ที่ สคท.079/58/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 81– 4/2558 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
เวลา 10.00 น. ณ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคม

2. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

5. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิการ

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

7. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

8. นายสุเมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

9. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

10. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

11. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

12. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

กรรมการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. น.ส.ศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

3. นายพรชัย

เอี่ยมสุกใส

กิจกรรพิเศษ

4. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม

เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ ตรวจสอบกรอบนิยามการสารวจมูลค่าตลาดสื่ อสารของประเทศไทย
ประจาปี 2557 และประมาณการปี 2558
ตามที่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ ายวิจยั นโยบาย ร่ วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย(TCA) ฯลฯ ได้จดั ให้มีการดาเนินงาน “โครงการสารวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและมูลค่า
ตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2557-2559 ” โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ จัดทามูลค่าตลาดสื่อสารของ
ประเทศไทย และแนวโน้มเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่หน่วย ภาครัฐ เอกชน และบุคคลทัว่ ไปได้
นาไปใช้ประโยชน์ ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 2 ชั้น 2 โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุ งเทพฯ ซึ่งนายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด(นายกสมาคม) และนายสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา(นายก
สมาคมกิตติมศักดิ์) เข้าร่ วมสัมมนาในครั้งนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า สาหรับมูลค่าตลาดสื่อสารปี 2557
LAN และ CABLING อยูท่ ี่ 4 พันกว่าล้านบาท และ Infra จะควบคุมตลาดไฟเบอร์อีกที ประมาณ 1 หมื่น
สี่พนั กว่าล้าน ส่วนคาดการณ์ในปี 2558 จะเพิม่ หรื อลดอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม:

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 81-4/2558
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 80-3/2558 เมื่อวัน
อังคารที่ 24 มี.ค. 58 ณ ร้านอาหารกุง้ เต้น ถ.เกษตร-นวมินทร์
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 80-3/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที่ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือ
เดิมในวันที่ 24 มี.ค. 2558 เป็ นจานวนเงิน 13,769.79 บาท
รายรับดังนี้

-

รายจ่ ายดังนี้

ค่าอินเทอร์เน็ต (มี.ค.58) 641 บาท, ค่าโทรศัพท์ (มี.ค.58) 293.25 บาท,

ค่าบริ การเลขหมายทีโอที (มี.ค.58) 107 บาท, ค่าน้ า (มี.ค.58) 80 บาท, ค่าไฟฟ้ า (มี.ค.58) 567.50 บาท,
ค่าาตรวจสอบบัญชีปี (ปี 57) 5000 บาท, ค่า ภ.ง.ด. 55 2,612.36 บาท, ค่าเช่าออฟฟิ ต (เม.ย.58) 4,200 บาท ,
เงินเดือนพนักงานเดือน (เม.ย.) 17,950 บาท, ค่าใช้จ่ายต่างๆ 1,206 บาท
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 22 เม.ย. 58 จานวน - 17,910.32 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ในรอบเดือนระหว่างวันที่ 24 มี.ค. – 22 เม.ย. 58 ยังไม่มีสมาชิก
สมัครเพิม่ เติม ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 119 บริ ษทั
ที่ประชุม: รับทราบ
4.2 การฝึ กอบรมสาขา Information Network Cabling
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที่ประชุมว่า ตอนนี้ยงั ไม่มีความคืบหน้า จะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งในที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ่ การศึกษา
นายสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมกิตติมศักดิ์) ติดภารกิจจึงให้ผแู ้ ทนแจ้งในที่ประชุมว่า โครงการขอ
กองทุนวิจยั เพือ่ การศึกษาที่ทางสมาคมฯทาเรื่ องขอไปได้ผา่ นเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้ตอ้ งรอบอร์ดเซ็นอนุมตั ิ
จะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2558
ที่ประชุม: รับทราบ
4.4 จัดทาโปรไฟล์ และระบบฐานข้ อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
ความเป็ นมา นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) เสนอให้จดั ทาโปรไฟล์ของคณะกรรมการสมาคม
เคเบิ้ลลิ่งไทย เพือ่ เป็ นการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้องและจัดทาระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมการ เช่น
คณะกรรมการแต่ละท่านมีงานอะไรบ้าง , เป็ นงาน Project อะไร, และของ บริ ษทั อะไร เป็ นต้น
โดยที่ นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งว่า ยังไม่มีความคืบหน้า
ที่ประชุม: รับทราบ
4.5 Calendar อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ
ความเป็ นมา นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) ให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทาข้อมูล Calendar
เพือ่ อัพเดทกิจกรรมของคณะกรรมการสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยในทุกเดือนโดยใส่กลุ่มสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
เข้าไปใน Calendar เลย
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 ขอความอนุเคราะห์ เข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลทางตลาดสื่ อสาร (Communication Market)
ตามที่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ ายวิจยั นโยบาย สานักงานกลาง
ร่ วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้จดั ให้มีการสารวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและจัดทาข้อมูลค่าตลาดสื่อสารประจาปี 255 ประมาณการณ์ปี 2558 เพือ่ เผย

แพร่ ให้ผปู ้ ระกอบการ หน่วยภาครัฐ เอกชนอื่นๆ สามารถนาไปใช้ประกอบการวางแผนทางการตลาด
(สวทช.) เล็งเห็นว่าสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย เป็ นผูป้ ระกอบการหลักในอุตสาหกรรมการสื่อสาร จึงใคร่ ขอความ
อนุเคราะห์ให้คณะวิจยั เข้าพบเพือ่ สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558 ประเด็นสัมภาษณ์
ดังนี้
- สถานภาพตลาดสื่อสารของไทยในปั จจุบนั ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาอุปกรณ์และบริ การ
สื่อสารในอนาคต (ระยะ 1 – 3 ปี ) รวมถึงความเป็ นไปได้ของการแข่งขันในตลาดโลก อาทิ
แนวโน้มและทิศทางการเติบโต มูลค่าตลาดและอุตสาหกรรม ช่องทางการจาหน่าย ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร เป็ นต้น
- อัตราการเจริ ญเติบโตและขีดความสามารถทางการแข่งขันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ รู ปแบบ
ของการดาเนินธุรกิจ ลักษณะการจ้างงาน กลุ่มลูกค้า ภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ส่วนแบ่งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และปั จจัยบวกลบที่กระทบต่อธุรกิจ
เป็ นต้น
- ผลกระทบของนโยบายภาครัฐและการกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูและต่อธุรกิจ อุปสรรค
ในการดาเนินธุรกิจและความต้องการที่ให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ที่ประชุม: รับทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ สวทช. เข้าพบเพือ่ สัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค. 58
เวลา 14.00 น. ณ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
5.2 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขา ช่ างติดตั้งระบบข่ ายสายสั ญญาน
ด้วยกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มีภารกิจในการจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ เพือ่ ให้เป็ นเกณฑ์วดั ความรู ้
ความสามารถและทัศนะคติของผูป้ ระกอบการอาชีพในสาขาอาชีพนั้น ซึ่งเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
แรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน จึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการมาตรฐานแห่งชาติในระหว่างวันที่ 20 - 22
พฤษภาคม 2558 จ. ชลบุรี (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากรอหนังสือจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน)
ซึ่งสมาคมฯ ส่งรายชื่อเข้าร่ วมสัมมนา ดังนี้ 1. นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด 2. นายสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา
3. นายสมชาย ทรัพย์เย็น 4. นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน 5. นายวัชรพงษ์ ดีเทศ 6. นายสุเมธ แสงสลับ
7. น.ส.ปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ปิ ดประชุม เวลา 14.00 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

