ที่ สคท. 03 /63

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 140-03/2563 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงกรต
ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

นายกสมาคม

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

อุปนายก

5. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

เลขาธิการ

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

เหรัญญิก

7. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

8. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

ประชาสัมพันธ์

9. เพชรฐากรณ์

จิรายุเสถียรจินดา

กรรมการ

ผู้ทไี่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมบัติ
อนันตรัมพร
2. นายคเชนทร์
ม่วงมณี

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก

3. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

4. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นพคุณ

ควรสมาคม

ปฎิคม
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เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 ขอขอบคุณ
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่ วมทากิจกรรมกับ
สมาคมฯด้วยดีเสมอมา
ที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 139-02/2563
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 139-02/2563
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 139-02/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปัจจุบนั วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
รายรับ ดังนี้
- บาท
รายจ่ายดังนี้
ค่าภาษี ณ ที่จ่าย(ค่าต่ออายุเว็บไซต์)
99.00 บาท
ค่าโทรศัพท์ (ประจาเดือน ก.พ.)
158.25 บาท
ณ ปัจจุบนั มีเงินคงเหลือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน
ที่ประชุม:
รับทราบ

417,105.83 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องสื บเนื่อง
4.1. เรื่ องการจัดการทดสอบระดับ 3
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้น คือ
126 บริ ษทั
ที่ประชุม:
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา
5.1 มอบหมายให้ สมาคมจัดหาสถานทีอ่ บรม

ประชุมหารื อเพื่อหาแนวทางการเปิ ดศูนย์อบรม สาขาช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบสายสัญญาณเครื อข่าย (Information Network Cabling)
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ
6.1 การประชุ มครั้งต่ อไป
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกฯ) แจ้งว่าการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 24 เมษายน 2563
สถานที่ บมจ.คอมมิวนิ เคชัน่ ซิ สเต็ม แอนด์ โซลูชนั่ เวลา 16.00 น.
ที่ประชุม: รับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวเจนจิรา
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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