ที่ สคท.224/58/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
ครั้งที่ 89– 12/2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
เวลา 16.00 น. ณ ร้ านอาหารมะแข่ น
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคม

2. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

5. นายสุริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

6. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

7. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

8. นายนพคุณ

ควรสมาคม

ที่ปรึ กษา

1. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

3. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิการ

4. นายสุเมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

5. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

6. นายสุชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

7. นายพรชัย

เอี่ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

8. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

9. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ่ มประชุมเวลา 16.30 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ขอแสดงความเสี ยใจ
สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย ขอแสดงความเสี ยใจกับการจากไปของ คุณแม่ฉวีวรรณ อิทธิสกุลชัย (แม่ยายคุณสุ กิจ)
ซึ่ งสมาคมได้ส่งพวงหรี ดไปแล้ววันนี้ ณ วัดสุ ทธิวราราม ศาลา 3 โดยเริ่ มสวดพระอภิธรรมวันที่ 16-21 ธันวาคม 58
เวลา 19.05 น. และฌาปนกิจวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 58 เวลา 15.00 น.
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 ขอเรี ยนเชิญเข้ าร่ วมงานจรรยาบรรณดีเด่ น ประจาปี 2558
ขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจาปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา
12.30-16.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ ซึ่ งจะได้รับฟั งปฐกถาพิเศษ "พลังแห่ ง
จรรยาบรรณ"จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ทั้งนี้ร่วมแสดงความยินดีกบั บริ ษทั สมาชิกที่ได้รับรางวัล
จรรยาบรรณดีเด่น ประจาปี 2558 ฟรีโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 89-12/2558
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน(ผูช้ ่วยเลขาธิ การ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 88-11/2558
เมื่อวันพุธที่ 18 ต.ค. 58 ณ บริ ษทั รอยัลเทค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 88-11/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) ติ ดภาระกิจ จึงให้เจ้าหน้าที่ สมาคมแจ้งในที่ประชุ มแทน
จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที่ 18 ต.ค. 2558 เป็ นจานวน - 66,598.72 บาท
รายรั บดังนี้ ค่าลงพื้นที่โฆษณา บจ.ฟูรูคาวา (ประเทศไทย) 3,528 บาท,
ค่าสมัครสมาชิก บริ ษทั เทคเน็ตอินโฟร์ จากัด 1,500 บาท
รายจ่ ายดังนี้ ค่าอินเทอร์เน็ต (พ.ย.) 641 บาท, ค่าโทรศัพท์ (พ.ย. ) 206.50 บาท, ค่าบริ การเลขหมายทีโอที
(พ.ย.) 107 บาท, ค่าน้ าประปา (พ.ย.) 80.50 บาท, ค่าไฟฟ้า (พ.ย.) 719.50 บาท, ค่าพวงหรี ด(แม่ยายคุณสุ กิจ)
1,000 บาท, ค่าเช่าออฟฟิ ต (ธ.ค.) 4,200 บาท, เงินเดือนพนักงานเดือน (ธ.ค.) 17,950 บาท ,
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 66 บาท
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 18 พฤศจิกายน 58 จานวน - 85,441.22 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องสื บเนื่อง
4.1 เรื่ องรั บรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ติดภารกิจ ฝากแจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนระหว่างวันที่

18 พ.ย. - 17 ธ.ค. 58 มีสมาชิกสมัครเพิ่มเติม 1 บริ ษทั ดังนี้
- บริ ษทั เทคเน็ตอินโฟร์ จากัด
โดยผูม้ ีอานาจลงนาม นายเสฎฐวุฒิ ยิง่ รุ่ งเรื อง
ที่อยู่ 30/135 หมู่ 1 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ประเภทธุรกิจ กล้องวงจรปิ ด, Fiber optic
ที่ประชุม: รับทราบ
4.2 จัดทาโปรไฟล์ และระบบฐานข้ อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งในที่ประชุมว่า คณะกรรมการบางท่านได้ส่งข้อมูลโปรไฟล์
มายังสมาคมฯแล้ว และยังมีอีกบางส่วนยังไม่ได้ส่งเข้ามา
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขา ช่ างติดตั้งระบบข่ ายสายสั ญญาณ
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) แจ้งว่า ยังไม่มีอะไรคืบหน้า โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.4 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขาช่ างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและสื่ อสารดาวเทียม)
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งว่า ตอนนี้ยงั ไม่มีอะไรคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ในที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.5 การวางระบบสานักงานสมาคม
คุณสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งในที่ประชุมว่า ได้อพั รายงานการประชุมประจาเดือนของปี
2558 , รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี และ Cost TCA เข้าไปใน Onedrive
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ปิ ดประชุม เวลา 17.20 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

