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ที� สคท.155/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 60 – 7/2556 วนัพธุที�  17  กรกฎาคม  2556 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที ปรึกษานายกสมาคม   

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

7.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

8.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

9.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

   2.   นายทรงกรต   ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

   3.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

4.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

   7.   นายพรชยั  เอี ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

   8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

   9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ 
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เริ มประชุมเวลา 16.15 น. 

นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที ประธานในที ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้ 

ประชุมพิจารณาเรื องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1    ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านธุรกจิบริการและนโยบายการลงทุน สภาหอการค้าฯ 

ประธาน:   ตามที  หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดมี้ประกาศแต่งตัDงคณะกรรมการดา้นธุรกิจ 
                  บริการและนโยบายการลงทุน ประจาํปี 2556-2557  โดยมี คุณฉตัรชยั  มลคลวเิศษไกวลั  ดาํรงตาํแหน่ง 
                  ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน  ซึ งปัจจุบนักระแสการเปิดเสรีการคา้มี 
                  แนวโนม้ที ซบัซอ้นและเชื อมโยงหลายมิติ จึงไม่สามารถแยกบริบทดา้นการสินคา้ บริการ และการ 
                  ลงทุนออกจากกนัได ้ประเด็นเหล่านีD จาํเป็นอยา่งยิ งที ตอ้งจดัคณะกรรมการดา้นธุรกิจบริการและ 
                  นโยบายการลงทุน  เพื อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล และสามารถเพิ มบทบาทใหก้บั 
                  องคก์รสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยรวมทัDงสามารถเสริมสร้างกิจกรรมที เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
                  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผูแ้ทนในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ ที มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
                  เกี ยวกบัธุรกิจบริการ เขา้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดา้นธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน 
                  พร้อมขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดา้นธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน ครัD งที  1/2556 
                  ในวนัพุธที  24 กรกฎาคม 2556  เวลา 13.30 - 16.30 น.  ณ หอ้งประชุม 2201 ชัDน 2 อาคารจรูญ 
                  สีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย      
ที ประชุม:  รับทราบ  และส่งผูแ้ทนสมาคมฯ   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  เป็นกรรมการในคณะกรรมการดา้นธุรกิจ

บริการและนโยบายลงทุน 
เรื�องที� 2      ประชาสัมพนัธ์งาน “อนาคตเศรษฐกจิไทยภายใต้การค้าเสรีหลงัปี 2556” 

ประธาน:    ดว้ย กระทรวงพาณิชย ์กาํหนดจดังาน “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใตก้ารคา้เสรีหลงัปี 2558”  ระหวา่ง 
                  วนัที  24 ก.ค. – 1 ส.ค. 56  ณ ศูนยร์าชการ ถ.แจง้วฒันะ เพื อเผยแพร่ความรู้กระตุน้และสร้างความ 
                  ตื นตวัใหแ้ก่ประชาชนเกี ยวกบัการคา้เสรีและการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  รวมทัDง 
                  เตรียมความพร้อมรับการแข่งขนัภายใตก้ารคา้เสรีและกา้วทนักระแสการคา้โลกทีเปลี ยนแปลงไป 
                  อยา่งรวดเร็ว โดยกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูด้าํเนินการจดังานแสดง 
                  ศกัยภาพของธุรกิจไทย โดยมีแผนการที จะจดัแสดงเป็น Supply Chain Solution  ของอุตสาหกรรม/ 
                  ธุรกิจ อาทิ สินคา้ยานยนต ์สินคา้ยาง ไมย้างและผลิตภณัฑ ์สมุนไพรและเครื องสาํอางค ์สินคา้  
                   New Wave Industry สินคา้ High technology  เป็นตน้  ในการนีDสภาหอการคา้ฯ จึงขอประชาสัมพนัธ์ 
                   เชิญชวนคณะผูบ้ริหาร และกลุ่มสมาชิกของท่านเขา้ร่วมงานตามกาํหนดวนั เวลา และสถานที  
                   ดงักล่าว 
ที ประชุม:   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 60-7/2556 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  (ผูช่้วยเลขาธิการ)   ขอใหที้ ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที  59-6/2556  

วนัพุธที  19 มิ.ย. 2556 

ที ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครัD งที  59-6/2556 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที  19 มิ.ย. 2556 

เป็นจาํนวนเงิน   46,498.81 บาท    

รายรับดังนี�      -                

รายจ่ายดังนี�    ค่าเช่าออฟฟิต(ก.ค.) 14,000 บาท  ค่าส่วนกลาง(ก.ค.)  2,273  บาท  ค่าโทรศพัท(์มิ.ย.)  277.25 บาท 

                        ค่าอินเตอร์เน็ต(มิ.ย.)  641 บาท  ค่าไฟฟ้าเดือน (มิ.ย.) 956.75   บาท  ค่าต่ออายสุภาหอ  18,190  บาท    

                        เงินเดือนพนกังาน(ก.ค.)  15,600  บาท   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด   232     บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  17  ก.ค. 56  เป็นจาํนวนเงิน  - 5,671.19 บาท  (- หา้พนัหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท                             

สิบเกา้สตางค ์

ที ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที  19 มิ.ย. – 17 ก.ค. 56  

ไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ มเติม  ปัจจุบนั มีสมาชิก จาํนวน 116 บริษทั 

ที ประชุม:   รับทราบ 

4.2   การจัดกจิกรรมแรลลี� หรือ พกัผ่อนประจําปี 

ดว้ยคณะกรรมการสมาคมฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณศรินภสัร์ (ประชาสัมพนัธ์) ช่วยจดักิจกรรมการในช่วงปิดเทอม 

หรือเดือนพฤศจิกายน 2556   แต่เนื องจากนางสาวศรินภสัร์  ติดภาระกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดจ้ะแจง้ 

ใหท้ราบอีกครัD งในการประชุมครัD งต่อไป 

ที ประชุม:   รับทราบ 

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

เนื องจากนายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก) ติดภาระกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะแจง้ใหท้ราบอีก

ครัD งในวนัประชุมครัD งต่อไป 
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ที ประชุม:   รับทราบ 

4.4  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน 
เนื องจากนายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก) ติดภาระกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะแจง้ใหท้ราบอีก

ครัD งในวนัประชุมครัD งต่อไป 

ที ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้าม)ี 

 

เมื อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื องเพื อพิจารณาอื นๆเพิ มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัD งต่อไปวนัองัคารที  21 สิงหาคม 2556  ณ สมาคมเคเบิDลลิ งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 18.15 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


