ที สคท.017/55/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 44/2555 วันพุธที 29 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 16.00 น. ณ ห้ อง Board Room อาคารอินเตอร์ ลงิ ค์
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก 1

3. นายสมศักดิ!

เหล่าปรี ชา

อุปนายก 2

4. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

5. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

6. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

7. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

8. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

กิจกรรมพิเศษ

1. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

2. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

เหรัญญิก

3. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

4. นายสุ วทิ ย์

ศรี สุข

ฝ่ ายวิชาการ

5. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการ

6. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

7. นายพรชัย

เอี:ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ: มประชุมเวลา 13.00 น.
นายสมบัติ อนันตรัมพร นายกสมาคมฯ ทําหน้าที:ประธานในที:ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที:ประชุม
พิจารณาเรื: องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีA
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ระเบียบวาระที 1 เรืองแจ้ งทีป ระชุมเพือ ทราบ
เรืองที 1 ขอเชิญเข้ าร่ วมงานสัมมนา “จับตาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สร้ างภูมิค้ ุมกันธุรกิจไทย”
ประธาน: ด้วย กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนดจัดงานสัมมนา “จับตาวิกฤตเศรษฐกิจโลกสร้าง
ภูมิคุม้ กันธุ รกิจไทย” เพื:อสร้างความตื:นตัวในภาคเอกชนให้คอยจับตาเฝ้ าระวังและเตรี ยมการรับมือ
วิกฤตเศรษฐกิจโลก และระดมความคิดเห็นการบริ หารความเสี: ยงในการรับมือและการปรับตัวของภาค
ธุ รกิจไทย ในวันพฤหัสบดีที: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า ชัAน 6 กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
ที:ประชุม: รับทราบ
เรืองที 2 ขอเชิ ญร่ วมสั มมนา
ประธาน: เนื:องด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย องค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศ (GIZ) และมูลนิธิ คอนราด
อาเดนาวร์ (KAS) ได้กาํ หนดจัดการสัมมนาเรื: อง “Social and Ecological market Economy กับ การพัฒนา
อย่างยัง: ยืน” ในวันที: 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-17.30 น. ณ โรงแรมเดวิส สุ ขมุ วิท 24 งานสัมมนา
ดังกล่าวจัดขึAนเพื:อเป็ นเวทีในการแลกเปลี:ยนความคิดเห็น อีกทัAงร่ วมหาแนวทางในการจัดการระบบ
เศรษฐกิจการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบมากขึAนของประเทศไทย
ที:ประชุม: รับทราบ
เรืองที 3 ขอเรียนเชิ ญเข้ าร่ วมงาน ASEAN Business Forum 2012
ประธาน: ตามที: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย TMA-สมาคมการจัดการธุ รกิจแห่งประเทศไทย และ IOD-สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ริ เริ: มจัดการสัมมนาระดับชาติ ASEAN Business Forum 2009 ขึAน
ในปี 2552 เพื:อสร้างความตระหนักในเรื: องชุมชนเศรษฐกิจอาเซี ยน(ASEAN Economic Community)
และการเตรี ยมความพร้อมเพื:อรับรองผลกระทบที:จะเกิดขึAนในปี 2015 โดยงานนีAได้รับการประกาศใน
กิจกรรมของ ASEAN Secretariat ในหมวดการสื: อสารอีกด้วย คณะทํางานร่ วม จึงใคร่ ขอเชิ ญ
สมาคมฯ ของท่านเข้าร่ วมงานสัมมนาในวันที: 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธิ นี
รอยัล เมอริ เดียนโดยภายในงานท่านจะได้รับฟังวิสัยทัศน์ของผูน้ าํ ทางธุ รกิจทังจากประเทศในกลุ่ม
ASEAN และประเทศในภูมิภาคอื:นๆในประเด็นเกี:ยวกับการสร้างความตระหนักเรื: องการพัฒนา
ชุมชนเศรษฐกิจอาเซี ยนเพื:อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศ ASEAN ในเวที
อย่างยัง: ยืน ภายใต้หวั ข้อหลัก Advancing Together towards 2015 ซึ: งจะมีผนู ้ าํ ประเทศและผูน้ าํ ธุ รกิจ
จากประเทศต่างๆ เข้าร่ วมงานประมาณ 500 ท่าน (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย)
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ที:ประชุม: รับทราบ
เรืองที 4 ประชาสั มพันธ์ โครงการอบรมและสั มมนา หอการค้ าไทย
ประธาน: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมที:ดาํ เนินการจัดใน
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 จํานวน 16 หลักสู ตร ดังนีA
- การสร้างแผนการขายเชิงกลยุทธ์
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริt นเซส

