ที่ สคท.036/59/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 91– //2559 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 1ภ.00 น. บมจ. อินเตอร์ ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต
2. นายสมศักดิ์
3. นายสมบัติ
4. นายสมชาย
5. นายวัชรพงษ์
6. นายสุ ริยพงศ์
7. นายปิ ตุภูมิ
8. นายนพคุณ
ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายคเชนทร์
2. นายกิตติรัตน์
3. นายสุเมธ
4. นายสุกิจ
5. นายสุ ชีพ
6. นางสาวศริ นภัสร์
7. นายพรชัย
8. ดร.พรชัย

ทรัพย์กาเนิด
เหล่าปรี ชา
อนันตรัมพร
ทรัพย์เย็น
ดีเทศ
อยูอ่ อมสิน
สุบงกช
ควรสมาคม

นายกสมาคม
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายกและเหรัญญิก
ผูช้ ่วยเลขาธิการ
ผูช้ ่วยเลขาธิการ
กรรมการ
ที่ปรึ กษา

ม่วงมณี
เมฆมณี
แสงสลับ
บัณฑิตวราพงศ์
เขียวลายเลิศ
อัครกิตยานันท์
เอี่ยมสุกใส
บุญบวรรัตนกุล

อุปนายก
เลขาธิการ
นายทะเบียน
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
ปฎิคม
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิเศษ
กรรมการ

เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอขอบคุณ
นายกสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย กล่าวขอบคุณท่านประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่
จากัด (มหาชน) ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการสัมภาษณ์ขอ้ มูลตลาดสื่อสารจาก สวทช. และในการจัดการประชุม
ของสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
ที่ประชุม: รับทราบ
1.2 ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ กาหนดกรอบนิยามการศึกษามูลค่าตลาดสื่ อสารของประเทศไทย
ประจาปี 2558 และประมาณการปี 2559
ตามที่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ ายวิจยั นโยบาย ร่ วมกับ หน่วยงาน
พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย (TCA) ได้จดั ให้มีการดาเนินงาน “โครงการสารวจข้อมูล
อินเทอร์เน็ตและมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2557-2559” โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ จัดทาข้อมูล
ตลาดสื่อสารของประเทศไทย ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องคริ สตัล 1 ชั้น 3
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุ งเทพฯ โดยสมาคมฯส่งผูแ้ ทน นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคลเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุม: รับทราบ
1.3 ขอเข้ าพบเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลทางตลาดสื่อสาร (Communication Market)
ตามที่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ ายวิจยั นโยบาย ร่ วมกับ หน่วยงาน
พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) ได้จดั ให้มีการสารวจข้อมมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย เพือ่ ศึกษาและจัดทา
มูลค่าตลาดสื่อสารปี 2558 และประมาณการปี 2559 เพือ่ เผยแพร่ ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ หน่วยภาครัฐ และภาคเอกชน
ภาคเอกชนอื่นๆ สามารถนาไปใช้ประกอบการวางแผนทางการตลาด สวทช. ได้พจิ ารณาเห็นสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมสื่อสาร คณะวิจยั จึงขอเข้าพบเพือ่ สัมภาษณ์ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 59
โดยผลสารวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจาปี 2558 ประเภท LAN CABLING เติบโต 13.8% ประมาณ 5,833
(ล้านบาท) และ INFRASTRUCTURE CABLING เติบโต 14.4% ประมาณ 24,193 (ล้านบาท)
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 91-2/2559
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 90-1/2559 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 59 ณ บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 90-1/2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) แจ้งในที่ประชุม ดังนี้
รายรับดังนี้ เงินบริ จาคคุณปิ ยดา 465 บาท
รายจ่ ายดังนี้ ค่าน้ าประปา (ม.ค.) 50 บาท, ค่าไฟฟ้ า (ม.ค.) 230 บาท , ค่าอินเทอร์เน็ต (ม.ค.) 641 บาท
ค่าโทรศัพท์ 230 บาท, ค่ารักษาเลขหมาย 107 บาท, ค่าใช้จ่ายต่างๆ 595 บาท
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 17 มกราคม 59 จานวน 14,428.15 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ติดภารกิจ ฝากแจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนระหว่างวันที่
14 ม.ค. – 17 ก.พ. 59 ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิม่ เติม
ที่ประชุม: รับทราบ
4.2 จัดทาโปรไฟล์ และระบบฐานข้ อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ
ในที่ประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขา ช่ างติดตั้งระบบข่ ายสายสั ญญาณ
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) แจ้งว่า ยังไม่ความคืบหน้าโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม: รับทราบ
4.4 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขาช่ างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและสื่ อสารดาวเทียม)
นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งว่า ได้เข้าร่ วมประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
ที่ รร.พริ๊ นตั้น ปารค์ ถนนมิตรไมตรี จากการได้พดู คุยในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตอ้ งสอบติตตั้งไฟฟ้ าทุกคนและได้ออก
กฏหมายแล้วให้ถึงแค่ส้ินปี นี้ จะต้องจับกลุ่ม 10 คนขึ้นไป แล้วเข้ามาอบรมทั้งทฤษฎีและปฎิบตั ิ ตามศูนย์กรมพัฒนา
ฝี มือแรงงานได้ทุกที่ โดยนายกสมาคมฯมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สมาคม ประสานงานไปยังศูนย์พฒั นาฝี มือแรง
งานวัดธาตุทอง และให้คณะกรรมการแจ้งรายชื่อผูท้ ี่ร่วมเข้าอบรมบริ ษทั ละ 3 คน ให้กบั คุณปิ ยดาเพือ่ ประสานงาน
ต่อไป เบื้องต้นจะมีบริ ษทั คอพเพอะแอนด์ ไฟเบอะ (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษทั เอสซี ซิ สเต็ม เน็ตเวิร์ค จากัด,
บริ ษทั แอด แวลู ซิสเต็ม จากัด และบริ ษทั แอลพีเอ็น ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
ที่ประชุม: รับทราบ

4.5 การวางระบบสานักงานสมาคม
คุณสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งในที่ประชุมว่า ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 ขอเชิญร่ วมงานอุปสมบท
ขอเชิญร่ วมงานอุปสมบทบุตรชายและหลานของคุณสมชาย ทรัพย์เย็น ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 59
ณ พันธสีมา วัดชมพูพล จ.ราชบุรี
ที่ประชุม: รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

