ที่ สคท.018/58/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 78– 1/2558 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
เวลา 17.00 น. ณ ร้ านอาหารวอเตอร์ ไซด์ รีสอร์ ท แอนด์ เรสเทอรองด์
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคม

2. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

5. นายประภาส

ลิ่มกังวาฬมงคล

อุปนายก

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

7. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

8. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

9. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

10. นายสุชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

11. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

12. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

13. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

กรรมการ

1. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิการ

2. นายสุชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

3. นายพรชัย

เอี่ยมสุกใส

กิจกรรพิเศษ

4. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม

เริ่ มประชุมเวลา 17.30 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอเชิญประชุมเพือ่ รับทราบแผนการเจรจาการค้าบริ การและการลงทุน ภายใต้ FTA ตามที่ ประเทศไทย
ได้มีการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค และที่
ผ่านมา เพือ่ ใช้ประกอบการกาหนดท่าทีการเจรจาการค้าบริ การและการลงทุน จึงขอเชิญเข้าร่ วมประชุมใน
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 ขอเชิญสมัคร “บัตรสมาชิกเครดิต เดบิต ร่ วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย
ตาที่หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ได้จดั ทาโครงการ “บัตรสมาชิก
เครดิต เดบิต ร่ วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นบัตรแสดง
ตนในการเป็ นสมาชิกของหอการค้าไทย และเพือ่ เป็ นเอกภาพ เอกลักษณ์ และความภาคภูมิใจในการเป็ น
สมาชิกรวมทั้งเป็ นบัตรส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริ การกับร้านค้าและหน่วยงานที่เข้าร่ วมโครงการ ที่ให้
สิทธิพเิ ศษมากกว่าบัตรส่วนลดทัว่ ไป
ที่ประชุม: รับทราบ
1.3 ขอเชิญเข้าร่ วมสัมมนาผังเมือง
ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริ มทรัพย์
ร่ วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริ มทรัพย์
ได้ตระหนักถึงประเด็นปั ญหาผังเมืองของประเทศไทย ที่ยงั มีขบวนการขั้นตอนที่เป็ นปั ญหาอุปสรรค เนื่องจาก
ขาดการสนับสนุนอย่างจริ งจัง และขาดการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จึงกาหนดจัดโครงการสัมมนาผังเมือง
5 ภูมิภาค ภายใต้ชื่องาน “ปฏิรูปผังเมือง 5 ภูมิภาค” จานวน 5 ครั้ง ขึ้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, อุดรธานี,
สงขลา, ชลบุรี และกรุ งเทพมหานคร ตามลาดับ ซึ่งกาหนดจัดครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
12.30 – 16.30 ณ ห้องล้านนา บอลรู ม 3 ชั้น 2 โรงแรมแชลกรี ล่า เชียงใหม่
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 78-1/2558
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 77-12/2557
วันพุธที่ 17 ธ.ค. 57 ณ สบายดี รี สอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 77-12/2557

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที่ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที่
17 ธ.ค. 57 เป็ นจานวนเงิน 99,342 บาท
รายรับดังนี้

-

รายจ่ ายดังนี้

ค่าอินเทอร์เน็ต (ธ.ค.) 641 บาท, ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.) 254.75 บาท,
ค่าบริ การเลขหมายทีโอที (ธ.ค.) 107 บาท, ค่าน้ า (ธ.ค.) 145.25 บาท ,
ค่าไฟฟ้ า (ธ.ค.) 353.75 บาท, ค่าเค้ก 780 บาท, ค่าหมึกพริ้ นเตอร์ 830.32 บาท,
ค่าเช่าออฟฟิ ต (ธ.ค.) 4,200 บาท , เงินเดือนพนักงาน (ธ.ค..) 16,750 บาท,
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 66 บาท

ณ ปั จจุบนั มีเงินคงเหลือวันที่ 20 ม.ค. 58 จานวน 87,263.93 บาท ( แปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสาม
บาทเก้าสิบสามสตางค์)
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ในรอบเดือ นระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 57 – 20 ม.ค. 58 ยังไม่มีสมาชิ ก
สมัครเพิม่ เติม ปั จจุบนั มีสมาชิกทั้งหมด 117 บริ ษทั
ที่ประชุม: รับทราบ
4.2 การฝึ กอบรมสาขา Information Network Cabling
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ในที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ่ การศึกษา
นายสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมกิตติมศักดิ์) แจ้งในที่ประชุมว่า จะทราบผลภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
2558 ว่าโครงการขอกองทุนวิจยั เพือ่ การศึกษาจะผ่านหรื อไม่
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 การต่ ออายุเว็บไซต์ ของสมาคมฯ
ด้วยบริ ษทั เรดดี้ แพลนเน็ต จากัด แจ้งว่าขณะนี้เว็บไซต์ของสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย www.thaicabling.org
กาลังจะหมดอายุภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 จึงแจ้งเรื่ องราคาการต่ออายุเว็บไซต์รายปี ดังนี้

- ระยะเวลา 1 ปี ราคา 3,300 บาท - ระยะเวลา 2 ปี ราคา 4,700 บาท
- ระยะเวลา 3 ปี ราคา 6,100 บาท
ที่ประชุม: มีมติจากที่ประชุมให้ต่ออายุเว็บไซต์ของสมาคมฯ ระยะเวลา 1 ปี ราคา 3,300 บาท
5.2 พิจารณาเงินเดือนและโบนัสพนักงาน
ด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าปี นี้จะปรับเงินเดือนให้กบั คุณปิ ยดา เป็ น 17,200 บาท
และโบนัส 1 เดือน
ที่ประชุม: มีมติอนุมตั ิ การปรับเงินเดือนเป็ น 17,200 บาท และโบนัส 1 เดือน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 ขอขอบคุณ
คุณสมบัติ อนันตรัมพร (นายกสมาคมกิตติมศักดิ์) กล่าวสวัสดีปีใหม่และขอขอบคุณคณะกรรมการ
สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยทุกท่าน
ปิ ดประชุม เวลา 19.00 น.

นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

