ที สคท.052/55/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 45/2555 วันพุธที 21 มีนาคม 2555
เวลา 16.00 น. ณ ห้ อง Board Room อาคารอินเตอร์ ลงิ ค์
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก 1

3. นายสมศักดิ!

เหล่าปรี ชา

อุปนายก 2

4. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

5. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

6. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิกและรักษาการเลขาธิ การ

7. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

8. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

9. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

กิจกรรมพิเศษ

10. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

1. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

2. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

เหรัญญิก

3. นายสุ วทิ ย์

ศรี สุข

ฝ่ ายวิชาการ

4. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการ

5. นายพรชัย

เอี<ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ< มประชุมเวลา 13.00 น.
นายสมบัติ อนันตรัมพร นายกสมาคมฯ ทําหน้าที<ประธานในที<ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที<ประชุม
พิจารณาเรื< องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีB
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ระเบียบวาระที 1 เรืองแจ้ งทีป ระชุมเพือ ทราบ
เรืองที 1 การยืน งบดุลประจําปี
ประธาน: เนื<องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร(นายกสมาคมฯ) เข้าร่ วมประชุมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และได้มีโอกาสประชุมร่ วมกับตัวแทนกระทรวงธุ รกิจกรมพาณิ ชย์ และรับทราบว่าปั จจุบนั มีสมาคม
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์มากกว่า 1,300 สมาคม แต่ที<มีผลการดําเนินงานจริ งๆ มีเพียง
300 กว่าสมาคม โดยสมาคมของเราอยูใ่ นรายชื<อ 1 ใน 300 สมาคมด้วย แต่เนื< องจากสมาคมส่ วนใหญ่
เข้าในผิดและไม่ได้ทาํ การยืน< งบดุลให้กระทรวงพาณิ ชย์ ดังนัBน กระทรวงพาณิ ชย์จึงได้โทรศัพท์
ติดต่อทุกสมาคมให้มีการดําเนิ นการ แต่อย่างไรทางกรมพัฒนาธุ รกิจ แจ้งผ่อนผันให้แล้ว และให้
สมาคมทุกสมาคมเร่ งดําเนินการ
ที<ประชุม: รับทราบ
เรืองที 2 ขอเชิ ญร่ วมงานสั มมนา เรือง “แผนการบริ หารจัดการนํา ภายใต้ ยุทธศาสตร์ กยน.”
ประธาน: ปั ญหาอุทกภัยที<เกิดขึBนในช่วงที<ผา่ นมา ได้สร้างความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี<นอ้ งประชาชน
พืBนที<เกษตรกรรม และนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
จึงได้จดั ให้มีการสัมมนา “แผนการบริ หารนํBา ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ กยน.” ในวันศุกร์ ที< 19 มีนาคม 2555
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื<ออันเป็ นประโยชน์
ในการวางแผนบริ หารจัดการธุ รกิจ และจะส่ งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและทิศทางของ
ประเทศไทยระยะยาวต่อไป (แจ้งเลื<อนการสัมมนาโดยไม่มีกาํ หนด)
ที<ประชุม: รับทราบ
เรืองที 3 ขอเชิ ญร่ วมเดินทาง
ประธาน: ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สํานักโลจิสติกส์การค้า กรมส่ งเสริ มการส่ งออกกระทรวง
พาณิ ชย์ ได้ร่วมจัดคณะนักธุ รกิจและข้าราชการไทยเดินทางสํารวจลู่ทางการค้าและแนวทางการขยาย
ธุ รกิจการให้บริ การโลจิสติกส์ในประเทศกัมพูชา โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะได้พบปะหารื อและแลก
เปลี<ยนความคิดเห็นกับนักธุ รกิจไทยในกัมพูชา ตลอดจนดูงานความพร้อมด้านโครงสร้างพืBนฐานและ
การคมนาคมขนส่ งในประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที< 21-23 มีนาคม 55 จึงขอเรี ยนเชิ ญสมาคมฯ
ของท่านเข้าร่ วมโครงการ ค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ
ที<ประชุม: รับทราบ
เรืองที 4 ขอเชิ ญประชุ มคณะกรรมการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ประธาน: ด้วยงานรับรองคุณภาพบริ ภณั ฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จะจัดประชุมคณะกรรมการงานรับ
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รองฯ ครัBงที< 23-2/2555 ขึBนในวันพฤหัสบดีที< 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
618 ชัBน 6 อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถ.พระราม 6

