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ที� สคท.130/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 49/2555 วนัพธุที�  15  สิงหาคม  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  Board Room   อาคารอนิเตอร์ลิ�งค์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก  

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

7.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

8.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

9.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

10. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

4.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

 6.   นายพรชยั  เอี=ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

  7.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  

เริ=มประชุมเวลา 16.00 น. 
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นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที=ประธานในที=ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้=ประชุม    

พิจารณาเรื=องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1      สอบถามข้อมูลกจิกรรมประจําเดือน และจํานวนสมาชิก 

ประธาน:   ตามที= สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดข้อความร่วมมือสมาคมที=เป็นสมาชิก ในการจดัส่งขอ้มูล 

       การดาํเนินกิจกรรมประจาํเดือน และความเคลื=อนไหวของจาํนวนสมาชิกมาอยา่งต่อเนื=อง ในการนีD  

        เพื=อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ และสามารถนาํไปสู่การปฎิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

        จึงใคร่ขอความร่วมมือมายงัท่าน ในการจดัส่งขอ้มูลกิจกรรมสาํหรับเดือน กรกฎาคม 2555  มายงัฝ่าย 

        ประสานงานสมาคมการคา้ดว้ย    ซึ= งสมาคมฯไดส่้งขอ้มูลเป็นที=เรียบร้อยแลว้ 

ที=ประชุม:   รับทราบ    

 เรื�องที� 2     ขอเชิญประชุม 

 ประธาน:   ดว้ยคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื=อสาร กาํหนดจดัประชุมคณะกรรมการ 

         ครัD งที= 6-3/2555  ในวนัศุกร์ที= 27 กรกฎาคม 2555  เวลา 12.00 น.  ณ หอ้งประชุม 2307  อาคารจรูญ 

         สีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย                 

ที=ประชุม:   รับทราบ   

 เรื�องที� 3     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเด็นทางการค้า ครั�งที� 4/2555 

 ประธาน:   ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยกาํหนดจดัประชุมคณะกรรมการประเด็นทางการคา้ครัD งที= 4/2555  

        ในวนัพุธที= 8 สิงหาคม 2555  เวลา 09.30-13.00 น. ณ หอ้งประชุม 2201  ชัDน 2  อาคารจรูญ สีบุญเรือง 

         สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาคมหรือผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม ตามวนั  

         เวลา ดงักล่าว และขอความกรุณาตอบรับการเขา้ร่วมประชุมกลบัมายงัสภาหอฯ ดว้ย 

ที=ประชุม:   รับทราบ                  

 เรื�องที� 4     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการขายและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการที�เป็นสมาชิก 

         Thaitrade.com  ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน 

ประธาน:     ดว้ยกรมส่งเสริมการส่งออกกาํหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายและเสริมสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

         ที=เป็นสมาชิก Thaitrade.com  ภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตร Alibaba.com ณ เมืองหางโจว 

         ประเทศจีน ระหวา่งวนัที= 10-11 กนัยายน 2555  โดยกิจกรรมจะประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันีD  

1. การเขา้ร่วม Business Matching ในงาน Alibaba.com Net Product Fair  ซึ= งเป็นงานจบัคู่ 
เจรจาธุรกิจที=ใหญ่ที=สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผูซื้Dอรายใหญ่เขา้ร่วมงานจากทั=วทุก 
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มุมโลก  เช่น กลุ่มสินคา้อาหาร แฟชั=น อญัมณีและเครื=องประดบั อุปกรณ์สาํนกังาน  
เฟอร์นิเจอร์ เครื=องสาํอาง เครื=องใชไ้ฟฟ้าร อุปกรณ์กีฬาและบนัเทิง ผลิตภณัฑแ์ม่และเด็ก  
และสินคา้ของขวญัของตกแต่ง 

2. การศึกษาดูงานและเขา้รับการถ่ายทอดความรู้การคา้ออนไลน์ ณ Ali Institute สาํนกังานใหญ่ 
ของAlibaba.com 

       กรมฯ จึงใครขอความร่วมมือมายงัสมาคมฯท่าน ที=สนใจและมีความพร้อมเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 

        จาํนวน 10 ราย โดยกรมฯ จะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนการจดัหาและเตรียมสถานที=เจรจาการคา้ 

        ภายในงาน การจดัเตรียมล่ามช่วยเหลือในช่วงเจรจา การจดัเตรียมรถอาํนวยความสะดวกในช่วง 

        การดูงาน ณ Ali Institute  โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ รับผดิชอบค่าใชจ่้ายการเดินทาง (ตัiวเครื=องบิน 

