
 

ที่ สคท.036/59/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 

คร้ังที ่91– //2559 วนัพธุที ่ 17  กมุภาพนัธ์  2559 

เวลา 1ภ.00 น.   บมจ. อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 
3.   นายสมบตัิ  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 
6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 
8.   นายนพคุณ  ควรสมาคม  ที่ปรึกษา 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม    

  1.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 
  2.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

  3.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 
  4.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

   5.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   6.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์
7.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพเิศษ 

8.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  กรรมการ  

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด

ประชุมและขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

 



 
 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
1.1 ขอขอบคุณ 
นายกสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย กล่าวขอบคุณท่านประธานกรรมการบริหาร บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ 

จ ากดั (มหาชน)  ที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการสมัภาษณ์ขอ้มูลตลาดส่ือสารจาก สวทช. และในการจดัการประชุม 
ของสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

1.2   ขอเชิญประชุมระดมความคดิเห็นเพือ่ก าหนดกรอบนิยามการศึกษามูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย 

ประจ าปี 2558 และประมาณการปี 2559 

ตามที่ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิจยันโยบาย ร่วมกบั หน่วยงาน 
พนัธมิตรที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

แห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.)  สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย (TCA) ไดจ้ดัใหมี้การด าเนินงาน “โครงการส ารวจขอ้มูล 

อินเทอร์เน็ตและมูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย ปี 2557-2559” โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือ่จดัท าขอ้มูล 

ตลาดส่ือสารของประเทศไทย ในวนัพธุที่ 27 มกราคม 2559  เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอ้งคริสตลั 1 ชั้น 3  

โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ  โดยสมาคมฯส่งผูแ้ทน นายประภาส ล่ิมกงัวาฬมงคลเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

1.3  ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลทางตลาดส่ือสาร (Communication Market) 

ตามที่ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิจยันโยบาย ร่วมกบั หน่วยงาน 

พนัธมิตรที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.)  ไดจ้ดัใหมี้การส ารวจขอ้มมูลคา่ตลาดส่ือสารของประเทศไทย เพือ่ศึกษาและจดัท า 

มูลค่าตลาดส่ือสารปี 2558 และประมาณการปี 2559  เพือ่เผยแพร่ให้แก่ผูป้ระกอบการ หน่วยภาครัฐ และภาคเอกชน

ภาคเอกชนอ่ืนๆ  สามารถน าไปใชป้ระกอบการวางแผนทางการตลาด  สวทช. ไดพ้จิารณาเห็นสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย 
ประกอบการหลกัในอุตสาหกรรมส่ือสาร คณะวจิยัจึงขอเขา้พบเพือ่สมัภาษณ์ในวนัพธุที่ 17 กุมภาพนัธ ์59   

โดยผลส ารวจมูลค่าตลาดส่ือสารประจ าปี 2558 ประเภท LAN CABLING   เติบโต  13.8%  ประมาณ 5,833 
 (ลา้นบาท)  และ INFRASTRUCTURE CABLING   เติบโต  14.4%  ประมาณ  24,193 (ลา้นบาท) 

ที่ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 91-2/2559 
นายกิตติรัตน์  เมฆมณี(เลขาธิการ)  ขอใหท้ี่ประชุมรับรองการประชุม คร้ังที่ 90-1/2559   เม่ือวนั 

พฤหสับดีที่ 14 มกราคม 59   ณ บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ 

ที่ประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม คร้ังที่ 90-1/2559 
 



 

 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงิน 
นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  แจง้ในที่ประชุม   ดงัน้ี 

รายรับดังนี้    เงินบริจาคคุณปิยดา  465 บาท 

รายจ่ายดังนี้   ค่าน ้าประปา (ม.ค.)  50 บาท, ค่าไฟฟ้า (ม.ค.)  230 บาท , ค่าอินเทอร์เน็ต (ม.ค.) 641 บาท 

ค่าโทรศพัท ์230 บาท,  ค่ารักษาเลขหมาย 107 บาท, ค่าใชจ่้ายต่างๆ   595   บาท   

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่  17  มกราคม  59    จ านวน     14,428.15  บาท 

ที่ประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน) ติดภารกิจ ฝากแจง้ในที่ประชุมวา่ในรอบเดือนระหวา่งวนัที่  
14 ม.ค. – 17 ก.พ. 59  ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิม่เติม 

ที่ประชุม:    รับทราบ 

4.2  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

         นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่ ยงัไม่มีความคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบ 

ในที่ประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาณ 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้วา่  ยงัไม่ความคืบหนา้โดยจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
ที่ประชุม:  รับทราบ 

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทยีม) 

          นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้วา่  ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2559 
ที่ รร.พร๊ินตั้น ปารค ์ถนนมิตรไมตรี จากการไดพ้ดูคุยในคร้ังน้ีเจา้หนา้ที่ตอ้งสอบติตตั้งไฟฟ้าทุกคนและไดอ้อก 

กฏหมายแลว้ใหถึ้งแค่ส้ินปีน้ี จะตอ้งจบักลุ่ม 10 คนขึ้นไป แลว้เขา้มาอบรมทั้งทฤษฎีและปฎิบติั ตามศูนยก์รมพฒันา
ฝีมือแรงงานไดทุ้กที่  โดยนายกสมาคมฯมอบหมายให้เจา้หนา้ที่สมาคม ประสานงานไปยงัศูนยพ์ฒันาฝีมือแรง

งานวดัธาตุทอง และใหค้ณะกรรมการแจง้รายช่ือผูท้ี่ร่วมเขา้อบรมบริษทัละ 3 คน ใหก้บัคุณปิยดาเพือ่ประสานงาน

ต่อไป เบื้องตน้จะมีบริษทั คอพเพอะแอนด ์ไฟเบอะ (ประเทศไทย) จ  ากดั,  บริษทั เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค จ  ากดั,  
บริษทั แอด แวลู ซิสเตม็ จ  ากดั และบริษทั แอลพเีอ็น ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 

ที่ประชุม:  รับทราบ  
 

 



 

 

4.5  การวางระบบส านักงานสมาคม  

คุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในที่ประชุมวา่  ยงัไม่มีอะไรคืบหนา้จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

ที่ประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพจิารณา   (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอืน่ๆ   
6.1  ขอเชิญร่วมงานอุปสมบท 

ขอเชิญร่วมงานอุปสมบทบุตรชายและหลานของคุณสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  ตั้งแต่วนัเสาร์ที่  27 – 28 กุมภาพนัธ ์59 
ณ พนัธสีมา วดัชมพพูล จ.ราชบุรี  

ที่ประชุม:  รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

 
นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 