ซึ< งสมาคมฯ

ส่ งผูแ้ ทนคือ นายสมศักดิ! เหล่าปรี ชา(อุปนายก 2) เข้าร่ วมประชุมและจะแจ้งในการประชุมครัBงหน้า
ที<ประชุม: รับทราบ
เรืองที 5 ขอเชิ ญประชุ ม
ประธาน: ด้วยคณะกรรมการธุ รกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื< อสาร กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ
ครัBงที< 5-2/2555 ในวันศุกร์ ที< 30 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรู ญ
สี บุญเรื อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา
ดังกล่าว
ที<ประชุม: รับทราบ และเนื<องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็ นคณะกรรมการในชุดนีBและติดภารกิจ โดยจะ
ส่ งตัวแทนคือ นายณัฐนัย เข้าร่ วมประชุมในครัBงนีB
เรืองที 6 ขอเชิ ญประชุ มสมาคมการค้ ากลุ่มธุรกิจบันเทิงและการสื อสาร
ประธาน: ด้วย สมาคมการค้ากลุ่มธุ รกิจบันเทิงและการสื< อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กําหนดจัดประชุ ม
สมาคมการค้ากลุ่มฯ ครัBงที< 3-2/2555 ในวันอังคารที< 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 2201 อาคารจรู ญ สี บุญเรื อง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯส่ งผูแ้ ทน
นายสมศักดิ! เหล่าปรี ชา(อุปนายก) เข้าร่ วมประชุ มและจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครัBงหน้า
ที<ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานประชุม ครังที 44/2555
นายสมชาย ทรัพย์เย็น รักษาการเลขาธิ การ ขอให้ที<ประชุ มรับรองการประชุม ครัBงที< 44/2555
ที<ประชุม: รับรองการประชุม ครัBงที< 43/2555

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที<ประชุมว่า รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที< 29 ก.พ. 55
เป็ น จํานวนเงิน 333,590.37 บาท
มีรายรับ

ค่าลงโฆษณาหนังสื อคู่มือบริ ษทั วี.เค.เน็ตเวิร์ค 20,972 บาท บริ ษทั ดีทีพี จํากัด 3,495 บาท

