ที สคท.021/57/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 66 – 1/2557 วันพฤหัสบดีที 23 มกราคม 2557
เวลา 16.00 น. ณ บริษทั คอพะเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ (ประเทศไทย) จํากัด
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 ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

9. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายพรชัย

บุญบวรรัตนกุล

ที8ปรึ กษานายกสมาคม

3. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

4. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

6. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

7. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

8. นายพรชัย

เอี8ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

9. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ8 มประชุมเวลา 16.00 น.
นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที8ประธานในที8ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที8
ประชุมพิจารณาเรื8 องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีE

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 66-1/2557
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที8ประชุมรับรองการประชุม ครัEงที8 65-12/2556 วันพฤหัสบดี
ที8 19 ธันวาคม 2556
ที8ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัEงที8 65-12/2556

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที8ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที8 19 ธ.ค. 56
เป็ นจํานวนเงิน 70,409.91 บาท
รายรับดังนี

- เงินบริ จาค คุณปิ ยดา 957 บาท , ค่าสมัครสมาชิก บจ. กรี น เทคโนโลยี อินทิเกรชัน8 1,500 บาท

รายจ่ ายดังนี

- ค่าบริ การ TOT(ธ.ค.) 107 บาท, ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์ เน็ต 489 บาท ,
เงินเดือนพนักงาน(ธ.ค.) 15,600 บาท, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 366 บาท

ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 23 ม.ค. 57 เป็ นจํานวนเงิน 71,904.91 บาท (เจ็ดหมื8นหนึ8งพันเก้าร้อยสี8 บาท
เก้าสิ บเอ็ดสตางค์)
ที8ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที8ประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที8 19 ธ.ค. 56 - 23 ม.ค. 57
มีสมาชิกสมัครเพิ8มเติม 1 บริ ษทั คือ
- บริ ษทั กรี น เทคโนโลยี อินทิเกรชัน8 จํากัด โดยผูม้ ีอาํ นาจลงนาม คุณธนวรรณ พรพงษ์สุริยา
ที8อยู่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์ เนชัน8 แนลทาวเวอร์ ชัEน 12 ต.ปากเกร็ ด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
ประกอบธุ รกิจ SI (เครื8 องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สายเคเบิล สายไฟฟ้ า ฯลฯ
ที8ประชุม: รับรอง การเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมเคเบิEลลิ8งไทย

4.2 การจัดกิจกรรมแรลลี หรือ พักผ่ อนประจําปี
นางสาวศริ นภัสร์ อัครกิตยานันท์ (ประชาสัมพันธ์) ได้ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ โดยจะขอแจ้ง
ให้ทราบอีกครัEงในที8ประชุมครัEงต่อไป
ที8ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (หนังสื อ)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที8ประชุมว่า ยังไม่ได้รับเรื8 องเพิ8มเติมจากอาจารย์บุญชัย
(กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน)
ที8ประชุม: รับทราบ
4.4 มาตรฐานฝี มือแรงงานสาขา Information Network Cabling
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที8ประชุมว่า รอคุณโอ้ (กรมพัฒนฯ) เพื8อประสานงานทํา
โครงการมาตรฐานฝี มือแรงงานสาขา INC ในปี นีE
ที8ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา
5.1 เงินเดือนและโบนัสเจ้ าหน้ าทีส มาคม
น.ส.ปิ ยดา (เจ้าหน้าที8สมาคมฯ) ได้ทาํ งานที8สมาคมฯ เป็ นระยะเวลา 5 ปี แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณา
เงินเดือน 16,600 บาท และโบนัส 2 เดือน
ที8ประชุม: มีมติอนุมตั ิ การปรับเงินเดือนเป็ น 16,600 บาท และโบนัส 2 เดือน

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
เมื8อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื8 องเพื8อพิจารณาอื8นๆ เพิ8มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัEงต่อไปวันพฤหัสบดีที8 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริ ษทั เอสซี ซิ สเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากัด

ปิ ดประชุม เวลา 17.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

