ที สคท.155/56/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 60 – 7/2556 วันพุธที 17 กรกฎาคม 2556
เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคม

2. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

ทีปรึ กษานายกสมาคม

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

4. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

5. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

6. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

7. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

8. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

9. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

อุปนายก

3. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

4. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

6. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

7. นายพรชัย

เอียมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

8. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

9. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
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เริ มประชุมเวลา 16.15 น.
นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าทีประธานในทีประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที
ประชุมพิจารณาเรื องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีD

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
เรืองที 1 ขอเรียนเชิ ญเป็ นกรรมการในคณะกรรมการด้ านธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน สภาหอการค้ าฯ
ประธาน: ตามที หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศแต่งตัDงคณะกรรมการด้านธุ รกิจ
บริ การและนโยบายการลงทุน ประจําปี 2556-2557 โดยมี คุณฉัตรชัย มลคลวิเศษไกวัล ดํารงตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการธุ รกิจบริ การและนโยบายการลงทุน ซึ งปั จจุบนั กระแสการเปิ ดเสรี การค้ามี
แนวโน้มทีซับซ้อนและเชือมโยงหลายมิติ จึงไม่สามารถแยกบริ บทด้านการสิ นค้า บริ การ และการ
ลงทุนออกจากกันได้ ประเด็นเหล่านีD จาํ เป็ นอย่างยิงทีต้องจัดคณะกรรมการด้านธุ รกิจบริ การและ
นโยบายการลงทุน เพือให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล และสามารถเพิมบทบาทให้กบั
องค์กรสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมทัDงสามารถเสริ มสร้างกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญท่านหรื อผูแ้ ทนในฐานะผูท้ รงคุณวุฒิ ทีมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์
เกียวกับธุ รกิจบริ การ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการด้านธุ รกิจบริ การและนโยบายลงทุน
พร้อมขอเรี ยนเชิ ญเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการด้านธุ รกิจบริ การและนโยบายลงทุน ครัDงที 1/2556
ในวันพุธที 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2201 ชัDน 2 อาคารจรู ญ
สี บุญเรื อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ทีประชุม: รับทราบ และส่ งผูแ้ ทนสมาคมฯ ดร.พรชัย บุญบวรรัตนกุล เป็ นกรรมการในคณะกรรมการด้านธุ รกิจ
บริ การและนโยบายลงทุน
เรืองที 2 ประชาสั มพันธ์ งาน “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ การค้ าเสรี หลังปี 2556”
ประธาน: ด้วย กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนดจัดงาน “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้การค้าเสรี หลังปี 2558” ระหว่าง
วันที 24 ก.ค. – 1 ส.ค. 56 ณ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เพือเผยแพร่ ความรู ้กระตุน้ และสร้างความ
ตืนตัวให้แก่ประชาชนเกียวกับการค้าเสรี และการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2558 รวมทัDง
เตรี ยมความพร้อมรับการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี และก้าวทันกระแสการค้าโลกทีเปลียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว โดยกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศได้รับมอบหมายให้เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดงานแสดง
ศักยภาพของธุ รกิจไทย โดยมีแผนการทีจะจัดแสดงเป็ น Supply Chain Solution ของอุตสาหกรรม/
ธุ รกิจ อาทิ สิ นค้ายานยนต์ สิ นค้ายาง ไม้ยางและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรและเครื องสําอางค์ สิ นค้า
New Wave Industry สิ นค้า High technology เป็ นต้น ในการนีDสภาหอการค้าฯ จึงขอประชาสัมพันธ์
เชิญชวนคณะผูบ้ ริ หาร และกลุ่มสมาชิกของท่านเข้าร่ วมงานตามกําหนดวัน เวลา และสถานที
ดังกล่าว
ทีประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 60-7/2556
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิ น (ผูช้ ่วยเลขาธิ การ) ขอให้ทีประชุมรับรองการประชุม ครัDงที 59-6/2556
วันพุธที 19 มิ.ย. 2556
ทีประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัDงที 59-6/2556

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในทีประชุ มว่า จากยอดเงินคงเหลื อเดิ มในวันที 19 มิ.ย. 2556
เป็ นจํานวนเงิน 46,498.81 บาท
รายรับดังนี รายจ่ ายดังนี ค่าเช่าออฟฟิ ต(ก.ค.) 14,000 บาท ค่าส่ วนกลาง(ก.ค.) 2,273 บาท ค่าโทรศัพท์(มิ.ย.) 277.25 บาท
ค่าอินเตอร์ เน็ต(มิ.ย.) 641 บาท ค่าไฟฟ้ าเดือน (มิ.ย.) 956.75 บาท ค่าต่ออายุสภาหอ 18,190 บาท
เงินเดือนพนักงาน(ก.ค.) 15,600 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 232 บาท
ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 17 ก.ค. 56 เป็ นจํานวนเงิน - 5,671.19 บาท (- ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดบาท
สิ บเก้าสตางค์
ทีประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในทีประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที 19 มิ.ย. – 17 ก.ค. 56
ไม่มีสมาชิกสมัครเพิมเติม ปั จจุบนั มีสมาชิก จํานวน 116 บริ ษทั
ทีประชุม: รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมแรลลี หรือ พักผ่ อนประจําปี
ด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบหมายให้คุณศริ นภัสร์ (ประชาสัมพันธ์) ช่วยจัดกิจกรรมการในช่วงปิ ดเทอม
หรื อเดือนพฤศจิกายน 2556 แต่เนื องจากนางสาวศริ นภัสร์ ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้จะแจ้ง
ให้ทราบอีกครัDงในการประชุ มครัDงต่อไป
ทีประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (หนังสื อ)
เนืองจากนายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิด (อุปนายก) ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ จะแจ้งให้ทราบอีก
ครัDงในวันประชุมครัDงต่อไป
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ทีประชุม: รับทราบ
4.4 ศูนย์ ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
เนืองจากนายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิด (อุปนายก) ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ จะแจ้งให้ทราบอีก
ครัDงในวันประชุมครัDงต่อไป
ทีประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
เมือไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื องเพือพิจารณาอืนๆเพิมเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัDงต่อไปวันอังคารที 21 สิ งหาคม 2556 ณ สมาคมเคเบิDลลิงไทย
ปิ ดประชุม เวลา 18.15 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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