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ที� สคท.052/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 45/2555 วนัพธุที�  21  มนีาคม  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  ห้อง Board Room อาคารอนิเตอร์ลิ�งค์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 1 

3.   นายสมศกัดิ!   เหล่าปรีชา  อุปนายก 2 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

6.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิกและรักษาการเลขาธิการ 

7.    นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

8.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

9.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   กิจกรรมพิเศษ 

10. นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

  1.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  เหรัญญิก 

  3.   นายสุวทิย ์  ศรีสุข   ฝ่ายวชิาการ 

  4.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ 

  5.   นายพรชยั  เอี<ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ  

 เริ<มประชุมเวลา 13.00 น. 

   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ที<ประธานในที<ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้<ประชุม      

พิจารณาเรื<องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีB  
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ระเบียบวาระที� 1   เรื�องแจ้งที�ประชุมเพื�อทราบ  

     เรื�องที� 1     การยื�นงบดุลประจําปี 

ประธาน:   เนื<องจาก นายสมบติั  อนนัตรัมพร(นายกสมาคมฯ)  เขา้ร่วมประชุมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

             และไดมี้โอกาสประชุมร่วมกบัตวัแทนกระทรวงธุรกิจกรมพาณิชย ์ และรับทราบวา่ปัจจุบนัมีสมาคม 

             จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยม์ากกวา่ 1,300 สมาคม  แต่ที<มีผลการดาํเนินงานจริงๆ มีเพียง 

             300 กวา่สมาคม  โดยสมาคมของเราอยูใ่นรายชื<อ 1 ใน 300 สมาคมดว้ย   แต่เนื<องจากสมาคมส่วนใหญ่ 

             เขา้ในผดิและไม่ไดท้าํการยื<นงบดุลใหก้ระทรวงพาณิชย ์ ดงันัBน กระทรวงพาณิชยจึ์งไดโ้ทรศพัท ์

              ติดต่อทุกสมาคมใหมี้การดาํเนินการ  แต่อยา่งไรทางกรมพฒันาธุรกิจ แจง้ผอ่นผนัใหแ้ลว้ และให้ 

             สมาคมทุกสมาคมเร่งดาํเนินการ 

    ที<ประชุม:   รับทราบ  

เรื�องที� 2     ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื�อง “แผนการบริหารจัดการนํ�า ภายใต้ยุทธศาสตร์ กยน.” 

ประธาน:   ปัญหาอุทกภยัที<เกิดขึBนในช่วงที<ผา่นมา ไดส้ร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพี<นอ้งประชาชน 

                  พืBนที<เกษตรกรรม และนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง  หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

                  จึงไดจ้ดัใหมี้การสัมมนา “แผนการบริหารนํBา ภายใตย้ทุธศาสตร์ กยน.”  ในวนัศุกร์ที< 19 มีนาคม 2555 

                  เวลา 10.00-12.00 น.  ณ หอ้ง Activity Hall  สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื<ออนัเป็นประโยชน์ 

                  ในการวางแผนบริหารจดัการธุรกิจ และจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและทิศทางของ 

                  ประเทศไทยระยะยาวต่อไป   (แจง้เลื<อนการสัมมนาโดยไม่มีกาํหนด) 

     ที<ประชุม:  รับทราบ   

     เรื�องที� 3     ขอเชิญร่วมเดินทาง 

ประธาน:   ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และ สาํนกัโลจิสติกส์การคา้ กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวง 

            พาณิชย ์ไดร่้วมจดัคณะนกัธุรกิจและขา้ราชการไทยเดินทางสาํรวจลู่ทางการคา้และแนวทางการขยาย 

            ธุรกิจการใหบ้ริการโลจิสติกส์ในประเทศกมัพชูา โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดพ้บปะหารือและแลก 

             เปลี<ยนความคิดเห็นกบันกัธุรกิจไทยในกมัพชูา ตลอดจนดูงานความพร้อมดา้นโครงสร้างพืBนฐานและ 

             การคมนาคมขนส่งในประเทศกมัพชูา  ในระหวา่งวนัที< 21-23 มีนาคม 55   จึงขอเรียนเชิญสมาคมฯ 

             ของท่านเขา้ร่วมโครงการ  ค่าใชจ่้ายตามเอกสารแนบ 

     ที<ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 4      ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

ประธาน:    ดว้ยงานรับรองคุณภาพบริภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จะจดัประชุมคณะกรรมการงานรับ 
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              รองฯ ครัB งที< 23-2/2555 ขึBนในวนัพฤหสับดีที< 22 มีนาคม 2555  เวลา 09.30-12.00 น.  ณ หอ้งประชุม  

              618 ชัBน 6  อาคารสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ถ.พระราม 6        ซึ< งสมาคมฯ 

