ที สคท.130/55/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 49/2555 วันพุธที 15 สิ งหาคม 2555
เวลา 16.00 น. ณ Board Room อาคารอินเตอร์ ลงิ ค์
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

อุปนายก

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

6. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

7. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

8. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

9. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

10. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

3. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

4. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

5. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

6. นายพรชัย

เอี=ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

7. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ= มประชุมเวลา 16.00 น.
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นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที=ประธานในที=ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที=ประชุม
พิจารณาเรื= องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีD

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
เรืองที 1 สอบถามข้ อมูลกิจกรรมประจําเดือน และจํานวนสมาชิ ก
ประธาน: ตามที= สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ขอความร่ วมมือสมาคมที=เป็ นสมาชิก ในการจัดส่ งข้อมูล
การดําเนิ นกิจกรรมประจําเดือน และความเคลื=อนไหวของจํานวนสมาชิกมาอย่างต่อเนื=อง ในการนีD
เพื=อให้การดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ เกิดประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนําไปสู่ การปฎิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
จึงใคร่ ขอความร่ วมมือมายังท่าน ในการจัดส่ งข้อมูลกิจกรรมสําหรับเดือน กรกฎาคม 2555 มายังฝ่ าย
ประสานงานสมาคมการค้าด้วย ซึ= งสมาคมฯได้ส่งข้อมูลเป็ นที=เรี ยบร้อยแล้ว
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 2 ขอเชิ ญประชุ ม
ประธาน: ด้วยคณะกรรมการธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื= อสาร กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการ
ครัDงที= 6-3/2555 ในวันศุกร์ ที= 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรู ญ
สี บุญเรื อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 3 ขอเรียนเชิ ญเข้ าร่ วมประชุ มคณะกรรมการประเด็นทางการค้ า ครั งที 4/2555
ประธาน: ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการประเด็นทางการค้าครัDงที= 4/2555
ในวันพุธที= 8 สิ งหาคม 2555 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 2201 ชัDน 2 อาคารจรู ญ สี บุญเรื อง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญสมาคมหรื อผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุม ตามวัน
เวลา ดังกล่าว และขอความกรุ ณาตอบรับการเข้าร่ วมประชุมกลับมายังสภาหอฯ ด้วย
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 4 ขอเรียนเชิ ญเข้ าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริมการขายและเสริมสร้ างศักยภาพผู้ประกอบการทีเ ป็ นสมาชิ ก
Thaitrade.com ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน
ประธาน: ด้วยกรมส่ งเสริ มการส่ งออกกําหนดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายและเสริ มสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ที=เป็ นสมาชิก Thaitrade.com ภายใต้ความร่ วมมือกับพันธมิตร Alibaba.com ณ เมืองหางโจว
ประเทศจีน ระหว่างวันที= 10-11 กันยายน 2555 โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนีD
1. การเข้าร่ วม Business Matching ในงาน Alibaba.com Net Product Fair ซึ= งเป็ นงานจับคู่
เจรจาธุ รกิจที=ใหญ่ที=สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผซู ้ Dือรายใหญ่เข้าร่ วมงานจากทัว= ทุก
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มุมโลก เช่น กลุ่มสิ นค้าอาหาร แฟชัน= อัญมณี และเครื= องประดับ อุปกรณ์สาํ นักงาน
เฟอร์ นิเจอร์ เครื= องสําอาง เครื= องใช้ไฟฟ้ าร อุปกรณ์กีฬาและบันเทิง ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก
และสิ นค้าของขวัญของตกแต่ง
2. การศึกษาดูงานและเข้ารับการถ่ายทอดความรู ้การค้าออนไลน์ ณ Ali Institute สํานักงานใหญ่
ของAlibaba.com
กรมฯ จึงใครขอความร่ วมมือมายังสมาคมฯท่าน ที=สนใจและมีความพร้อมเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว
จํานวน 10 ราย โดยกรมฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนการจัดหาและเตรี ยมสถานที=เจรจาการค้า
ภายในงาน การจัดเตรี ยมล่ามช่วยเหลือในช่วงเจรจา การจัดเตรี ยมรถอํานวยความสะดวกในช่วง
การดูงาน ณ Ali Institute โดยผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทาง (ตัวi เครื= องบิน
ไป-กลับ), ค่าที=พกั และค่าใช้จ่ายอื=นส่ วนตัว
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 5 ขอเรียนเชิ ญเข้ าร่ วมสั มมนา
ประธาน: ด้วย สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนท์บนั เทิงไทย ได้จดั กิจกรรมร่ วมกับสถานฑูตสหรัฐอเมริ กา
ประจําประเทศไทย ได้จดั สัมมา Animation talk with chris bromby ในวันอังคารที= 21 สิ งหาคม 55
ณ ห้องประชุม อาคาร GPF ชัDน 9 ถนนวิทยุ กรุ งเทพฯ เพื=อธุ รกิจดิจิตอลคอนเทนท์ให้แก่สมาชิก
สมาพันธ์ที=จะมีตลอดปี ต่อเนื=องไปจนถึงปี 2556 สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 6

