ที่ สคท.114/58/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 83– 6/2558 วันพุธที่ 17 มิถนุ ายน 2558
เวลา 16.00 น. ณ บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จากัด
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคม

2. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

4. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

5. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

6. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิการ

7. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

8. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

9. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

10. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

กรรมการ

1. นายสุริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

2. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

3. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

4. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

5. นายพรชัย

เอี่ยมสุกใส

กิจกรรพิเศษ

6. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม

เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอเรียนเชิญเข้ าร่ วมงานสั มมนาเชิงปฏิบัติการ “Testing and Troubleshooting Enterprise and
Datacenter Copper and Fiber Cabling Workshop”
ทางบริ ษทั Fluke Networks ร่ วมกับทางบริ ษทั Measureronix Ltd. ขอเรี ยนเชิญท่านผูม้ ีเกียรติ์ เข้าร่ วม
งานสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ หัวข้อ “Testing and Troubleshooting Enterprise and Datacenter Copper and
Fiber Cabling Workshop” ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 16.45 น. ณ เดอะ คอนเน็คชัน่
ห้อง 123 สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดินลาดพร้าว โดยสัมมนาครั้งนี้รับจานวนจากัด 40 ท่านเท่านั้น โปรดส่งแบบ
ตอบรับรายชื่อเข้าสัมมนาภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 83-6/2558
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 82-5/2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. 58 ณ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 82-5/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที่ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือ
เดิมในวันที่ 17 พ.ค. 2558 เป็ นจานวนเงิน - 44,445.57 บาท
รายรับดังนี้

-

รายจ่ ายดังนี้

ค่าอินเทอร์เน็ต (พ.ค.) 641 บาท, ค่าโทรศัพท์ (พ.ค.) 232.25 บาท,

ค่าบริ การเลขหมายทีโอที (พ.ค.) 107 บาท, ค่าน้ า (พ.ค.) 62 บาท, ค่าไฟฟ้ า (พ.ค.) 664.50 บาท,
ค่าเค้ก 760 บาท, ค่าเช่าออฟฟิ ต (มิ.ย.) 4,200 บาท , เงินเดือนพนักงานเดือน (มิ.ย.) 17,950 บาท,
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 66 บาท ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 24 มิ.ย. 58 จานวน - 69,128.32 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 24 มิ.ย. 58
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิม่ 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) แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่มีความคืบหน้า จะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งในที่ประชุมครั้งต่อไป
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) ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ได้นาตัวอย่างโปรไฟล์แจกให้กรรมการทุกท่าน
ที่ประชุม: รับทราบ
4.5 Calendar อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ
ความเป็ นมา นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ ตามเอกสารแนบ
รายงานการประชุม
ที่ประชุม: รับทราบ
4.6 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขา ช่ างติดตั้งระบบข่ ายสายสั ญญาน
ความเป็ นมา นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) แจ้งว่า ผอ.เชาวลิต ได้แจ้งว่าสาขา INC ทางผูใ้ หญ่
บอกว่าเป็ นสาขาเฉพาะด้าน จึงดึงสาขาเราออกมา โดยทางคุณทรงกรตแจ้งว่าควรต้องไปเป็ นผูส้ ังเกตุการณ์
อ.เชาวลิต จึงปรึ กษากับทางกรมพัฒฯ โดยจะให้สมาคมเป็ นผูจ้ ดั ทามาตรฐานเองตั้งแต่ตน้ จนจบทั้งหมด 3 ระดับ
ที่ประชุม: รับทราบ สมาคมฯจะเป็ นผูร้ ับจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดตั้งระบบข่ายสาย
สัญญาณเอง
4.7 ขอความอนุเคราะห์ เข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลทางตลาดสื่ อสาร (Communication Market)
ทางเจ้าหน้าที่ สวทช. เข้าพบเพือ่ สัมภาษณ์ขอ้ มูลตลาดสื่อสาร ประจาปี 2557 ประมาณการณ์ปี 2558 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) โดยแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม
- กลุ่มที่ 1 Infrastructure Cabling ในปี 2556 มูลค่าตลาด 18,465 ล้านบาท, ในปี 2557 มูลค่าตลาด
20,681 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 12% และประมาณการณ์ปี 2558 น่าจะเติบโตมากกว่า 12 %

