ที่ สคท.150/58/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 85– 8/2558 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
เวลา 16.00 น. ณ บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จากัด
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิการ

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

6. นายสุริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

7. นายสุชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

8. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

9. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

1. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

4. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

6. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

กรรมการ

7. นายพรชัย

เอี่ยมสุกใส

กิจกรรพิเศษ

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม

เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ทปี่ ระชุม
พิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอแสดงความเสียใจ
สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของบิดาคุณสุกิจ บัญทิตวราพงศ์ ซึ่งจะตั้งฟังสวดพระ
อภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลา 11 วัดสุทธิวราราม กรุ งเทพฯ โดยสมาคมฯ รับ
เป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 58
ที่ประชุม: รับทราบ นายกสมาคมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่ วมงานเกือบครบทุกท่าน
1.2 ขอเชิญประชุม
สานักงานมาตรฐานและทดสอบฝี มือแรงงาน กาหนดนัดประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดมาตรฐานฝี มืแรงงาน
แห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม(ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝี มือแรงงาน ชั้น 7 ห้อง 701 อาคารกรมพัฒนา
ฝี มือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุ งเทพฯ (คุณทรงกรต คุณประภาศ และคุณสุริยพงศ์) เข้าร่ วประชุม
ในครั้งนี้
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) แจ้งในที่ประชุมว่า เดิมกรมพัฒนาฝี มือแรงงานกาหนดมาตรฐานเคย
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลายสาขาแล้วนั้น เขาก็มานัดประชุมโดยยกเลิกสาขาเก่าทั้งหมดเหลือเพียง 1
สาขา โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์เป็ นประธานอนุกรรมการ ส่วนที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา 7 สาขาไปแล้วนั้นเนื่องจาก
ไม่มีคนมาสอบ จึงมาหารื อว่าจะยุบของเก่าทั้งหมดให้เหลือสาขาเดียวคือ สาขาช่างโทรคมนาคม (ระบุ ช่าง.......)
และก็ตอ้ งหาอนุกรรมการมาแล้วแต่งตั้งก็ให้สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยรับไป ถ้าทาแบบนี้เท่ากับเราเป็ นอนุกรรมการ
ของเขาและไปทางานให้เขา เงินที่เราเขียนโครงการสมาคมจะได้ไม่ได้เลย
ที่ประชุม: นายกสมาคมจะขอเข้าไปหารื อกับคุณณัฐพล (คุณโอ้) ก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1.3 การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านกายภาพ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าและสังคม เพือ่ ให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมประเทศในโลกยุคใหม่น้ นั กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเตรี ยมการด้านดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้เริ่ มดาเนินการจัดทา
ร่ างนโยบายและแผนการพัฒนา Digital Economy ของประเทศไทย และจะจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น
เพือ่ กาหนดแนงทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนาะ หลักสี่ กรุ งเทพฯ
ประชุม: รับทราบ สมาคมฯไม่ได้ส่งผูแ้ ทนเนื่องจากจดหมายกระชั้นชิด
1.4 ขอเชิญร่ วมงานแถลงข่ าว “ผลการสารวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจาปี 2557 และ
ประมาณการ ปี 2558 และเสวนาหัวข้ อเรื่อง “การพัฒนาโครงข่ ายบรอดแบนด์ เพื่อฐานรากเศรษฐกิจดิจิทัลไทย”

ตามที่ สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) ให้ดาเนินการสารวจ
มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ภายใต้โครงการสารวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของ
ประเทศไทย ปี 2557-2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การมีขอ้ มูลด้านตลาดสื่อสารของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
สาหรับใช้ในภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ ขอ้ มูลสาธารณะในวงกว้าง บัดนี้ การสารวจดังกล่าวได้
ดาเนินการสาเร็จลุล่วงเป็ นการเรี ยบร้อยแล้ว สวทช. จึงจัดให้มีการแถลงข่าวผลสารวจตลาดสื่อสารขอประเทศไทย
ประจาปี 2557 และประมาณการปี 2558 พร้อมหัวข้อเสวนาดังกล่าว ในวันพุธที่ 26 สิ งหาคม 2558 เวลา
09.30-12.30 น. ณ ห้องเซี่ ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุ งเทพฯ โดยสมาคมฯ ได้ส่งผูแ้ ทน
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) และนายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล เข้าร่ วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้
ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 85-8/2558
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 83-6/2558 เมื่อวันพุธที่
24 พ.ค. 58 ณ บริ ษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ สโตร์ จากัด
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 83-6/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที่ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมใน
วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เป็ นจานวนเงิน - 69,128.32 บาท
รายรับดังนี้

เงินบริ จาคคุณปิ ยดา 267 บาท , เงินบริ จาคคุณปิ ยดา 1,644 บาท , เงินบริ จาค 401 บาท

รายจ่ ายดังนี้

ค่าอินเทอร์เน็ต (มิ.ย.) + (ก.ค.) 641*2 = 1,282 บาท, ค่าโทรศัพท์ (มิ.ย.) + (ก.ค.)