ขอเชิ ญเข้ าร่ วมงานสั มมนา “หกทศวรรษความสั มพันธ์ ไทย-ปากีสถาน: สู่ ความเป็ นหุ้นส่ วนทาง
เศรษฐกิจ”

ประธาน: ด้วยฝ่ ายส่ งเสริ มธุ รกิจระหว่างประเทศ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่าจะมีการจัดสัมมนา
ร่ วมกับสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจําประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหนังสื อ
พิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในหัวข้อเรื= อง “หกทศวรรษความสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน: สู่ ความเป็ นหุ ้นส่ วน
ทางเศรษฐกิจ” ในวันพฤหัสบดีที= 23 สิ งหาคม 2555 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องกลมทิพย์ โรงแรม
เดอะ สุ โกศล กรุ งเทพฯ (โรงแรมสยามซิ ตD ีเดิม) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื=อเฉลิมฉลองโอกาส ครบ 60 ปี
ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และให้ขอ้ มูลแก่นกั ธุ รกิจไทยที=สนใจทําการค้าลงทุนใน
ปากีสถาน
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 7 ขอเรียนเชิ ญเข้ าร่ วมงานเสวนาเรือง “คุณธรรมนําธุรกิจเพือ การเติบโตอย่ างยัง ยืน”
ประธาน: เนื=องด้วย คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย ได้ตระหนักถึงความสําคัญใน
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การเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจหลักการและแนวทางในการดําเนินธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุ รกิจ SMEs และเพื=อเป็ นการร่ วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู ้ของ
สมเด็จพระสัมมมสัมพุทธเจ้า จึงได้จดั เสวนาในวันพุธที= 22 สิ งหาคม 2555 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ิ
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 8 ขอเรียนเชิ ญเข้ าร่ วมการสั มมนา เรือง “ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ไทย”
ประธาน: ด้วยสํานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ (SIPA) กําหนดจัดงาน
สัมมนา เรื= อง “ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย” เพื=อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2555-2558 และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556
ให้มีความสอดคล้องกับสถานะปั จจุบนั ในวันอังคารที= 21 สิ งหาคม 255 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้อง ประชุม 22 ศูนย์วายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเว็นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี=
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 9 ขอเชิ ญประชุ มคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ประธาน: ด้วยงานรับรองคุณภาพบริ ภณั ฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จะจัดประชุมคณะกรรมการงานรับรอง
ครัDงที= 14-4/2555 ขึDน ในวันพุธที= 5 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 103
ชัDน 1 อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กทม.
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 10 ขอเชิ ญเข้ าร่ วมการสั มมนาเวทีสาธารณะเพือ เสนอข้ อคิดเห็นหัวข้ อ “นโยบายอุตสาหกรรมใหม่