        ไป-กลบั),  ค่าที=พกัและค่าใชจ่้ายอื=นส่วนตวั 

ที=ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 5     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา 

ประธาน:   ดว้ย สมาพนัธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนทบ์นัเทิงไทย ไดจ้ดักิจกรรมร่วมกบัสถานฑูตสหรัฐอเมริกา 

        ประจาํประเทศไทย ไดจ้ดัสัมมา Animation talk with chris bromby  ในวนัองัคารที= 21 สิงหาคม 55 

        ณ หอ้งประชุม อาคาร GPF ชัDน 9 ถนนวทิย ุกรุงเทพฯ  เพื=อธุรกิจดิจิตอลคอนเทนทใ์หแ้ก่สมาชิก 

        สมาพนัธ์ที=จะมีตลอดปีต่อเนื=องไปจนถึงปี 2556    สัมมนาฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

ที=ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6      ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “หกทศวรรษความสัมพนัธ์ไทย-ปากสีถาน: สู่ความเป็นหุ้นส่วนทาง 

          เศรษฐกจิ” 

ประธาน:   ดว้ยฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหวา่งประเทศ ไดรั้บแจง้จากกระทรวงการต่างประเทศ วา่จะมีการจดัสัมมนา 

       ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูตปากีสถานประจาํประเทศไทย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และหนงัสือ  

        พิมพฐ์านเศรษฐกิจ  ในหวัขอ้เรื=อง “หกทศวรรษความสัมพนัธ์ไทย-ปากีสถาน: สู่ความเป็นหุ้นส่วน 

        ทางเศรษฐกิจ”  ในวนัพฤหสับดีที= 23 สิงหาคม 2555  เวลา 08.30-14.00 น. ณ หอ้งกลมทิพย ์โรงแรม 

        เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (โรงแรมสยามซิตีD เดิม)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื=อเฉลิมฉลองโอกาส ครบ 60 ปี  

        ของการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต และใหข้อ้มูลแก่นกัธุรกิจไทยที=สนใจทาํการคา้ลงทุนใน 

        ปากีสถาน   

ที=ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 7      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื�อง “คุณธรรมนําธุรกจิเพื�อการเติบโตอย่างยั�งยนื” 

ประธาน:    เนื=องดว้ย คณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคม หอการคา้ไทย ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัใน 
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        การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจหลกัการและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อ 

        สังคมของธุรกิจ SMEs และเพื=อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยนัตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของ 

        สมเด็จพระสัมมมสัมพุทธเจา้  จึงไดจ้ดัเสวนาในวนัพุธที= 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-17.00 น.   

        ณ หอ้งประชุม  Meeting Room 3-4 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ�  

ที=ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 8     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื�อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย” 

ประธาน:   ดว้ยสาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) หรือ (SIPA) กาํหนดจดังาน 

       สัมมนา เรื=อง “ยทุธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไทย” เพื=อทบทวนแผนยทุธศาสตร์ 

        การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ พ.ศ. 2555-2558 และจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ประจาํปี พ.ศ. 2556 

        ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสถานะปัจจุบนั ในวนัองัคารที= 21 สิงหาคม 255 เวลา 08.30-16.00 น.  

        ณ หอ้ง ประชุม 22 ศูนยว์ายภุกัษ ์โรงแรมเซ็นทราศูนยร์าชการและคอนเวน็เซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ  

        ศูนย ์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 เขตหลกัสี=   

ที=ประชุม:   รับทราบ     

เรื�องที� 9      ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

ประธาน:    ดว้ยงานรับรองคุณภาพบริภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  จะจดัประชุมคณะกรรมการงานรับรอง 

        ครัD งที= 14-4/2555 ขึDน ในวนัพุธที= 5 กนัยายน 2555 ระหวา่งเวลา 13.30-16.30 น.  ณ หอ้งประชุม 103  

         ชัDน 1 อาคารสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทว ีกทม. 