รายจ่ ายดังนี ค่าสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาติ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื<นๆ 1,095 บาท
ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 21 มี.ค. 55 378,752.79 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื<นแปดพันเจ็ด
ร้อยห้าสิ บสองบาทเจ็ดสิ บเก้าสตางค์)
ที<ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที<ประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที< 29 ก.พ. – 21 มี.ค. 55
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ<มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิก 109 บริ ษทั
ที<ประชุม: รับทราบ
4.2 การประชุ มใหญ่ สามัญ ครังที 5
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (ประธานดําเนิ นงาน) แจ้งในที<ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญ ครัBงที< 5 กําหนดขึBนใน
วันพุธที< 25 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 ตอนนีBได้จดั ทําหนังสื อ
เชิญประชุมใหญ่สามัญครัBงที< 5 เรี ยบร้อยแล้ว โดยจะส่ งให้กบั สมาชิกในต้นเดือน เมษายน 2555
โดยขอให้คณะกรรมการทุกท่านใส่ สูทติดป้ ายสมาคมฯ และขอให้คณะกรรมการพิจาณารายละเอียด
การประชุมตามเอกสารแนบมานีB
4.2.1 ที<ประชุมพิจารณาหนังสื อเชิญประชุมอย่างถี<ถว้ นและอนุมตั ิตามรายงานการประชุม
ที<ประชุม: รับทราบ
4.2.2 ที<ประชุมพิจารณาผลการดําเนิ นงานคณะกรรมการตัBงแต่เดือน เมษายน 2554-ปั จจุบนั อย่าง
ถี<ถว้ นและอนุมตั ิในรายงานการประชุม
ที<ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา
5.1 เรืองลาป่ วย ลากิจ ลาพักร้ อน ของเจ้ าหน้ าทีส มาคมฯ
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื< อง วันลาป่ วย ลากิจ ลาพักร้อน ของเจ้าหน้าที<สมาคมฯ เพื<อความเหมาะสม
ที<ประชุม: เนื<องจากจะมีการเปลี<ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ จึงขอให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็ นผูก้ าํ หนด
กฎเกณฑ์อีกครัBงนึง แต่ระหว่างยังไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ให้ยดึ ระเบียบข้อบังคับของ
กระทรวงแรงงานไปพรางๆก่อน
5.2 สมัครสมาชิ กสั นนิบาตสมาคมแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เนื<องจากธุ รการสมาคมฯ ได้สอบถามไปยัง สนง.เฟื< องทองการบัญชี เรื< องการสมัครสมาชิกสันนิบาตสมาคมแห่ง
ประเทศไทย เพื<อลดราคาค่าสอบบัญชีประจําปี และได้ขอ้ สรุ ปว่า สมาคมจะเสี ยค่าสมัครสมาชิกสันนิบาตแค่ครัBงเดียว
3,000 บาท และการปิ ดงบดุลต่อๆไป สมาคมจะชําระค่าทําบัญชีและค่าปิ ดงบดุลในราคาเท่าเดิมคือ 5,000 บาท
ที<ประชุม: พิจารณาอนุมตั ิ ให้สมัครสมาชิกสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย จํานวนเงิน 3,000 บาท
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5.3 การชํ าระค่ าหนังสื อคู่มือติดตังระบบสายสั ญญาณภายในอาคาร
ทางคุณปาน (ส.ช่างเหมาไฟฟ้ าฯ ) แจ้งมาว่าถ้าสมาคมเคเบิBลลิ<งไทยมีปัญหาเรื< องการเก็บเงินกับสมาชิก
ทางสมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าฯ ยินดีที<จะช่วยเก็บเงินแทนให้ หรื อถ้าหากมีปัญหาอะไรก็ลองโทรปรึ กษาคุณเชิดศักดิ!
(นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าฯ)
ที<ประชุม: เนื<องจากในการตกลงครัBงแรก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าและเครื< องกลไทย ต้องมอบหนังสื อให้สมาคมฯ
1,000 เล่มฟรี เนื< องจากสมาคมได้มีส่วนร่ วมทําหนังสื อฉบับนีBและอนุญาติให้ปรากฎโลโก้ของสมาคม
ลงในหนังสื อเล่มนีB แต่ในภายหลังไม่ทราบว่ามีการสื< อสารอย่างไร ทําให้สมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าฯ ไป
พิมพ์เพิ<มอีก 1,000 เล่ม และจะขอเก็บค่าใช้จ่ายสมาคมฯ เล่มละ 59 บาท เป็ นจํานวน เงิน 59,000 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็ นไปตามข้อตกลง จึงอนุมตั ิให้มีการชําระเงินช่วยเหลือสมาคม
ช่างเหมาไฟฟ้ าฯ เพียง 30,000 บาท และไม่ขอรับหนังสื อจํานวน 1,000 เล่ม ตามข้อตกลงที<สมาคมช่าง
เหมาไฟฟ้ าฯ จะต้องส่ งมอบให้แก่สมาคมฟรี ตามข้อตกลงเดิม
5.4 พิจารณาอนุมัตชํ าระค่ าภาษีและค่ าตรวจสอบบัญชี
เนื<องจาก สนง.เฟื< องทองการบัญชีทาํ การปิ ดงบปี 2554 และมีค่า ภงด. 55 ประจําปี จึงขอพิจารณาอนุมตั ิค่าภาษีของ
สรรพากรประจําปี เป็ นจํานวนเงิน 28,987.86 บาท
ที<ประชุม: อนุมตั ิการชําระค่าภาษี

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ
6.1 เนื<องจากที<ผา่ นมาสมาคมไม่ทราบว่าจะต้องยืน< ผลการดําเนิ นงานและงบดุล ให้กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าให้
ทราบด้วย ดังนัBน สมาคมฯ จะทําหนังสื อผลการดําเนินงานและงบดุลย้อนหลัง พร้อมผลการดําเนิ นงาน
และงบดุลประจําปี 2554 ไปยังกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ที<ประชุม: รับทราบ
เมื<อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื< องเพื<อพิจารณาอื<นๆเพิ<มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัBงต่อไปขอให้คณะกรรมการชุ ดใหม่กาํ หนดการต่อไป
ปิ ดประชุม เวลา 17.45 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสมชาย ทรัพย์เย็น
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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