ก้ าวไกลในพลวัตโลก”
ประธาน: ด้วย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบัน
วิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็ นที=ปรึ กษาดําเนิ นโครงการศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงเปรี ยบเทียบ กรณี ศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ซึ= งภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการ
จัดสัมมนาเวลาทีสาธารณะในวันพฤหัสบดีที= 16 สิ งหาคม 2555 เวลา 08.00-13.00 น. ณ โรงแรมอโนมา
กรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื=อรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมเข้าสัมมนา ซึ= งเป็ นตัวแทนจากภาครัฐ
ภาควิชาการ ภาคเอกชน และแลกเปลี=ยนข้อมูล ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นเชิงลึกต่อการพัฒนาภาค
อุตสหกรรมไทยสู่ อนาคต
ที=ประชุม: รับทราบ
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เรืองที 11 ขอเชิ ญร่ วมสั มมนาวิชาการในหัวข้ อเรือง “ASIAN Economic Community and Its External
Economic Relations” โดย The Asian WTO Research Network (Thailand)
ประธาน: ด้วยความร่ วมมือระหว่างสถาบันระหว่างประเทศเพื=อการค้าและการพัฒนา หรื อ ITD มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย และมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช จะจัดสัมมนาวิชาการเรื= อง “ASEAN Economic
Community and Its External Economic Relations” เพื=อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาได้รับรู ้ แนวคิด และแลกเปลี=ยน
ประสบการณ์ เพื=อเป็ นพลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดย Asian WTO
Research Network (Thailand) มีกาํ หนดการสัมมนาในวันอาทิตย์ที= 2 กันยายน 2555 เลา 08.00-16.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราชบีช รี สอร์ ทพัทยา จังหวัชลบุรี จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมสัมมนา
ดังกล่าว (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย)
ที=ประชุม: รับทราบ
เรืองที 12 ขอเชิ ญเข้ าร่ วมเสวนาจิบนํา ชา เรือง “ศิลปิ นไทยกับประชาคมอาเซียน: มุมมองของ ดร.สมเกียติ อ่ อนวิมล”
ประธาน: อาเซี ยนก่อตัDงขึDนโดยปฏิญญากรุ งเทพฯ เมื=อวันที= 8 สิ งหาคม 2510 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื=อส่ งเสริ ม
ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ทัDงนีDฯ สมาคมสมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรม
ไทย และ สมาคมการค้ากลุ่มธุ รกิจบันเทิงและสื= อสาร ได้เล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้เรี ยนเชิ ญ
ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล มาร่ วมเสวนานําเสนอและแลกเปลี=ยนความคิดเห็น และความร่ วมมือด้านศิลป
และวัฒนธรรม จึงขอเรี ยนท่านเข้าร่ วมงานเสวนาในวันพุธที= 22 ส.ค. 55 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ศิลามณี โรงแรมเพียตร้า ถ.รัชดาภิเษก
ที=ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 49/2555
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที=ประชุมรับรองการประชุม ครัDงที= 48/2555 วันพุธที= 18 ก.ค. 2555
ที=ประชุม: รับรองการประชุม ครัDงที= 48/2555