ที=ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 10    ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเวทสีาธารณะเพื�อเสนอข้อคิดเห็นหัวข้อ “นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ 

          ก้าวไกลในพลวตัโลก” 

ประธาน:    ดว้ย สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดม้อบหมายใหมู้ลนิธิสถาบนั 

        วจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั เป็นที=ปรึกษาดาํเนินโครงการศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 

         เชิงเปรียบเทียบ กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต ้อินเดีย จีน ซึ= งภายใตโ้ครงการดงักล่าว จะมีการ 

         จดัสัมมนาเวลาทีสาธารณะในวนัพฤหสับดีที= 16 สิงหาคม 2555  เวลา 08.00-13.00 น.  ณ โรงแรมอโนมา    

         กรุงเทพฯ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื=อรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมเขา้สัมมนา ซึ= งเป็นตวัแทนจากภาครัฐ  

         ภาควชิาการ ภาคเอกชน และแลกเปลี=ยนขอ้มูล ประสบการณ์ และขอ้คิดเห็นเชิงลึกต่อการพฒันาภาค 

         อุตสหกรรมไทยสู่อนาคต 

ที=ประชุม:    รับทราบ 
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เรื�องที� 11   ขอเชิญร่วมสัมมนาวชิาการในหัวข้อเรื�อง “ASIAN Economic Community and Its External 

                   Economic Relations” โดย The Asian WTO Research Network (Thailand) 

ประธาน:   ดว้ยความร่วมมือระหวา่งสถาบนัระหวา่งประเทศเพื=อการคา้และการพฒันา หรือ ITD  มหาวทิยาลยั  

       อีสเทิร์นเอเชีย และมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จะจดัสัมมนาวชิาการเรื=อง “ASEAN Economic  

       Community and Its External Economic Relations”  เพื=อใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดรั้บรู้ แนวคิด และแลกเปลี=ยน  

       ประสบการณ์ เพื=อเป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดย Asian WTO 

        Research Network (Thailand)  มีกาํหนดการสัมมนาในวนัอาทิตยที์= 2 กนัยายน 2555  เลา 08.00-16.00 น.  

        ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์มิราชบีช รีสอร์ทพทัยา จงัหวชัลบุรี  จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมสัมมนา 

        ดงักล่าว (ไม่เสียค่าใชจ่้าย) 

ที=ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 12    ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาจิบนํ�าชา เรื�อง “ศิลปินไทยกบัประชาคมอาเซียน: มุมมองของ ดร.สมเกยีติ อ่อนวมิล” 

ประธาน:    อาเซียนก่อตัDงขึDนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ เมื=อวนัที= 8 สิงหาคม 2510 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื=อส่งเสริม 

        ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งประเทศในภูมิภาค ทัDงนีDฯ สมาคมสมาพนัธ์ศิลปวฒันธรรมและวรรณกรรม 

        ไทย และ สมาคมการคา้กลุ่มธุรกิจบนัเทิงและสื=อสาร ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัดงักล่าวจึงไดเ้รียนเชิญ  

        ดร.สมเกียรติ  อ่อนวมิล มาร่วมเสวนานาํเสนอและแลกเปลี=ยนความคิดเห็น และความร่วมมือดา้นศิลป 

        และวฒันธรรม  จึงขอเรียนท่านเขา้ร่วมงานเสวนาในวนัพุธที= 22 ส.ค. 55  เวลา 13.30-16.30 น.   

        ณ หอ้งแกรนดศิ์ลามณี โรงแรมเพียตร้า  ถ.รัชดาภิเษก 

ที=ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 49/2555 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้=ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที= 48/2555   วนัพุธที= 18 ก.ค. 2555     

ที=ประชุม:    รับรองการประชุม ครัD งที= 48/2555 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที=ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที= 18 ก.ค. 55  เป็น

จาํนวนเงิน   224,216.93  บาท    

มีรายรับดังนี�       - 

                  รายจ่ายดังนี�     ค่าโทรศพัท ์ 213.25  บาท  ค่าอินเตอร์เน็ต  594.25  บาท   เงินเดือนพนกังาน  13,000  บาท     

                                           ค่าเช่าออฟฟิตสมาคม(ค่าประกนัล่วงหนา้ 2 เดือน + ค่าเช่าล่วงหนา้  =  42,000  บาท) 

                                           ค่าโซฟา  7,420.45  บาท   ค่าใชจ่้ายอื=นๆ  504   บาท 
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        ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วนัที� 15 ส.ค. 55  เป็นจาํนวนเงิน   160,488.23  บาท  (หนึ=งแสนหกหมื=นสี=ร้อย 

                                  แปดสิบแปดบาทยี=สิบสามสตางค)์ 

ที=ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1    เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที=ประชุม ในรอบเดือนระหวา่งวนัที=  18 ก.ค. – 15 ส.ค. 55 

                   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ=มเติม ณ ปัจจุบนัมีสมาชิกจาํนวน  109 บริษทั   

ที=ประชุม:   รับทราบ 

4.2   การจัดกจิกรรมเพื�อหารายได้เข้าสมาคมฯ 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  เสนอในที=ประชุมวา่  การจดักิจกรรมเพื=อหารายไดเ้ขา้สมาคมฯ มีดงันีD  