- กลุ่มที่ 2 LAN Cabling ในปี 2556 มูลค่าตลาด 4,396 ล้านบาท, ในปี 2557 มูลค่าตลาด 4,713 ล้านบาท
ซึ่งเติบโต 7.2%
ที่ประชุม: รับทราบ
4.8 เรียนเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ “นายกพบหอการค้า : รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ ความมั่นคง
มั่งคัง่ ยั่งยื่น”
ความเป็ นมา ด้วยหอการค้าไทย กาหนดจัดประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับ
เกียรตจากนากยรัฐมนตรี “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นายกฯพบหอกาค้า” รวมพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ในวันเสาร์ที่ 23พ.ค. 2558 เลา 18.00 – 20.00 น.
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น ถ.พระราม 9 กรุ งเทพฯ เนื่องจากนายกสมาคมฯ ติดภารกิจจึงไม่สามารถ
เข้าร่ วมปาฐกถาในครั้งนี้ได้
ที่ประชุม: รับทราบ
4.9 ยื่นคาร้ องเปลี่ยนแปลงนายกสมาคม คณะกรรมการ และย้ ายสานักงานสมาคม
ความเป็ นมา สืบเนื่องจากวันที่ 8 พ.ค. 58 สมาคมฯ ได้ทาเรื่ องยืน่ เรื่ องงบดุลปี 57 เลือกตั้งนายกสมาคม
เปลี่ยนแปลงคณะกรรกมาร และ ย้ายสานักงานสมาคมฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยช่วงบ่ายของวัน
ประชุมสมาคมฯ ทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งให้เข้าไปคัดสาเนาเปลี่ยนนายกสมาคม
คณะกรรมการ และย้ายสานักงานสมาคม ได้เลย ส่วนงบดุลที่ยนื่ ไปทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเวลาอีก
1 อาทิตย์ ถึงจะคียข์ อ้ มูลเข้าไปได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่
ที่ประชุม: รับทราบ คุณสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมกิตติมศักดิ์) รับมอบเข้าไปคัดสาเนาเปลี่ยนแปลง
นายกสมาคม คณะกรรมการ และย้ายสานักงานสมาคมฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 จัดโปรโมชั่น ร่ วมกับ บริษัท เมเชอร์ โทรนิกซ์ จากัด
คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นว่าควรจะมีการจัดโปรโมชัน่ เครื่ องมือวัดสายสัญญาณ ร่ วมกับ บริ ษทั เมเชอร์
โทรนิกซ์ เพือ่ สมาชิกสมาคมจะได้ซ้ือเครื่ องมือในราคาพิเศษ
ที่ประชุม: รับทราบ นายกสมาคมฯ จะรับเป็ นผูด้ าเนินการในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 แจ้ งผลยื่นงบดุล
ทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ยนื่ งบดุลย้อนหลังของปี 55 ,ปี 56 และปี 57 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยเสี ยค่าปรับใน
การยืน่ งบดุลของปี 56 จานวน 1,000 บาท เนื่องจากปี 55 ได้หมดอายุความไปแล้ว ส่วนการเลือกตั้งนายก
ใหม่, แต่ต้งั คณะกรรมการ ปี 2558-2560 และย้ายสานักงาน สมาคมได้ยนื่ เอกสารเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทาง

เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเวลาในการคียข์ อ้ มมูล 1 อาทิตย์ และจะติดต่อกลับสมาคมฯ เพือ่ ให้
สมาคมมาเสียค่าธรรมเนียมและคัดสาเนาได้เลย
ที่ประชุม: รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 17.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

