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ที� สคท.193/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 62 – 9/2556 วนัพธุที�  18  กนัยายน  2556 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

8.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

9.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที8ปรึกษานายกสมาคม 

3.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

   7.   นายพรชยั  เอี8ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

   8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ   

เริ8มประชุมเวลา 16.30 น. 
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นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที8ประธานในที8ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้8

ประชุมพิจารณาเรื8องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1    ขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand Competitiveness Conference 2013 

ประธาน:   ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกบั สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
                  จดัการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2013  ขึEนอยา่งต่อเนื8องเป็นประจาํทุกปี 
                 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื8อสนบัสนุนการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย ทัEงใน 
                  ระดบัองคก์ร  และระดบัประเทศ โดยกาํหนดยทุธศาสตร์หลกัเพื8อบรรลุวสิัยทศัน์ดงักล่าวรวม 4 
                  ยทุธศาสตร์ ในการนีEสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมงานสัมมนาในวนั 
                  พุธที8 11 กนัยายน 2556  และวนัพฤหสับดีที8 12 กนัยายน 2556  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ โรงแรม 
                  พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน กรุงเทพฯ       โดยสมาคมฯส่งผูแ้ทน  ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล 
                  (ที8ปรึกษานายกสมาคม)  เขา้ร่วมงานในครัE งนีE  
ที8ประชุม:  รับทราบ   
เรื�องที� 2     ขอเรียนเชิญร่วมประชุมเตรียมการเพื�อกาํหนดท่าทเีชิงรุกสําหรับกลุ่มเจรจาการลงทุนภายใต้ 

                   ความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป  ครั�งที� 3/2556 

ประธาน:    ตามที8ประเทศไทยมีกาํหนดเป็นเจา้ภาพจดัการเจรจาความตกลงการคา้เสรีไทย - สหภาพยโุรป  
                  รอบในวนัที8 16- 20 กนัยายน 2556 ที8จงัหวดัเชียงใหม่ โดยฝ่ายสหภาพยโุรปเสนอใหมี้การเจรจาหารือ 
                  ในประเด็นการเปิดตลาดดา้นการลงทุนในสาขาการเกษตร การทาํประมง การทาํเหมืองแร่ การทาํป่าไม ้

และภาคผลิตรวมถึงอาจมีการเรียกร้อง(request) ในสาขาเกษตร การทาํประมง การทาํเหมืองแร่ การ 
ทาํป่าไมแ้ละภาคผลิตของแต่ละฝ่าย ทัEงนีE  กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศจึงกาํหนดใหมี้การจดัประชุม
เตรียมการเพื8อกาํหนดท่าทีในการเปิดเสรีดา้นการลงทุนภายใตค้วามตกลงการคา้เสรีไทย - สหภาพยโุรป 
เพื8อร่วมหารือเพื8อร่วมกาํหนดท่าทีเชิงรุก และเสนอขอ้คิดเห็นประเด็นการเปิดเสรีการลงทุนในสาขา 
ขา้งตน้  ในวนัศุกร์ที8 6 กนัยายน 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องสถานการ์ ชัEน 5 กระทรวงต่างประเทศ 

                 โดยสมาคมฯ ส่งผูแ้ทน ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  เขา้ปร่วมประชุมในครัE งนีE  
ที8ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 62-9/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)   ขอใหที้8ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที8 61-8/2556 วนัพุธที8 21 ส.ค. 2556 

ที8ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัE งที8 61-8/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ย็น (เหรัญญิก)  รายงานในที8ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที8 21 ส.ค. 

2556 เป็นจาํนวนเงิน   19,508.86 บาท    



3/4 

 

รายรับดังนี�      เงินบริจาคบริษทั แอด แวลู ซิสเตม็ จาํกดั   3,000 บาท 

                                     เงินบริจาคบริษทั เอส.พี.เค เทคโนโลยี8 จาํกดั   3,000 บาท  

รายจ่ายดังนี�       ค่าส่วนกลาง(ส.ค.)  2,256  บาท  ค่าโทรศพัท ์(ส.ค.) 187.25    บาท 

                            ค่าอินเตอร์เน็ต(ส.ค.)  641 บาท  ค่าไฟฟ้าเดือน (ส.ค.)  623.50  บาท   

                            เงินเดือนพนกังาน(ส.ค.)  15,600  บาท   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  320  บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  18 ก.ย. 56  เป็นจาํนวนเงิน  5,539.61 บาท  (หา้พนัหา้ร้อยสามสิบเกา้บาท                            

หกสิบเอด็สตางค)์ 

ที8ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที8ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที8 21 ส.ค. – 18 ก.ย. 56  

ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ8มเติม  ปัจจุบนั มีสมาชิก จาํนวน 116 บริษทั 

ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.2   การจัดกจิกรรมแรลลี� หรือ พกัผ่อนประจําปี 

คุณศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท ์(ประชาสัมพนัธ์)  ไดติ้ดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยจะนาํมาเสนอ 

ในที8ประชุมครัE งต่อไป 

ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก) แจง้ในที8ประชุมวา่   ตอ้งรอเรื8องจากอาจารยบุ์ญชยัแจง้กลบัมาอีกครัE ง 

ที8ประชุม:   รับทราบ 

4.4  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน (JAVADA) 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้ในที8ประชุมวา่    ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที8เสียสละเวลา 
ทัEงนีEคณะJavada  กล่าวขอบคุณที8ทางสมาคมฯใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
ที8ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้าม)ี 
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เมื8อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื8องเพื8อพิจารณาอื8นๆเพิ8มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัองัคารที8 16 ตุลาคม 2556  ณ บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจาํกดั 

  

ปิดประชุม เวลา 18.30 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 


