัสือเชิญประชมุใหญ่วิสามญัข้างต้น วาระเร่ืองข้อบงัคบั (ByLaws) ที่ได้รับการอนมุติั

จากสมาคม ISACA นัน้ ทางสมาคมฯ ได้ดําเนินการแปลกฎข้อบงัคบัฉบบัดงักลา่วเป็นภาษาไทย 

เรียบร้อยแล้ว แต่การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่ว ตามข้อบงัคบัของสมาคมฉบบัปี 

2554 หมวดท่ี 6 ข้อ 38 กําหนดไว้ว่า “ข้อบงัคบัของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติของที่

ประชมุใหญ่เท่านัน้ และองค์ประชมุใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามญัเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง

ของสมาชิกสามัญทัง้หมด มติของที่ประชมุใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบั จะต้องมี

คะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามญัท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด” 

ทัง้นี ้จากฐานข้อมลูของสมาคม ISACA ณ วนัที่ 18 มกราคม 2565 จํานวนสมาชิกของสมาคมมี

ทัง้สิน้ 712 ท่าน การจะจดัประชมุเพื่อแก้ข้อบงัคบัได้ต้องมีจํานวนสมาชิกทัง้สิน้ 360 ท่าน ปัจจบุนัมี

สมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุและมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 149 ท่าน สมาคม จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากท่านสมาชิก ในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ การจัด

ประชุมใหญ่วิสามัญท่ีจะจัดขึน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Zoom เป็นวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 9:00-11:30 น. โดยมีกําหนดการดงันี ้

 

 

 



 

 

 

  8:30 - 9:00 น. ลงทะเบียนเข้าประชมุโดยระบบ Zoom ( Link การเข้าประชมุ ) 

 9:00 – 10:00 น.   เร่ิมประชมุโดยมีวาระดงัต่อไปนี ้

1. ชีแ้จงข้อบงัคบัสมาคมภาษาไทยฉบบัแก้ไข 2564 

2. รับรองข้อบงัคบัสมาคมภาษาไทยฉบบัแก้ไข 2564 

3. รับรองกรรมการบริหารสมาคมตามตําแหน่ง ByLaws ฉบบัใหม่ 

4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

10:00 – 10:15 น.  พกั 

10:15 – 11:30 น.  Pro talk 

หัวข้อ Blockchain พลังบวก 

 

 

Khun Yarnvith Raksri  

Managing Director of KUBIX 

Digital Asset, and Deputy 

Managing Director of Kasikorn 

Labs  

 

 

สมาชิกจะได้รับ 1 CPE โดยสมาชิกต้องใช้ชื่อ สกลุจริงขณะ log in 

ผ่าน Zoom Meeting 

 
 

 

สมาคมใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกดงัต่อไปนี ้

1. หากท่านแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 รบกวน

ท่านสมาชิกพิจารณาว่ากรณีเลื่อนประชมุวิสามญัเป็นวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2565 ท่าน

ยงัสามารถร่วมประชมุได้หรือไม่  

 



 

 

 หากท่านสะดวกเข้าร่วมประชมุ รบกวนตอบกลบัโดยใช้ข้อความ ดงันี ้ 

ข้าพเจ้า_______________สะดวกเข้าร่วมประชมุในวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2565 ผ่าน Zoom meeting มายงัอีเมล์ member@isaca-bangkok.org ทัง้นีส้ิทธิ

ในการได้รับของรางวลัยงัเหมือนเดิม หากท่านเข้าร่วมประชมุในวนัดงักลา่ว 

 กรณีท่ีท่านแจ้งเข้าร่วมประชุมวิสามญั แต่ไม่ได้แสดงตวัเข้าร่วมประชมุในวนั

ดงักลา่ว สมาคมฯ ขอถือว่าท่านมอบฉนัทะให้กบัเลขานกุารสมาคมเข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงแทนโดยอตัโนมติั 

 หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุในวนัดงักลา่ว รบกวนท่านสมาชิกแจ้งมอบ

ฉนัทะ มาทางอีเมล์ member@isaca-bangkok.org โดยใช้ข้อความดงันี ้ 

ข้าพเจ้า ___________________________ มีความประสงค์มอบฉนัทะให้

เลขานกุารสมาคม เข้าประชมุและออกเสียงแทน.ในการประชมุวิสามญัที่จะ

จดัขึน้ในวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงการจดัประชุมวิสามญัสําหรับการ

แก้ไขข้อบงัคบัในรอบถดัไป หากสมาคมฯ มีเหตจุําเป็นต้องเลื่อนวนัประชมุ

วิสามญัออกไปอีกครัง้  ทัง้นีส้ิทธิในการได้รับของรางวลัยงัเหมือนเดิม 

2. กรณีท่ีท่านมอบฉันทะการเข้าประชุมวิสามัญให้กบักรรมการหรือเลขานกุารสมาคม

ฯ ในวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นัน้ ตามข้อความมอบฉันทะจะถือเสมือนท่านได้มอบ

ฉนัทะให้กบักรรมการหรือเลขานกุารสมาคมในวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมฯ   

จะดําเนินการจดัสง่ของรางวลัเพื่อแสดงความขอบคณุในความร่วมมือของท่าน   

3. หากท่านยงัไม่เคยแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะมายงั

สมาคม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายงัอีเมล์ member@isaca-bangkok.org  

 กรณีต้องการมอบฉนัทะ กรุณาตอบกลบัโดยใช้ข้อความว่า 

ข้าพเจ้า______________ขอมอบฉนัทะให้เลขานกุารสมาคม เข้าร่วมประชมุ

และออกเสียงแทนในการประชมุวิสามญัที่จะจดัขึน้ในวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2565 รวมถึงการจดัประชมุวิสามญัสําหรับการแก้ไขข้อบงัคบัในรอบถดัไป หาก

สมาคมฯ มีเหตจุําเป็นต้องเลื่อนวนัประชมุวิสามญัออกไปอีกครัง้  

สมาคมฯ   จะดําเนินการจดัสง่ของรางวลัเพื่อแสดงความขอบคณุในความ

ร่วมมือของท่าน 

mailto:member@isaca-bangkok.org%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
mailto:member@isaca-bangkok.org%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
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mailto:member@isaca-bangkok.org%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2
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 กรณีต้องการเข้าร่วมประชมุ กรุณาตอบกลบัโดยใช้ข้อความว่า 

           ข้าพเจ้า_______________สะดวกเข้าร่วมประชมุในวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565    

                               ผ่าน Zoom meeting 

 กรณีท่ีท่านแจ้งเข้าร่วมประชุมวิสามญั แต่ไม่ได้แสดงตวัเข้าร่วมประชมุในวนั

ดงักลา่ว สมาคมฯ ขอถือว่าท่านมอบฉนัทะให้กบัเลขานกุารสมาคมในการเข้า

ร่วมประชมุและออกเสียงแทนโดยอตัโนมติั 

ทางสมาคมฯ จะดําเนินการส่ง link การเข้าประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Zoom, 

meeting ID, พร้อมรหสัผ่าน ให้กบัสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชมุเป็นลําดบั

ถดัไป     

 

สมาคมฯ ขอขอบคณุในความร่วมมือของท่านสมาชิกมา ณ ที่นี ้

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                      (นางเสาวนีย์  เสตเสถียร)  

                                  นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ ภาคพืน้กรุงเทพฯ 
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