ที่ สคท.187/58/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 87– 10/2558 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
เวลา 16.00 น. ณ บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จากัด
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

4. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

5. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิการ

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

7. นายสุริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

8. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

9. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

10. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

กรรมการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

3. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

4. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

5. นายพรชัย

เอี่ยมสุกใส

กิจกรรมพิเศษ

6. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอขอบคุณ
ด้วยคุณนพคุณ ควรสมาคม (บริ ษทั รอยัลเทค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด) ให้ความอนุเคราะห์นาเครื่ องสแกน
เอกสารส่วนตัว ยีห่ อ้ Brother รุ่ น MFC-8460N ให้สมาคมใช้งานเป็ นการชัว่ คราวตั้งแต่วนั ที่ 30 กันยายน 2558
สมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 ขอเชิญระดมความคิดเห็นภายใต้ “โคงการจัดจ้ างที่ปรึกษาการจัดทาความตกลงหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพืน้ แปซิฟิก”
ด้วยศูนย์อาเซี ยน - จีนศึกษา สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ และ สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
ดาเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึ กษาการจัดทาความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific
Partnership: TPP) เพือ่ ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของประเทศที่เข้าร่ วมเจรจาความตกลง TPP เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศเหล่านั้นมีอยูแ่ ละอยู่
ระหว่างการจัดทา รวมทั้งแนวโน้มข้อเรี ยกร้อง และท่าทีการเจรจาของประเทศในความตกลง TPP เพือ่
เตรี ยมความพร้อมของไทยในการเข้าร่ วมความตกลง TPP ในอนาคต ได้มีกาหนดจัดการประชุมระดมความ
คิดเห็น ภายใต้ “โครงการจัดจ้างที่ปรึ กษาการจัดทาความตกลง หุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(TransPacific Partnership: TPP)” สาขาการลงทุนและสาขาการเงิน ประกันภัย ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ
โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กรุ งเทพฯ
ที่ประชุม: รับทราบ
1.3 ขอเชิญประชุมเตรียมการผ่ ายไทย สาหรับการประชุมคณะกรรมการร่ วมกากับการดาเนินงาน ภายใต้
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดประชุมเตรี ยมการฝ่ ายไทย สาหรับการประชุมคณะกรรมการร่ วม
กากับการดาเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 9 ในวันอังคารที่ 20
ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยจะมีการหา
เรื อประเด็นการทบร่ างพิธีสารว่าด้วยการยกระดับความตกลงการค้าเสรี การเจรจาด้านการลงทุน การเจรจา
เปิ ดตลาดการค้าบริ การ
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 87-10/2558
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 86-9/2558 เมื่อวันพุธที่
23 ก.ย. 58 ณ สมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 86-9/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที่ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือ
เดิมในวันที่ 23 ก.ย. 2558 เป็ นจานวนเงิน - 24,132.82 บาท
รายรับดังนี้ - ดอกเบี้ยธนาคาร 95.09 บาท , เงินบริ จาคคุณปิ ยดา 4,760.51 บาท
รายจ่ ายดังนี้ - ค่าอินเทอร์เน็ต (ก.ย.) 641 บาท, ค่าโทรศัพท์ (ก.ย. ) 444.25 บาท, ค่าบริ การเลขหมายทีโอที
(ก.ย.) 107 บาท, ค่าน้ าประปา (ก.ย.) 59.25 บาท, ค่าไฟฟ้ า (ก.ย.) 615.75 บาท, ค่าเค้ก 760 บาท
ค่าเช่าออฟฟิ ต (ต.ค.) 4,200 บาท, เงินเดือนพนักงานเดือน (ต.ค.) 17,950 บาท , ค่าใช้จ่ายต่างๆ 461 บาท
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 14 ตุลาคม 58 จานวน - 44,515.47 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ติดภารกิจ ฝากแจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนระหว่าง
วันที่ 23 ก.ย. – 14 ต.ค. 58 ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิม่ เติม ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 119 บริ ษทั
ที่ประชุม: รับทราบ
4.2 จัดทาโปรไฟล์ และระบบฐานข้ อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งให้เจ้าที่สมาคมจัดทาแบบฟอร์มเป็ น Microsoft word
เพือ่ ให้กรรมการกรอกข้อมูลกลับมายังสมาคมฯ ให้แล้วเสร็จภายในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขา ช่ างติดตั้งระบบข่ ายสายสั ญญาน
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) แจ้งว่า จะเคลียร์กบั ทางหัวหน้าอีกครั้งโดยจะแจ้งให้ทราบในครั้ง
ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.4 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขาช่ างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและสื่ อสารดาวเทียม)
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งว่า นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) จะ
เป็ นผูร้ ับเรื่ องเอง แล้วจะขอเวลาเข้าไปพบเพือ่ พูดคุยเกี่ยวกับมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ แล้วจะแจ้งให้
ทราบในที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ

4.5 การวางระบบสานักงานสมาคม
ความเป็ นมา คุณสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) ให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ Copy งานเอกสารทั้งหมด
ในคอมพิวเตอร์เข้าแฟลช์ไดร์ฟ และการจัดทาแฟ้ มเอกสารโดยการถ่ายรู ปแฟ้ มเอกสารต่างๆ เช่น ภงด,
รายรับ-รายจ่าย แล้วเซฟเข้าแฟลชไดร์ฟ แล้วส่งอีเมล์ถึงคุณสุริพงศ์ CC: thaicabling
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ปิ ดประชุม เวลา 18.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

