ที สคท.193/56/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 62 – 9/2556 วันพุธที 18 กันยายน 2556
เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบิล ลิง ไทย
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 ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

7. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

8. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

9. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายพรชัย

บุญบวรรัตนกุล

ที8ปรึ กษานายกสมาคม

3. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

4. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

5. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

6. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

7. นายพรชัย

เอี8ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

8. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

9. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ8 มประชุมเวลา 16.30 น.
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นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที8ประธานในที8ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที8
ประชุมพิจารณาเรื8 องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีE

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
เรืองที 1 ขอเรียนเชิ ญร่ วมงาน Thailand Competitiveness Conference 2013
ประธาน: ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ สมาคมการจัดการธุ รกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
จัดการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2013 ขึEนอย่างต่อเนื8 องเป็ นประจําทุกปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื8อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ทัEงใน
ระดับองค์กร และระดับประเทศ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ หลักเพื8อบรรลุวสิ ัยทัศน์ดงั กล่าวรวม 4
ยุทธศาสตร์ ในการนีEสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมงานสัมมนาในวัน
พุธที8 11 กันยายน 2556 และวันพฤหัสบดีที8 12 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม
พลาซ่า แอทธิ นี รอยัล เมอริ เดียน กรุ งเทพฯ โดยสมาคมฯส่ งผูแ้ ทน ดร.พรชัย บุญบวรรัตนกุล
(ที8ปรึ กษานายกสมาคม) เข้าร่ วมงานในครัEงนีE
ที8ประชุม: รับทราบ
เรืองที 2 ขอเรียนเชิ ญร่ วมประชุ มเตรียมการเพือ กําหนดท่ าทีเชิ งรุ กสํ าหรับกลุ่มเจรจาการลงทุนภายใต้
ความตกลงการค้ าเสรีไทย – สหภาพยุโรป ครั งที 3/2556
ประธาน: ตามที8ประเทศไทยมีกาํ หนดเป็ นเจ้าภาพจัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย - สหภาพยุโรป
รอบในวันที8 16- 20 กันยายน 2556 ที8จงั หวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ ายสหภาพยุโรปเสนอให้มีการเจรจาหารื อ
ในประเด็นการเปิ ดตลาดด้านการลงทุนในสาขาการเกษตร การทําประมง การทําเหมืองแร่ การทําป่ าไม้
และภาคผลิตรวมถึงอาจมีการเรี ยกร้อง(request) ในสาขาเกษตร การทําประมง การทําเหมืองแร่ การ
ทําป่ าไม้และภาคผลิตของแต่ละฝ่ าย ทัEงนีE กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจึงกําหนดให้มีการจัดประชุม
เตรี ยมการเพื8อกําหนดท่าทีในการเปิ ดเสรี ดา้ นการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย - สหภาพยุโรป
เพื8อร่ วมหารื อเพื8อร่ วมกําหนดท่าทีเชิงรุ ก และเสนอข้อคิดเห็นประเด็นการเปิ ดเสรี การลงทุนในสาขา
ข้างต้น ในวันศุกร์ ที8 6 กันยายน 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องสถานการ์ ชัEน 5 กระทรวงต่างประเทศ
โดยสมาคมฯ ส่ งผูแ้ ทน ดร.พรชัย บุญบวรรัตนกุล เข้าปร่ วมประชุมในครัEงนีE
ที8ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 62-9/2556
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที8ประชุมรับรองการประชุม ครัEงที8 61-8/2556 วันพุธที8 21 ส.ค. 2556
ที8ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัEงที8 61-8/2556

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิ ก) รายงานในที8ประชุ มว่า จากยอดเงิ นคงเหลื อเดิ มในวันที8 21 ส.ค.
2556 เป็ นจํานวนเงิน 19,508.86 บาท
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รายรับดังนี

เงินบริ จาคบริ ษทั แอด แวลู ซิ สเต็ม จํากัด 3,000 บาท
เงินบริ จาคบริ ษทั เอส.พี.เค เทคโนโลยี8 จํากัด 3,000 บาท

รายจ่ ายดังนี

ค่าส่ วนกลาง(ส.ค.) 2,256 บาท ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.) 187.25 บาท
ค่าอินเตอร์ เน็ต(ส.ค.) 641 บาท ค่าไฟฟ้ าเดือน (ส.ค.) 623.50 บาท
เงินเดือนพนักงาน(ส.ค.) 15,600 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 320 บาท

ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 18 ก.ย. 56 เป็ นจํานวนเงิน 5,539.61 บาท (ห้าพันห้าร้อยสามสิ บเก้าบาท
หกสิ บเอ็ดสตางค์)
ที8ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที8ประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที8 21 ส.ค. – 18 ก.ย. 56
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ8มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิก จํานวน 116 บริ ษทั
ที8ประชุม: รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมแรลลี หรือ พักผ่ อนประจําปี
คุณศริ นภัสร์ อัครกิตยานันท์ (ประชาสัมพันธ์) ได้ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ โดยจะนํามาเสนอ
ในที8ประชุมครัEงต่อไป
ที8ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (หนังสื อ)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที8ประชุมว่า ต้องรอเรื8 องจากอาจารย์บุญชัยแจ้งกลับมาอีกครัEง
ที8ประชุม: รับทราบ
4.4 ศูนย์ ทดสอบมาตรฐานแรงงาน (JAVADA)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที8ประชุมว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที8เสี ยสละเวลา
ทัEงนีEคณะJavada กล่าวขอบคุณที8ทางสมาคมฯให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ที8ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
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เมื8อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื8 องเพื8อพิจารณาอื8นๆเพิ8มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัEงต่อไปวันอังคารที8 16 ตุลาคม 2556 ณ บริ ษทั สคริ ปท์ พอร์ ต เทคโนโลยี จํากัด
ปิ ดประชุม เวลา 18.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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