
 

ที่ สคท.079/58/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่81– 4/2558 วนัพธุที ่ 22  เมษายน  2558 

เวลา 10.00 น.   ณ บมจ. คอมมวินิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลช่ัูน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.  นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

3.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

9.   นายสุกิจ   บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

10. นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

11. นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

12. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบตัิ   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

   2.   น.ส.ศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

   3.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรพเิศษ 

   4.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 

 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ    

1.1 ขอเชิญประชุมระดมความคดิเห็นเพือ่ตรวจสอบกรอบนิยามการส ารวจมูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย 

ประจ าปี 2557 และประมาณการปี 2558 

ตามที่ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  โดยฝ่ายวจิยันโยบาย ร่วมกบั 
หน่วยงานพนัธมิตรที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ 
การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย (ATCI)  
สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย(TCA) ฯลฯ ไดจ้ดัใหมี้การด าเนินงาน “โครงการส ารวจขอ้มูลอินเทอร์เน็ตและมูลค่า
ตลาดส่ือสารของประเทศไทย ปี 2557-2559 ”  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือ่จดัท ามูลค่าตลาดส่ือสารของ
ประเทศไทย และแนวโนม้เทคโนโลย ีรวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้ก่หน่วย ภาครัฐ เอกชน และบุคคลทัว่ไปได้
น าไปใชป้ระโยชน์ ในวนัองัคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00-13.00 น.  ณ หอ้งแซฟไฟร์ 2 ชั้น 2 โรงแรม
เซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ    ซ่ึงนายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด(นายกสมาคม)  และนายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา(นายก
สมาคมกิตติมศกัด์ิ)  เขา้ร่วมสมัมนาในคร้ังน้ี ไดแ้จง้ในที่ประชุมวา่ ส าหรับมูลค่าตลาดส่ือสารปี 2557 
 LAN และ CABLING อยูท่ี่ 4 พนักวา่ลา้นบาท  และ Infra จะควบคุมตลาดไฟเบอร์อีกที ประมาณ 1 หม่ืน 
ส่ีพนักวา่ลา้น  ส่วนคาดการณ์ในปี 2558 จะเพิม่หรือลดอยา่งไรจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
ที่ประชุม:    

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่81-4/2558 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 80-3/2558   เม่ือวนั 

องัคารที่ 24 มี.ค. 58   ณ ร้านอาหารกุง้เตน้ ถ.เกษตร-นวมินทร์ 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 80-3/2558 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที่ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือ

เดิมในวนัที่  24  มี.ค. 2558   เป็นจ านวนเงิน  13,769.79  บาท      

รายรับดังนี ้ -    

รายจ่ายดังนี ้ ค่าอินเทอร์เน็ต (มี.ค.58)  641 บาท,  ค่าโทรศพัท ์(มี.ค.58)  293.25  บาท,  

ค่าบริการเลขหมายทีโอที (มี.ค.58)  107 บาท,  ค่าน ้ า (มี.ค.58)  80  บาท,  ค่าไฟฟ้า (มี.ค.58)  567.50  บาท, 

ค่าาตรวจสอบบญัชีปี (ปี57)    5000 บาท,  ค่า ภ.ง.ด. 55     2,612.36  บาท, ค่าเช่าออฟฟิต (เม.ย.58) 4,200 บาท ,   

เงินเดือนพนกังานเดือน (เม.ย.)  17,950  บาท,  ค่าใชจ่้ายต่างๆ  1,206  บาท 

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  22  เม.ย. 58   จ านวน   - 17,910.32 บาท   

ที่ประชุม:  รับทราบ    



 

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

       นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่ 24 มี.ค. – 22 เม.ย. 58  ยงัไม่มีสมาชิก

สมคัรเพิม่เติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  119  บริษทั 

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  การฝึกอบรมสาขา Information Network Cabling   

       นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที่ประชุมวา่  ตอนน้ียงัไม่มีความคืบหนา้ จะแจง้ให้ 

ทราบอีกคร้ังในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ 
4.3  โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ่การศึกษา 
       นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา (นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ)  ติดภารกิจจึงให้ผูแ้ทนแจง้ในที่ประชุมวา่ โครงการขอ
กองทุนวจิยัเพือ่การศึกษาที่ทางสมาคมฯท าเร่ืองขอไปไดผ้า่นเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีตอ้งรอบอร์ดเซ็นอนุมติั
จะแจง้ผลใหท้ราบอีกคร้ังในเดือนมีนาคม 2558 
 ที่ประชุม:   รับทราบ 
4.4  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