              ส่งผูแ้ทนคือ  นายสมศกัดิ!   เหล่าปรีชา(อุปนายก 2)  เขา้ร่วมประชุมและจะแจง้ในการประชุมครัB งหนา้ 

    ที<ประชุม:   รับทราบ    

เรื�องที� 5      ขอเชิญประชุม 

ประธาน:    ดว้ยคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื<อสาร กาํหนดจดัประชุมคณะกรรมการฯ 

              ครัB งที< 5-2/2555  ในวนัศุกร์ที< 30 มีนาคม 2555  เวลา 12.00 น.  ณ หอ้งประชุม 2307  อาคารจรูญ 

              สีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย   จึงใคร่ขอเรียนเชิญผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา 

              ดงักล่าว 

    ที<ประชุม:   รับทราบ  และเนื<องจาก นายสมบติั  อนนัตรัมพร เป็นคณะกรรมการในชุดนีBและติดภารกิจ โดยจะ 

                       ส่งตวัแทนคือ นายณฐันยั  เขา้ร่วมประชุมในครัB งนีB  

เรื�องที� 6      ขอเชิญประชุมสมาคมการค้ากลุ่มธุรกจิบันเทิงและการสื�อสาร 

ประธาน:    ดว้ย สมาคมการคา้กลุ่มธุรกิจบนัเทิงและการสื<อสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กาํหนดจดัประชุม 

              สมาคมการคา้กลุ่มฯ ครัB งที< 3-2/2555  ในวนัองัคารที< 27 มีนาคม 2555  เวลา 13.00-15.30 น. 

              ณ หอ้งประชุม 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย    โดยสมาคมฯส่งผูแ้ทน 

              นายสมศกัดิ!   เหล่าปรีชา(อุปนายก)  เขา้ร่วมประชุมและจะแจง้ใหท้ราบในการประชุมครัB งหนา้ 

    ที<ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานประชุม ครั�งที� 44/2555 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  รักษาการเลขาธิการ  ขอใหที้<ประชุมรับรองการประชุม ครัB งที< 44/2555 

    ที<ประชุม:    รับรองการประชุม ครัB งที< 43/2555 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

      นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที<ประชุมวา่   รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที<  29 ก.พ. 55     

                          เป็น จาํนวนเงิน 333,590.37  บาท 

  มีรายรับ            ค่าลงโฆษณาหนงัสือคู่มือบริษทั ว.ีเค.เน็ตเวิร์ค  20,972 บาท  บริษทั ดีทีพี จาํกดั  3,495 บาท                      

            รายจ่ายดังนี�      ค่าสมคัรสมาชิกสมาคมสันนิบาติ   3,000  บาท      ค่าใชจ่้ายอื<นๆ   1,095  บาท            

  ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที� 21 มี.ค. 55    378,752.79  บาท    ( สามแสนเจด็หมื<นแปดพนัเจ็ด 

                          ร้อยหา้สิบสองบาทเจ็ดสิบเกา้สตางค)์                         

    ที<ประชุม:  รับทราบ    
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    ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

      4.1    เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 

 นายสุเมธ   แสงสลบั (นายทะเบียน)   แจง้ในที<ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที<  29 ก.พ. – 21 มี.ค. 55 

                        ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ<มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิก 109 บริษทั 

     ที<ประชุม:  รับทราบ 

      4.2  การประชุมใหญ่สามัญ ครั�งที� 5 

      นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (ประธานดาํเนินงาน)  แจง้ในที<ประชุมวา่  การประชุมใหญ่สามญั ครัB งที< 5  กาํหนดขึBนใน 

            วนัพุธที< 25 เมษายน 2555  เวลา 13.00 น. - 17.00 น.  ณ หอ้งรัชดา 1   ตอนนีBไดจ้ดัทาํหนงัสือ 

             เชิญประชุมใหญ่สามญัครัB งที< 5 เรียบร้อยแลว้  โดยจะส่งใหก้บัสมาชิกในตน้เดือน เมษายน 2555 

             โดยขอให้คณะกรรมการทุกท่านใส่สูทติดป้ายสมาคมฯ   และขอใหค้ณะกรรมการพิจาณารายละเอียด 

             การประชุมตามเอกสารแนบมานีB  

 4.2.1   ที<ประชุมพิจารณาหนงัสือเชิญประชุมอยา่งถี<ถว้นและอนุมติัตามรายงานการประชุม 

 ที<ประชุม:  รับทราบ 

 4.2.2   ที<ประชุมพิจารณาผลการดาํเนินงานคณะกรรมการตัBงแต่เดือน เมษายน 2554-ปัจจุบนั  อยา่ง 