216.25 + 258 = 474 บาท, ค่าบริ การเลขหมายทีโอที (มิ.ย.) + (ก.ค.) 107*2 = 214 บาท,
ค่าน้ า (มิ.ย.) + (ก.ค.) 114 + 99.25 = 213.25 บาท, ค่าพวงหรี ด 1,000 บาท,
ค่าไฟฟ้ า (มิ.ย.) + (ก.ค.) 660 + 610.75 = 1,270.75 บาท, ค่าเช่าออฟฟิ ต (ก.ค.)+(ส.ค.) 4,200*2 = 8,400 บาท
เงินเดือนพนักงานเดือน (ก.ค.)+(ส.ค.) 17,950*2 = 35,900 บาท , ค่าใช้จ่ายต่างๆ (มิ.ย.) + (ก.ค.) 66+ 766 บาท
ณ ปั จจุบนั มีเงินคงเหลือวันที่ 19 สิ งหาคม 58 จานวน - 11,6402.57 บาท
ที่ประชุม: มีมติให้คณะกรรมการสนับสนุนโดยบริ จาคเงินเข้าสมาคมฯ ท่านละ 10,000 บาท เริ่ มวันที่
1 กันยายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้คุณกิตติรัตน์จะบริ จาคเข้าสมาคมฯ จานวนเงิน 20,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 58 - 19 ส.ค.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) ติดภารกิจ และไม่ได้ฝากเรื่ องไว้โดยจะแจ้งให้ทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.4 จัดทาโปรไฟล์ และระบบฐานข้ อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
ความเป็ นมา นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) ได้โชว์ตวั อย่างการจัดทาโปรไฟล์ของคณะกรรมการ
สมาคม เพือ่ จะได้ทราบว่าโปร์ไฟล์แต่ละท่านมีอะไรบ้าง กรรมการแต่ละท่านประกอบธุรกิจอะไร เพือ่ ให้คน
รุ่ นหลังได้ทราบ
ที่ประชุม: รับทราบ
4.5 Calendar อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการเดือน สิงหาคม 58
ตามเอกสารแนบรายงานการประชุม
ที่ประชุม: รับทราบ
4.6 มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขา ช่ างติดตั้งระบบข่ ายสายสั ญญาน
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) แจ้งว่า ยังไม่มีอะไรคืบหน้า โดยจะแจ้งให้ทราบในครั้งประชุมต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ
4.7 ยื่นคาร้ องเปลี่ยนแปลงนายกสมาคม คณะกรรมการ และย้ ายสานักงานสมาคม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 คุณสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา (นกยกสมาคมกิตติมศักดิ์) ได้เข้าไปคัดสาเนานายก
สมาคม คณะกรรมการ และย้ายสานักงานสมาคมฯ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ที่ประชุม: รับทราบ
4.8 จัดโปรโมชั่น DSX-5000 ร่ วมกับ บริษัท เมเชอร์ โทรนิกซ์ จากัด
สมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย ร่ วมกับ บริ ษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จัดทาโปรโมชัน่ ผลิตภัณฑ์ DSX-5000 ในราคาพิเศษ เพือ่ ให้
สมาชิกสมาคมฯ ได้รับสิทธิพเิ ศษซื้อเครื่ องวัดสายสัญญาณในราคาถูก สมาคมฯได้นาโปรโมชัน่ ขึ้นเว็บไซต์สมาคม
และ แจ้งไปยังสมาชิกสมาคมเรี ยบร้อยแล้ว โปรโมชัน่ ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2558
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การเป็ นสมาชิกสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมของท่าน ที่เข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยดีมาตลอด บัดนี้ อายุการเป็ นสมาชิก
ของท่านได้ขาดช่วงไป ดังนั้น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาคมของท่านต่ออายุสมาชิก
ถึงปี ปั จจุบนั (ตามใบขอเก็บเงินค่าบารุ งสมาชิกประจาปี ที่ส่งมาพร้อมนี้ )
1. ค่าสมาชิกรายปี (07/07/2556 – 07/07/2557)
2. ค่าสมาชิกรายปี (07/07/2557 – 07/27/2558)

จานวน 1 ปี
จานวน 1 ปี
รวมเงิน

17,000 บาท
17,000 บาท
34,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
2,380 บาท
รวมทั้งสิ้น
36,380 บาท
ที่ประชุม: มีมติให้ทาจดหมายขอยกเลิกการเป็ นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เนื่องจากสมาคมฯ
ประสบปั ญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่า จึงไม่มีรายได้เข้ามายังสมาคมฯ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ปิ ดประชุม เวลา 18.15 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