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที=ประชุ มว่า จากยอดเงิ นคงเหลื อเดิ มในวันที= 18 ก.ค. 55 เป็ น
จํานวนเงิน 224,216.93 บาท
มีรายรับดังนี

-

รายจ่ ายดังนี ค่าโทรศัพท์ 213.25 บาท ค่าอินเตอร์ เน็ต 594.25 บาท เงินเดือนพนักงาน 13,000 บาท
ค่าเช่าออฟฟิ ตสมาคม(ค่าประกันล่วงหน้า 2 เดือน + ค่าเช่าล่วงหน้า = 42,000 บาท)
ค่าโซฟา 7,420.45 บาท ค่าใช้จ่ายอื=นๆ 504 บาท
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ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 15 ส.ค. 55 เป็ นจํานวนเงิน 160,488.23 บาท (หนึ= งแสนหกหมื=นสี= ร้อย
แปดสิ บแปดบาทยีส= ิ บสามสตางค์)
ที=ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที=ประชุม ในรอบเดือนระหว่างวันที= 18 ก.ค. – 15 ส.ค. 55
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ=มเติม ณ ปั จจุบนั มีสมาชิกจํานวน 109 บริ ษทั
ที=ประชุม: รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมเพือ หารายได้ เข้ าสมาคมฯ
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด เสนอในที=ประชุมว่า การจัดกิจกรรมเพื=อหารายได้เข้าสมาคมฯ มีดงั นีD
1. จัดการแข่งขันภายในสมาชิกสมาคมรวมถึงติดต่อ Supplier ซึ= งนายทรงกรต ได้ติดต่อ Supplier ไว้แล้ว 2 บริ ษทั
คือ Fujikura และ Fluke ส่ วนการจัดการแข่งขัน สมาคมฯ เห็นว่าควรจัดการแข่งขันในช่วงเดือน ธันวาคม 2555
ประเภทไม่จาํ กัดอายุผรู ้ ่ วมเข้าแข่งขัน สถานที=จดั การแข่งขัน นายสุ เมธ แสงสลับ จะเป็ นผูห้ าสถานที=ให้อีกครัDง
และเรื= องการแต่งตัDงประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันในครัDงนีD สมาคมฯ ขอเสนอชื= อ นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิด
เป็ นประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน และให้ประธานอนุกรรมการแต่งตัDงอนุกรรมการต่อไป
2. แต่งตัDงบุคคลจัดหารายได้ในสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ขอเสนอ นายสมชาย ทรัพย์เย็น เป็ นประธานจัดหารายได้ใน
สมาคมฯ เพื=อทําการติดต่อในการซืD อสิ นค้าจากเว็นเดอร์ ในราคาที=ถูกกว่า ซึ= งขณะนีD นายสมชาย ทรัพย์เย็น
สามารถติดต่อได้ 2 บริ ษทั ที=ส่งรายการอุปกรณ์ให้ คือ บริ ษทั สคริ ปท์ พอร์ ต เทคโนโลยี จํากัด, บริ ษทั เอสซี
ซิ สเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากัด และบริ ษทั อื=นๆจะทยอยส่ งมาให้
ที=ประชุม: มีมติอนุมตั ิ แต่งตัDง นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด เป็ นประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน และแต่งตัDง
นายสมชาย ทรัพย์เย็น เป็ นประธานจัดหารายได้ในสมาคมฯ
4.3 การหาสถานทีส มาคม
เมื=อวันที= 24 กรกฎาคม 55 คณะอนุกรรมการจัดหาสถานที=สมาคมฯ ได้ไปดูอาคารสํานักงานแถวเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี ชื=ออาคารริ เวียร่ าเป็ นตึกสู ง 5 ชัDน โดยสมาคมฯ จะเช่าทําออฟฟิ ตชัDน 1 และ ชัDน 2 ขนาด 5x 8 ราคา
14,000 /เดือน และมีค่าส่ วนกลาง 2 พันกว่าบาทรวมค่านํDา ส่ วนค่าไฟตามองค์การ เมื=อตกลงทําสัญญาสมาคมฯ
ต้องชําระค่าประกันล่วงหน้า 2 เดือน และค่าเช่า 1 เดือน (รวม 3 เดือน) เป็ นเงิน 42,000 บาท โดยทัDงนีDฯ คณะกรรมการ
ทุกท่านเห็นชอบพร้องกันในการเช่าออฟฟิ ตสํานักงานสมาคมฯ ในเมืองทองธานี จ.นนทบุรี และในวันที= 10 ส.ค 2555
จึงทําการวางเงินค่าประกัน 2 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน เป็ นจํานวนเงินทัDงสิD น 42,000 บาท
ที=ประชุม: มีมติอนุมตั ิ ในการย้ายสํานักงานสมาคมฯ และชําระค่าประกัน 2 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
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รวมเป็ นเงิน 42,000 บาท