                             ถี<ถว้นและอนุมติัในรายงานการประชุม 

ที<ประชุม:  รับทราบ 

     ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

 5.1  เรื�องลาป่วย ลากจิ ลาพกัร้อน ของเจ้าหน้าที�สมาคมฯ   

 ขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเรื<อง วนัลาป่วย ลากิจ ลาพกัร้อน ของเจา้หนา้ที<สมาคมฯ เพื<อความเหมาะสม 

      ที<ประชุม:   เนื<องจากจะมีการเปลี<ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ จึงขอใหค้ณะกรรมการชุดใหม่เป็นผูก้าํหนด 

                        กฎเกณฑอี์กครัB งนึง  แต่ระหวา่งยงัไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่ใหย้ดึระเบียบขอ้บงัคบัของ 

                        กระทรวงแรงงานไปพรางๆก่อน 

 5.2  สมัครสมาชิกสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

 เนื<องจากธุรการสมาคมฯ ไดส้อบถามไปยงั สนง.เฟื< องทองการบญัชี เรื<องการสมคัรสมาชิกสันนิบาตสมาคมแห่ง 

 ประเทศไทย เพื<อลดราคาค่าสอบบญัชีประจาํปีและไดข้อ้สรุปวา่  สมาคมจะเสียค่าสมคัรสมาชิกสันนิบาตแค่ครัB งเดียว 

 3,000 บาท  และการปิดงบดุลต่อๆไป สมาคมจะชาํระค่าทาํบญัชีและค่าปิดงบดุลในราคาเท่าเดิมคือ 5,000 บาท 

 ที<ประชุม:  พิจารณาอนุมติั ใหส้มคัรสมาชิกสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย  จาํนวนเงิน 3,000 บาท 
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5.3  การชําระค่าหนังสือคู่มือติดตั�งระบบสายสัญญาณภายในอาคาร 

ทางคุณปาน (ส.ช่างเหมาไฟฟ้าฯ )  แจง้มาวา่ถา้สมาคมเคเบิBลลิ<งไทยมีปัญหาเรื<องการเก็บเงินกบัสมาชิก 

ทางสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ยนิดีที<จะช่วยเก็บเงินแทนให ้ หรือถา้หากมีปัญหาอะไรก็ลองโทรปรึกษาคุณเชิดศกัดิ!  

(นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ) 

ที<ประชุม:   เนื<องจากในการตกลงครัB งแรก สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื<องกลไทย ตอ้งมอบหนงัสือใหส้มาคมฯ 

                  1,000 เล่มฟรี  เนื<องจากสมาคมไดมี้ส่วนร่วมทาํหนงัสือฉบบันีBและอนุญาติใหป้รากฎโลโกข้องสมาคม 

ลงในหนงัสือเล่มนีB  แต่ในภายหลงัไม่ทราบวา่มีการสื<อสารอยา่งไร  ทาํใหส้มาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ไป 

พิมพเ์พิ<มอีก 1,000 เล่ม และจะขอเก็บค่าใชจ่้ายสมาคมฯ เล่มละ 59 บาท เป็นจาํนวน เงิน 59,000 บาท  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง จึงอนุมติัใหมี้การชาํระเงินช่วยเหลือสมาคม

ช่างเหมาไฟฟ้าฯ เพียง 30,000 บาท และไม่ขอรับหนงัสือจาํนวน 1,000 เล่ม ตามขอ้ตกลงที<สมาคมช่าง

เหมาไฟฟ้าฯ จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่สมาคมฟรีตามขอ้ตกลงเดิม 

5.4  พจิารณาอนุมัตชําระค่าภาษีและค่าตรวจสอบบัญชี 

     เนื<องจาก สนง.เฟื< องทองการบญัชีทาํการปิดงบปี 2554  และมีค่า ภงด. 55 ประจาํปี  จึงขอพิจารณาอนุมติัค่าภาษีของ

สรรพากรประจาํปีเป็นจาํนวนเงิน   28,987.86 บาท   

     ที<ประชุม:   อนุมติัการชาํระค่าภาษี 

    ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ     

     6.1  เนื<องจากที<ผา่นมาสมาคมไม่ทราบวา่จะตอ้งยื<นผลการดาํเนินงานและงบดุล ให้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ให้ 

            ทราบดว้ย ดงันัBน สมาคมฯ จะทาํหนงัสือผลการดาํเนินงานและงบดุลยอ้นหลงั พร้อมผลการดาํเนินงาน 

            และงบดุลประจาํปี 2554 ไปยงักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

     ที<ประชุม:  รับทราบ 

 

     เมื<อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื<องเพื<อพิจารณาอื<นๆเพิ<มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

     ประชุมครัB งต่อไปขอใหค้ณะกรรมการชุดใหม่กาํหนดการต่อไป 

 

    ปิดประชุม เวลา 17.45 น. 

 

    นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                              นายสมชาย   ทรัพยเ์ยน็ 

    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