ความเป็นมา   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  เสนอใหจ้ดัท าโปรไฟลข์องคณะกรรมการสมาคม 

เคเบิ้ลล่ิงไทย เพือ่เป็นการอพัเดทขอ้มูลที่ถูกตอ้งและจดัท าระบบฐานขอ้มูลของคณะกรรมการ เช่น 

คณะกรรมการแต่ละท่านมีงานอะไรบา้ง , เป็นงาน Project อะไร,  และของ บริษทัอะไร  เป็นตน้   

โดยที่ นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้วา่ ยงัไม่มีความคืบหนา้ 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.5  Calendar อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ 

ความเป็นมา  นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  ใหเ้จา้หนา้ที่สมาคมฯ ท าขอ้มูล Calendar 

เพือ่อพัเดทกิจกรรมของคณะกรรมการสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทยในทุกเดือนโดยใส่กลุ่มสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย 

เขา้ไปใน Calendar เลย 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองเพือ่พจิารณา    

5.1  ขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลทางตลาดส่ือสาร (Communication Market) 

ตามที่ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิจยันโยบาย ส านกังานกลาง 

ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตร ไดจ้ดัใหมี้การส ารวจขอ้มูลอินเทอร์เน็ตและมูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและจดัท าขอ้มูลคา่ตลาดส่ือสารประจ าปี 255 ประมาณการณ์ปี 2558  เพือ่เผย 

 



 

แพร่ให้ผูป้ระกอบการ หน่วยภาครัฐ เอกชนอ่ืนๆ สามารถน าไปใชป้ระกอบการวางแผนทางการตลาด 

(สวทช.)  เล็งเห็นวา่สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย เป็นผูป้ระกอบการหลกัในอุตสาหกรรมการส่ือสาร จึงใคร่ขอความ 

อนุเคราะห์ใหค้ณะวจิยัเขา้พบเพือ่สมัภาษณ์ระหวา่งวนัที่ 2 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558  ประเด็นสมัภาษณ์ 

ดงัน้ี 

- สถานภาพตลาดส่ือสารของไทยในปัจจุบนั ทิศทางและแนวโนม้ของการพฒันาอุปกรณ์และบริการ 
ส่ือสารในอนาคต (ระยะ 1 – 3 ปี)   รวมถึงความเป็นไปไดข้องการแข่งขนัในตลาดโลก อาทิ 
แนวโนม้และทิศทางการเติบโต มูลค่าตลาดและอุตสาหกรรม ช่องทางการจ าหน่าย ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง 
กบัการพฒันาเทคโนโลยส่ืีอสาร เป็นตน้ 

- อตัราการเจริญเติบโตและขีดความสามารถทางการแข่งขนัในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ อาทิ รูปแบบ 
ของการด าเนินธุรกิจ ลกัษณะการจา้งงาน กลุ่มลูกคา้ ภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ ส่วนแบ่งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และปัจจยับวกลบที่กระทบต่อธุรกิจ 
เป็นตน้ 

- ผลกระทบของนโยบายภาครัฐและการก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูและต่อธุรกิจ อุปสรรค 
ในการด าเนินธุรกิจและความตอ้งการที่ใหภ้าครัฐช่วยเหลือ 

ที่ประชุม:   รับทราบ และแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของ สวทช. เขา้พบเพือ่สมัภาษณ์ในวนัพฤหสับดีที่ 14 พ.ค. 58

เวลา 14.00 น.  ณ บมจ.อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั 

5.2   มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาน 

ดว้ยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน มีภารกิจในการจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพือ่ให้เป็นเกณฑว์ดัความรู้ 

ความสามารถและทศันะคติของผูป้ระกอบการอาชีพในสาขาอาชีพนั้น ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะช่วยพฒันา 

แรงงานไทยใหไ้ดม้าตรฐาน จึงจดัใหมี้การสมัมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐานแห่งชาติในระหวา่งวนัที่ 20 - 22 

พฤษภาคม 2558  จ. ชลบุรี  (สถานที่จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง เน่ืองจากรอหนงัสือจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน)  

ซ่ึงสมาคมฯ ส่งรายช่ือเขา้ร่วมสมัมนา  ดงัน้ี  1. นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  2. นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา   

3.  นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  4. นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  5. นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ  6. นายสุเมธ  แสงสลบั  

7.  น.ส.ปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค     

ที่ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่6   เร่ืองอืน่ๆ   (ถ้าม)ี  

 

ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


