ที่ สคท.244/61

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 120-07/2561 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายทรงกรต
นายสมศักดิ์
นายสมชาย
นายกิตติรัตน์
นายสุริยพงศ์
นายวัชรพงษ์

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายคเชนทร์
3. นายวัลลภ
4. นายกันตพัฒน์
5. นายคงสรรค์
6. นายสุกิจ
7. นายสุเมธ
8. นายปิ ตุภูมิ
9. นางสาวชมพูนุช

ทรัพย์กาเนิด
เหล่าปรี ชา
ทรัพย์เย็น
เมฆมณี
อยูอ่ อมสิน
ดีเทศ

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคม
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก

อนันตรัมพร
ม่วงมณี
ชัยวรรณ์
เหลืองเจริ ญวัฒนา
เลิศธนาภรณ์
บัณฑิตวราพงศ์
แสงสลับ
สุบงกช
ไพบูลสุวรรณ

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก
ฝ่ ายวิชาการ
กรรมการ
ฝ่ ายวิชาการ
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
นายทะเบียน/ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
ที่ปรึ กษา
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เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.
นายสมชาย ทรั พย์ เย็ น (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ป ระธานในที่ ประชุ ม กล่ าวเปิ ดประชุ มและขอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ (ถ้ ามี)
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 119/06-2561
นายสุ ริยพงศ์ อยู่ออมสิ น (เลขาธิการ) ขอให้คณะกรรมการในที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 119-06/2561 เมื่อวัน
อังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่
ที่ประชุม: มีมติรับรองการประชุม ครั้งที่ 119-06/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์ เย็น (นายกสมาคม) รายงานในที่ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันพุธที่ 16 พ.ค. 2561
เป็ นจานวนเงิน
5,962.26
บาท
รายรับ ดังนี้
บาท
รายจ่าย ดังนี้
บาท
ปั จจุบนั มีเงินคงเหลือ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 จานวน
5,962.26
บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องสื บเนื่อง
4.1 เรื่ องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุ ริยพงศ์ อยู่ออมสิ น (เลขาธิการ) แจ้งแทนนายทะเบียนในที่ประชุมว่า ตอนนี้สมาคมยังไม่มีสมาชิกเพิม่ เติม
ที่ประชุม: รับทราบ
4.2 ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน “ช่ างโทรคมนาคม” เคเบิล้ ลิ่ง
นายสมชาย ทรัพย์ เย็น (นายกสมาคมฯ) ได้แจ้งถึงความคืบหน้าในการแข่งขัน World Skills ASEAN Bangkok 2018
ดังนี้
- สมาคมฯ จะเป็ นผูส้ นับสนุนอุปกรณ์ ในส่วนของงาน Cabling
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ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเพื่อพิจารณา (ถ้ ามี)
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ
6.1 presentation From Link Cable; Interlink Communication Public Company โดยคุณปิ ตุภูมิ สุ บงกช Sale
Director
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ (ประเทศ
ไทย) (จากัด) โดยรับโอนธุรกิจและพนักงานทั้งหมดของแผนกเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System) พร้อมสิ ทธิ์
การเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ าย (Distributor) สิ นค้าข่ายสายสัญญาณยีห่ ้อ AMP (USA) และสิ นค้าคงคลังทั้งหมดมาจาก
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล (1987) จากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จากัด)
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and
Communication Technology: ICT) โดยดาเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และ
สื่อสารโทรคมนาคม (Cabling Business) และได้รับการแต่งตั้งจากผูผ้ ลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์ข่ายสายสัญญาณ
จากต่ างประเทศให้เป็ นตัวแทนจาหน่ าย (Distributor) สิ น ค้า ในประเทศไทย ซึ่ ง ได้แก่ สิน ค้า ยี่ห้อ LINK และ
COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเป็ นผูบ้ ุกเบิกและพัฒนาสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสาย
คอมพิวเตอร์ และสื่ อ สารโทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตูใ้ ส่ อุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และสื่ อ สารประเภท 19” Rack
ภายใต้ยหี่ ้อสิ นค้า 19” GERMANY EXPORT RACK ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า ทาให้บริ ษทั ฯ มี
สิทธิในเครื่ องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์น้ ีอย่างสมบูรณ์
ที่ประชุม: รับทราบ
6.2 ติดตามผลการดาเนินการ การจัดทา Logo & Link บน Web Thai Cabling ให้ คณะกรรมการ
นายสุ ริยพงศ์ อยู่ออมสิ น (เลขาธิการ) กล่าวว่า ขณะนี้กาลังดาเนินการไปได้บางส่วนแล้ว และจะค่อยๆ ปรับปรุ งไป
เรื่ อยๆ
ที่ประชุม: รับทราบ
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ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวพัชญ์สิตา สุทธิพริ ิ ยะพล
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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