ที่ สคท.076/59/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 93-4/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
เวลา 16.00 น. ณ ร้ านอาหารแมกไม้ ชายคลอง กรุ งเทพฯ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต
2. นายสมศักดิ์
3. นายคเชนทร์
4. นายสมชาย
5. นายกิตติรัตน์
6. นายสุ ริยพงศ์
7. นายสุเมธ
8. นายสุกิจ
9. นายนพคุณ
ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายประภาส
3. นายวัชรพงษ์
4. นายสุ ชีพ
5. นางสาวศริ นภัสร์
6. นายวัลลภ
7. นายพรชัย
8. นายปิ ตุภูมิ
9. ดร.พรชัย

ทรัพย์กาเนิด
เหล่าปรี ชา
ม่วงมณี
ทรัพย์เย็น
เมฆมณี
อยูอ่ อมสิน
แสงสลับ
บัณฑิตวราพงศ์
ควรสมาคม

นายกสมาคม
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก
อุปนายกและเหรัญญิก
เลขาธิการ
ผูช้ ่วยเลขาธิการ
นายทะเบียน
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
ที่ปรึ กษา

อนันตรัมพร
ลิ่มกังวาฬมงคล
ดีเทศ
เขียวลายเลิศ
อัครกิตยานันท์
ชัยวรรณ์
เอี่ยมสุกใส
สุบงกช
บุญบวรรัตนกุล

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก
ผูช้ ่วยเลขาธิการ
ปฎิคม
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายวิชาการ
กิจกรรมพิเศษ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าว
เปิ ดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอเชิญประชุม
ด้วย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ ายวิจยั นโยบาย ขอเชิญประชุม
ระดมความคิดเห็นเพือ่ ตรวจสอบผลการสารวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจาปี 2558 และ
ประมาณการปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องคริ สตัล 1 ชั้น 3 โรงแรมเซ็น
จูรี่ พาร์ค กรุ งเทพฯ โดยสมาคมฯ ส่งผูแ้ ทนคุณประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 93-4/2559
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 92-3/2559 เมื่อวัน
อังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ณ บริ ษทั รอยัลเทค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 92-3/2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) ) รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิม 2,909.14 บาท
รายรับดังนี้ เงินบริ จาคคุณปิ ยดา (ค่าคอมมิชชัน่ บมจ.ซี เอส เอส) 11,020.35 บาท
รายจ่ ายดังนี้ ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 20 เมษายน 59 จานวน 13,929.49 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 20 เม.ย. 59
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิม่ เติม ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 120 บริ ษทั
ที่ประชุม: รับทราบ
4.2 จัดทาโปรไฟล์ และระบบฐานข้ อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ
ในที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขา ช่ างติดตั้งระบบข่ ายสายสั ญญาณ
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) แจ้งว่า ยังไม่ความคืบหน้าโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม: รับทราบ

4.4 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขาช่ างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและสื่ อสารดาวเทียม)
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบใน
ที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.5 การอบรมสาขาช่ างไฟฟ้า
คุณสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบหมายให้คุณสุเมธ
ขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน จ.นนทบุรี เพือ่ ปรึ กษาหารื อเรื่ องการขึ้นทะเบียนสาขาช่างไฟฟ้ า
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา (ถ้ ามี)
5.1 ใบขอเก็บเงินต่ ออายุสมาชิกสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ส่งใบเก็บเงินค่าต่ออายุสมาชิกสภาหอการค้า รวม 3 ปี ตั้งแต่
วันที่ 07/07/2556 – 07/07/2559 ปี ละ 17,000 บาท รวมเป็ นเงิน 51,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ โดย
สมาคมฯ ได้ทาจดหมายขอยกเลิกการเป็ นสมาชิกสภาหอฯ แล้วตั้งแต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2558
ที่ประชุม: รับทราบ และให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทาจดหมายยกเลิกการเป็ นสมาชิกสภาหอฯ อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ปิ ดประชุม เวลา 17.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

