ที สคท.228/57/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 77– 12/2558 วันพุธที 17 ธันวาคม 2557
เวลา 16.00 น. ณ สบายดี รีสอร์ ท อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

นายกสมาคม

2. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

6. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

7. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

8. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

9. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

10. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

11. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

12. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกกิตติมศักดิ

2. นายประภาส

ลิ;มกังวาฬมงคล

อุปนายก

3. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

4. นายพรชัย

เอี;ยมสุ กใส

กิจกรรพิเศษ

5. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ; มประชุมเวลา 16.30 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที;ประธานในที;ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที;
ประชุมพิจารณาเรื; องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีD

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
1.1 งานสั มมนา โพสต์ ทูเดย์ ฟอรั ม “เศรษฐกิจดิจิตอล พลิกโฉมประเทศไทย”
ด้วย บริ ษทั โพสต์ พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) ซึ; งประกอบด้วยหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสื อพิมพ์
บางกอกโพสต์ และหนังสื อพิมพ์เอ็มทูเอฟ จัดงานสัมมนาโพสต์ทูเดย์ ฟอรั;ม “เศรษฐกิจดิจิตอล พลิกโฉม
ประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที; 4 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรู ม โรงแรม
โซฟิ เทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุ งเทพฯ นัDน ในการนีD ฝ่ ายส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจ ใคร่ ขอเรี ยนเชิญ ท่าน
เข้าร่ วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที; ดังกล่าว
ที;ประชุม: รับทราบ
1.2 เชิ ญเข้ าร่ วมงานสั มมนา “FTA โอกาสทางการค้ าทีค ุณต้ องเข้ าใจ และใช้ ประโยชน์ เป็ น”
ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนดจัดการสัมมนาภายใต้หวั ข้อ “FTA โอกาส
ทางการค้าที;คุณต้องเข้าใจ และใช้ประโยชน์เป็ น” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื;อสร้างความตื;นตัวเกี;ยวกับ
FTAs/AEC ในการเข้าใจเงื;อนไขเกี;ยวกับการเปิ ดเสรี และรู ้จกั การนําประโยชน์ของการเปิ ดเสรี มาปรับใช้ใน
การพัฒนาตนเองและธุ รกิจ ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาประกอบด้วยนักเรี ยน นักศึกษา ผูป้ ระกอบการ ประชาชนทัว; ไป
และกลุ่มเอ็นจีโอ รวมทัDงสิD นจํานวน 800 คน กําหนดจัดสัมมนาวันอังคารที; 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ดิ
เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดา กรุ งเทพฯ
ที;ประชุม: รับทราบ
1.3 ขอเชิ ญร่ วมงานสั มมนาเรือง “อาเซียน: ก้ าวอย่ างไรภายหลัง AEC 2558”
ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่ วมกับ โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดจัด
สัมมนาเรื; อง “อาเซี ยน: ก้าวอย่างไรภายหลัง AEC 2558” เพื;อนําเสนอผลการศึกษา ตามโครงการศึกษาเรื; อง
แนวทางการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซี ยนภายหลังการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี
2558 และรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่ วนที;เกี;ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที; 18 ธันวาคม 2557
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรู ม ชัDน 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค ถ.รัชดา กรุ งเทพฯ
ที;ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 77-12/2557
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น (ผูช้ ่วยเลขาธิ การ) ขอให้ที;ประชุมรับรองการประชุม ครัDงที; 76-11/2557
วันพุธที; 19 พ.ย. 57
ที;ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัDงที; 76-11/2557

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที;ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที;
19 พ.ย. 57 เป็ นจํานวนเงิน 121,562.75 บาท
รายรับดังนี

เงินบริ จาค คุณปิ ยดา 1,607 บาท

รายจ่ ายดังนี

ค่าอินเทอร์ เน็ต (พ.ย.) 641 บาท, ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.) 203.50 บาท,
ค่าบริ การเลขหมายทีโอที (พ.ย.) 107 บาท, ค่านํDา (พ.ย.) 101.50 บาท ,
ค่าไฟฟ้ า (พ.ย.) 609.75 บาท, ค่าเค้ก 760 บาท, ค่าเช่าออฟฟิ ต (พ.ย.) 4,200 บาท ,
เงินเดือนพนักงาน (พ.ย.) 16,750 บาท, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 455 บาท

ณ ปั จจุบนั มีเงินคงเหลือวันที; 17 ธ.ค. 57 จํานวน 99,342 บาท ( เก้าหมื;นเก้าพันสามร้อยสี; สิบสองบาทถ้วน)
ที;ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ในรอบเดื อนระหว่างวันที; 19 พ.ย. – 17 ธ.ค. 57 ยังไม่มีสมาชิ ก
สมัครเพิ;มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิกทัDงหมด 117 บริ ษทั
ที;ประชุม: รับทราบ
4.2 การฝึ กอบรมสาขา Information Network Cabling
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที;ประชุมว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครัDง
ในที;ประชุมครัDงต่อไป
ที;ประชุม: รับทราบ
4.3 โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ การศึกษา
นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมกิตติมศักดิ) แจ้งในที;ประชุมว่า ต้องรอขัDนตอนการขอกองทุนวิจยั
การศึกษาประมาณ 120 วัน ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครัDง
ที;ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ปิ ดประชุม เวลา 17.45 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