1. จดัการแข่งขนัภายในสมาชิกสมาคมรวมถึงติดต่อ Supplier ซึ= งนายทรงกรต  ไดติ้ดต่อ Supplier ไวแ้ลว้ 2 บริษทั 
คือ Fujikura และ Fluke  ส่วนการจดัการแข่งขนั สมาคมฯ เห็นวา่ควรจดัการแข่งขนัในช่วงเดือน ธนัวาคม 2555  
ประเภทไม่จาํกดัอายผุูร่้วมเขา้แข่งขนั  สถานที=จดัการแข่งขนั นายสุเมธ แสงสลบั  จะเป็นผูห้าสถานที=ใหอี้กครัD ง 
และเรื=องการแต่งตัDงประธานอนุกรรมการจดัการแข่งขนัในครัD งนีD  สมาคมฯ ขอเสนอชื=อ นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด 

เป็นประธานอนุกรรมการจดัการแข่งขนั และใหป้ระธานอนุกรรมการแต่งตัDงอนุกรรมการต่อไป   
2. แต่งตัDงบุคคลจดัหารายไดใ้นสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ขอเสนอ นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เป็นประธานจดัหารายไดใ้น

สมาคมฯ  เพื=อทาํการติดต่อในการซืDอสินคา้จากเวน็เดอร์ในราคาที=ถูกกวา่  ซึ= งขณะนีD  นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ 
สามารถติดต่อได ้2 บริษทั ที=ส่งรายการอุปกรณ์ให ้คือ บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจาํกดั, บริษทั เอสซี  
ซิสเตม็ เน็ตเวิร์ค จาํกดั  และบริษทัอื=นๆจะทยอยส่งมาให้ 

ที=ประชุม:   มีมติอนุมติั แต่งตัDง นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  เป็นประธานอนุกรรมการจดัการแข่งขนั  และแต่งตัDง 
                   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เป็นประธานจดัหารายไดใ้นสมาคมฯ 
4.3    การหาสถานที�สมาคม 

เมื=อวนัที=  24  กรกฎาคม 55  คณะอนุกรรมการจดัหาสถานที=สมาคมฯ ไดไ้ปดูอาคารสํานกังานแถวเมืองทองธานี  

จ.นนทบุรี ชื=ออาคารริเวยีร่าเป็นตึกสูง 5 ชัDน โดยสมาคมฯ จะเช่าทาํออฟฟิตชัDน 1 และ ชัDน 2  ขนาด  5x 8  ราคา  

14,000 /เดือน และมีค่าส่วนกลาง  2 พนักวา่บาทรวมค่านํDา  ส่วนค่าไฟตามองคก์าร  เมื=อตกลงทาํสัญญาสมาคมฯ 

ตอ้งชาํระค่าประกนัล่วงหนา้ 2 เดือน และค่าเช่า 1 เดือน  (รวม 3 เดือน) เป็นเงิน 42,000 บาท  โดยทัDงนีDฯ คณะกรรมการ 

ทุกท่านเห็นชอบพร้องกนัในการเช่าออฟฟิตสาํนกังานสมาคมฯ ในเมืองทองธานี จ.นนทบุรี  และในวนัที= 10 ส.ค 2555 

จึงทาํการวางเงินค่าประกนั 2 เดือน และค่าเช่าล่วงหนา้ 1 เดือน  เป็นจาํนวนเงินทัDงสิDน  42,000 บาท    

ที=ประชุม:  มีมติอนุมติั ในการยา้ยสาํนกังานสมาคมฯ และชาํระค่าประกนั 2 เดือน และค่าเช่าล่วงหนา้ 1 เดือน 
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               รวมเป็นเงิน 42,000 บาท  

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    

5.1   การสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาองค์กรภาควชิาชีพ 

ประธาน:   เนื=องดว้ยมีสมาชิกวฒิุสภาสรรหาองคก์รภาควิชาชีพ ไดสิ้Dนสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกวฒิุสภา 

       ตัDงแต่วนัที= 1 สิงหาคม 2555 ที=ผา่นมา  และคณะกรรมการการเลือกตัDงจะไดเ้ปิดรับสมคัรใหอ้งคก์ร 

        ภาควชิาชีพลงทะเบียนเพื=อเสนอชื=อบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวฒิุสภาแทนตาํแหน่งที=วา่ง 

       โดยสมาคมฯ ซึ= งเป็นองคก์รภาควชิาชีพดา้นสื=อสารโทรคมนาคม ใคร่ขออนุมติัลงทะเบียนและเสนอชื=อ 

        นายสมบติั  อนนัตรัมพร  (นายกกิตติมศกัดิ� )  เขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวฒิุสภาในครัD งนีD  

