
 

ที่ สคท.096/58/ปช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่82– 5/2558 วนัพฤหัสบดทีี ่ 14  พฤษภาคม  2558 

เวลา 15.00 น.   ณ  บมจ. อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคช่ัน 

 

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.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

9. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมบตัิ   อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

   2.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   3.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   4.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

   5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

   6.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรพเิศษ 

   7.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ 

 

 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ    

1.1   เรียนเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ “นายกพบหอการค้า : รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่นคง 

มั่งคัง่ ยั่งยื่น” 
ดว้ยหอการคา้ไทย ก าหนดจดัประชุมใหญ่หอการคา้ 5 ภาค และการสมัมนาประธานและเลขาธิการหอ 
การคา้จงัหวดัทัว่ประเทศ ประจ าปี 2558 ระหวา่งวนัที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรมโกลเดน้ 
ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น 
ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานระหวา่งเครือข่ายหอการคา้ไทยและหอการคา้จงัหวดัทัว่ประเทศ ในการ 
ประชุมคร้ังน้ี ไดรั้บเกียรตจากนากยรัฐมนตรี “พลเอกประยทุธ ์ จนัทร์โอชา) ปาฐกถาพเิศษหัวขอ้  
“นายกฯพบหอกาคา้”  รวมพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” ในวนัเสาร์ที่ 23 
พ.ค. 2558  เลา 18.00 – 20.00 น.  ณ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ 
จึงขอเรียนเชิญสมาคมฯ ละ 1 ท่าน พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารค ่าในวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว 
และแจง้กลบัไปยงัฝ่ายงานสนบัสนุนภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558      สมาคมฯ ส่งผูแ้ทน 
นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคมฯ)  เขา้ร่วมรับฟังปาฐกถาในคร้ังน้ี จะแจง้ใหท้ราบในที่ประชุม 
เดือนถดัไป 

ที่ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่82-5/2558 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี (เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 81-4/2558   เม่ือวนั 

พธุที่ 22  เม.ย. 58   ณ  บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 81-4/2558 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในที่ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือ

เดิมในวนัที่  22  เม.ย. 2558   เป็นจ านวนเงิน  - 17,910.32 บาท     

รายรับดังนี ้ -    

รายจ่ายดังนี ้ ค่าอินเทอร์เน็ต (เม.ย.58)  641 บาท,  ค่าโทรศพัท ์(เม.ย.58)  344.50  บาท,  

ค่าบริการเลขหมายทีโอที (เม.ย.58)  107 บาท,  ค่าน ้ า (เม.ย.58)  80  บาท,  ค่าไฟฟ้า (เม.ย.58)  602.75  บาท, 

ค่าปรับงบดุลปี(56)  1,000 บาท,  ค่าเช่าออฟฟิต (พ.ค.58) 4,200 บาท , เงินเดือนพนกังานเดือน (พ.ค.)  17,950  บาท,  

ค่าใชจ่้ายต่างๆ  920  บาท    ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  14  พ.ค. 58   จ านวน   - 44,445.57 บาท   

ที่ประชุม:  รับทราบ    

 



 

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

       นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภารกิจ จึงใหเ้จา้หนา้ที่สมาคมรายงานในที่ประชุม ในรอบเดือน

ระหวา่งวนัที่ 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 58  ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม 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)  แจง้ในที่ประชุมวา่  ยงัไม่มีความคืบหนา้ จะแจง้ให้
ทราบอีกคร้ังในที่ประชุมคร้ังต่อไป 
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 ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.5  Calendar อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ 

ความเป็นมา  นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ)  อพัเดทกิจกรรมคณะกรรมการ ตามเอกสารแนบ 

รายงานการประชุม  

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.6  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาน 

ความเป็นมา  นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้วา่  ผอ.เชาวลิต ไดแ้จง้วา่สาขา INC ทางผูใ้หญ่ 

บอกวา่เป็นสาขาเฉพาะดา้น จึงดึงสาขาเราออกมา โดยทางคุณทรงกรตแจง้วา่ควรตอ้งไปเป็นผูส้ังเกตุการณ์ 

อ.เชาวลิต จึงปรึกษากบัทางกรมพฒัฯ โดยจะให้สมาคมเป็นผูจ้ดัท  ามาตรฐานเองตั้งแต่ตน้จนจบทั้งหมด 3 ระดบั 

ที่ประชุม:  รับทราบ  สมาคมฯจะเป็นผูรั้บจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดตั้งระบบข่ายสาย 

                  สญัญาณเอง 

 

 



        

4.7  ขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลทางตลาดส่ือสาร (Communication Market) 

ทางเจา้หนา้ที่ สวทช.  เขา้พบเพือ่สมัภาษณ์ขอ้มูลตลาดส่ือสาร ประจ าปี 2557 ประมาณการณ์ปี 2558 ในวนั

พฤหสับดีที่ 14 พฤษภาคม 2558  ณ บมจ.อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม  

-    กลุ่มที่ 1  Infrastructure Cabling    ในปี 2556  มูลค่าตลาด  18,465 ลา้นบาท,  ในปี 2557  มูลค่าตลาด     

20,681 ลา้นบาท  ซ่ึงเติบโต 12%  และประมาณการณ์ปี 2558 น่าจะเติบโตมากกวา่ 12 % 

-  กลุ่มที่ 2  LAN Cabling   ในปี 2556  มูลค่าตลาด  4,396 ลา้นบาท,  ในปี 2557 มูลค่าตลาด 4,713 ลา้นบาท 

   ซ่ึงเติบโต 7.2% 

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา  (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่6   เร่ืองอืน่ๆ    

6.1  แจ้งผลยื่นงบดุล 

ทางเจา้หนา้ที่สมาคมฯ ไดย้ืน่งบดุลยอ้นหลงัของปี 55 ,ปี 56 และปี 57 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ โดยเสียค่าปรับใน 

การยืน่งบดุลของปี 56 จ านวน 1,000 บาท  เน่ืองจากปี 55 ไดห้มดอายคุวามไปแลว้ ส่วนการเลือกตั้งนายก

ใหม่, แต่ตั้งคณะกรรมการ ปี 2558-2560 และยา้ยส านกังาน สมาคมไดย้ืน่เอกสารเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ทาง

เจา้หนา้ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ขอเวลาในการคยีข์อ้มมูล 1 อาทิตย ์และจะติดต่อกลบัสมาคมฯ เพือ่ให้

สมาคมมาเสียค่าธรรมเนียมและคดัส าเนาไดเ้ลย 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 17.00 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 