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา
5.1 การสรรหาเป็ นสมาชิ กวุฒิสภาองค์ กรภาควิชาชี พ
ประธาน: เนื=องด้วยมีสมาชิกวุฒิสภาสรรหาองค์กรภาควิชาชีพ ได้สิDนสุ ดสมาชิกภาพการเป็ นสมาชิกวุฒิสภา
ตัDงแต่วนั ที= 1 สิ งหาคม 2555 ที=ผา่ นมา และคณะกรรมการการเลือกตัDงจะได้เปิ ดรับสมัครให้องค์กร
ภาควิชาชีพลงทะเบียนเพื=อเสนอชื= อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหน่งที=วา่ ง
โดยสมาคมฯ ซึ= งเป็ นองค์กรภาควิชาชีพด้านสื= อสารโทรคมนาคม ใคร่ ขออนุมตั ิลงทะเบียนและเสนอชื=อ
นายสมบัติ อนันตรัมพร (นายกกิตติมศักดิ) เข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภาในครัDงนีD
ที=ประชุม: มีมติอนุมตั ิให้สมาคมฯ ขอลงทะเบียนและอนุมตั ิให้นายกสมาคมฯ ซึ= งมีอาํ นาจกระทําการแทน
สมาคมฯ สามารถมอบอํานาจให้ นายสมบัติ อนันตรัมพร กระทําการแทน อีกทัDงฯได้อนุมตั ิให้
เสนอชื= อ นายสมบัติ อนันตรัมพร (นายกกิตติมศักดิ) เข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภาในครัDงนีD
5.2 การประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ
ประธาน: ด้วย สมาคมฯ จะทําการย้ายสํานักงานไปอยูท่ ี= อาคารริ เวียร่ า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที= 1 ก.ย. 55
เพื=อความถูกต้องในการทําเรื= องแจ้งย้ายที=อยูข่ องสมาคมฯ กับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า จ.นนทบุรี และการ
ทําธุ รกรรมต่างๆ สมาคมจําเป็ นต้องมีการเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญขึDนมาเสมือนการประชุมใหญ่สามัญ
ในเดือนเมษายน 2555 ที=ผา่ นมา ต้องมีสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทัDงหมด
โดยปั จจุบนั สมาคมฯ มีสมาชิกสามัญทัDงหมด 86 บริ ษทั สมาชิกสมทบ 17 คน และสมาชิกวิสามัญ
6 บริ ษทั สมาชิกสามัญต้องเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 22 บริ ษทั ถือว่าครบองค์ประชุม และให้เรื= อง
การย้ายที=อยูส่ มาคมฯไปอยูใ่ นหัวข้อเรื= องพิจารณา ทัDงนีDฯ นายกสมาคมพิจารณาแล้วว่า สมาคมฯจะจัด
การประชุมใหญ่วสิ ามัญขึDนในวันพฤหัสบดีที= 23 สิ งหาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารริ เวียร่ า
สมาคมเคเบิDลลิ=งไทย รวมถึงการทําบุญเลีDยงพระเพลในวันเดียวกัน
ที=ประชุม: มีมติอนุมตั ิ ในการจัดประชุมใหญ่วสิ ามัญในวันพฤหัสบดีที= 23 สิ งหาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ อาคารริ เวียร่ า สมาคมเคเบิDลลิ=งไทย
5.3 การเพิม ค่ าเดินทาง และเวลาการทํางานของเจ้ าหน้ าทีสมาคมฯ
ประธาน: ด้วย สมาคมฯ จะทําการย้ายสํานักงานไปอยูท่ ี=อาคารริ เวียร่ า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที= 1 กันยายน
2555 นัDน คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาเห็นว่าควรเพิ=มค่าเดินทางให้กบั เจ้าหน้าที=สมาคม
2,000 บาท/เดือน และเวลาการทํางานวัน จันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวัน เสาร์ -อาทิตย์
ที=ประชุม: มีมติอนุมตั ิ เพิ=มค่าเดินทางในเจ้าหน้าที=สมาคมฯ 2,000 บาท/เดือน และเวลาการทํางานวัน จันทร์ -ศุกร์
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เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวัน เสาร์ -อาทิตย์

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ
6.1 ให้เจ้าหน้าที=สมาคมฯ ทําหนังสื อขอบคุณ บริ ษทั อินเตอร์ ลิDงค์ คอมมิวนิ เคชัน= จํากัด (มหาชน) ที=อุปการะ
สถานที=ให้กบั สมาคมเคบิDลลิ=งไทย
6.2 ให้เจ้าหน้าที=สมาคมฯ ทําหนังสื อเชิ ญประชุมใหญ่วสิ ามัญ ไปยังสมาชิกสมาคมทุกท่านทราบ
เมื=อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื= องเพื=อพิจารณาอื=นๆเพิ=มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัDงต่อไปวันพุธที= 19 กันยายน 2555 ณ ชัDน 2 อาคารริ เวียร่ า สมาคมเคเบิDลลิ=งไทย
ปิ ดประชุม เวลา 18.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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