ที=ประชุม:   มีมติอนุมติัใหส้มาคมฯ ขอลงทะเบียนและอนุมติัใหน้ายกสมาคมฯ ซึ= งมีอาํนาจกระทาํการแทน 

        สมาคมฯ สามารถมอบอาํนาจให ้นายสมบติั  อนนัตรัมพร  กระทาํการแทน  อีกทัDงฯไดอ้นุมติัให้ 

        เสนอชื=อ นายสมบติั  อนนัตรัมพร (นายกกิตติมศกัดิ� )  เขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวฒิุสภาในครัD งนีD  

5.2  การประชุมใหญ่วสิามัญ 

ประธาน:   ดว้ย สมาคมฯ จะทาํการยา้ยสาํนกังานไปอยูที่= อาคารริเวยีร่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวนัที= 1 ก.ย. 55 

        เพื=อความถูกตอ้งในการทาํเรื=องแจง้ยา้ยที=อยูข่องสมาคมฯ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ จ.นนทบุรี  และการ 

        ทาํธุรกรรมต่างๆ  สมาคมจาํเป็นตอ้งมีการเรียกประชุมใหญ่วสิามญัขึDนมาเสมือนการประชุมใหญ่สามญั 

        ในเดือนเมษายน 2555  ที=ผา่นมา ตอ้งมีสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของสมาชิกสามญัทัDงหมด   

        โดยปัจจุบนัสมาคมฯ มีสมาชิกสามญัทัDงหมด  86 บริษทั สมาชิกสมทบ  17  คน  และสมาชิกวสิามญั   

        6 บริษทั  สมาชิกสามญัตอ้งเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 22 บริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุม  และใหเ้รื=อง 

        การยา้ยที=อยูส่มาคมฯไปอยูใ่นหวัขอ้เรื=องพิจารณา   ทัDงนีDฯ นายกสมาคมพิจารณาแลว้วา่ สมาคมฯจะจดั 

        การประชุมใหญ่วสิามญัขึDนในวนัพฤหสับดีที= 23 สิงหาคม 2555  เวลา 13.00-15.00 น.  ณ อาคารริเวยีร่า 

        สมาคมเคเบิDลลิ=งไทย  รวมถึงการทาํบุญเลีDยงพระเพลในวนัเดียวกนั 

ที=ประชุม:   มีมติอนุมติั ในการจดัประชุมใหญ่วสิามญัในวนัพฤหสับดีที= 23 สิงหาคม 2555  เวลา 13.00-15.00 น. 

                   ณ อาคารริเวยีร่า  สมาคมเคเบิDลลิ=งไทย 

5.3   การเพิ�มค่าเดินทาง และเวลาการทาํงานของเจ้าหน้าที�สมาคมฯ 

ประธาน:   ดว้ย สมาคมฯ จะทาํการยา้ยสาํนกังานไปอยูที่=อาคารริเวยีร่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวนัที= 1 กนัยายน  

                  2555 นัDน  คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาเห็นวา่ควรเพิ=มค่าเดินทางใหก้บัเจา้หนา้ที=สมาคม  

                  2,000 บาท/เดือน และเวลาการทาํงานวนั จนัทร์-ศุกร์  เวลา  09.00-16.00 น.  หยดุวนั เสาร์-อาทิตย ์

ที=ประชุม:  มีมติอนุมติั  เพิ=มค่าเดินทางในเจา้หนา้ที=สมาคมฯ 2,000 บาท/เดือน  และเวลาการทาํงานวนั จนัทร์-ศุกร์ 
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                   เวลา 09.00-16.00 น.  หยดุวนั เสาร์-อาทิตย ์

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ   

6.1   ใหเ้จา้หนา้ที=สมาคมฯ ทาํหนงัสือขอบคุณ บริษทั อินเตอร์ลิDงค ์คอมมิวนิเคชั=น จาํกดั (มหาชน)  ที=อุปการะ 

         สถานที=ใหก้บัสมาคมเคบิDลลิ=งไทย 

6.2   ใหเ้จา้หนา้ที=สมาคมฯ ทาํหนงัสือเชิญประชุมใหญ่วสิามญั ไปยงัสมาชิกสมาคมทุกท่านทราบ 

 

เมื=อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื=องเพื=อพิจารณาอื=นๆเพิ=มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัD งต่อไปวนัพุธที= 19 กนัยายน 2555  ณ ชัDน 2 อาคารริเวยีร่า สมาคมเคเบิDลลิ=งไทย 

 

ปิดประชุม เวลา 18.30 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

 

  