วันที: 16-17 ก.พ. 55

- การบริ หารสภาพคล่องและกระแสเงินสดหลังวิกฤตสถานการณ์นA าํ ท่วม
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริt นเซส

วันที: 20 ก.พ. 55

- การวิเคราะห์ความจําเป็ นในการฝึ กอบรมและจัดทําแผนฝึ กอบรมบนพืAนฐานของ Competency
Based Training วันที: 21-22 ก.พ. 55 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริt นเซส
- เทคนิคการบริ หารการจัดซืAอเชิงรุ ก วันที: 23 ก.พ. 55 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริt นเซส
- เครื: องมือชําระเงินในการค้าระหว่างประเทศเพื:อการนําเข้าและการส่ งออก วันที: 27-28 ก.พ. 55
ณ โรงแรมรอยัลปริt นเซส
- การเจรจาต่อรอง
วันที: 29 ก.พ. 55 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริt นเซส
- 80 วิธีในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย วันที: 1 มี.ค. 55
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริt นเซส
- กฎหมายที:เกี:ยวข้องกับงานสิ นเชื:อและการให้เครดิต
ณ โรงแรมรอยัลปริt นเซส

วันที: 14 มี.ค. 55

- Employee Engagement มัดใจให้พนักงานรักและผูกพันองค์กร ในวันที: 15 มี.ค. 55
ณ โรงแรมรอยัลปริt นเซส
-

เส้นทางสู่ การบริ หารทีเป็ นเลิศ
วันที: 16 มี.ค. 55 ณ โรงแรมรอยัลปริt นเซส
กลยุทธ์การบริ หารคนเพื:อพิชิตเป้ าหมาย
วันที: 19 มี.ค. 55 ณ โรงแรมรอยัลปริt นเซส
การตลาดสําหรับพนักงานขาย
วันที: 21 มี.ค. 55 ณ โรงแรมรอยัลปริt นเซส
พัฒนาทักษะการบริ หารสําหรับหัวหน้างานยุคใหม่
วันที: 26-27 มี.ค. 55
ณ โรงแรมรอยัลปริt นเซส

- กฎว่าด้วยถิ:นกําเนิดสิ นค้าของอาเซี ยน
วันที: 29 มี.ค. 55 ณ โรงแรมเอเชีย
- กระบวนการของการบริ หารยอดขายให้ถึงเป้ าหมาย วันที: 5 เม.ย. 55 ณ โรงแรมรอยัลปริt นเซส
ที:ประชุม: รับทราบ
เรืองที 5 เชิ ญร่ วมประชุ มระดมความคิดเห็นเพือ ตรวจสอบความถูกต้ องของผลสํ ารวจมูลค่ าตลาดคอมพิวเตอร์
ฮาร์ ดแวร์ และตลาดสื อสาร ประจําปี 2554 และประมาณการณ์ ปี 2555
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ประธาน: ตามที: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ ายวิจยั นโยบาย และศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) ร่ วมกับสมาคมภาคเอกชน อาที
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) สมาคมเคเบิAล
ลิ:งไทย (TCA) ฯลฯ บัดนีA คณะวิจยั สํานักงานฯ ได้ทาํ การสํารวจและประมวลผลข้อมูลเบืAองต้นเป็ นที:
เรี ยบร้อยแล้ว และเพื:อให้ผลการสํารวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และตลาดสื: อสารเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ฝ่ ายวิจยั นโยบาย จึงจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในวันศุกร์ ที: 17 กุมภาพันธ์
2555 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องแมจิก 1 ชัAน 1 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน: กรุ งเทพฯ

โดย

สมาคมฯ ส่ งผูแ้ ทน น.ส.ปิ ยดา เข้าร่ วมประชุมในครัAงนีA
น.ส.ปิ ยดา แจ้งในที:ประชุมว่า ผลสํารวจมูลค่าตลาดสื: อสาร Lan Cabling สําหรับปี 2553-2554 คิดเป็ น 18.4%
หรื อ 3,438 ล้านบาท และประมาณการปี 2555 คิดเป็ น 21.2% หรื อ 4,166 ล้านบาท
ซึ: งมีปัจจัยบวกคือ ปั ญหาอุทกภัยนํAาท่วม ทําให้มีการสั:งซืA ออุปกรณ์บริ การเพิ:ม เพื:อทดแทนส่ วนที:เสี ยหาย
ที:ประชุม: รับทราบ
เรืองที 6 สอบถามข้ อมูลประจําเดือน และสมาชิ ก
ประธาน: ตามที: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ขอความร่ วมมือสมาคมที:เป็ นสมาชิก ในการจัดส่ งข้อมูลการ
ดําเนินกิจกรรมประจําเดือน และความเคลื:อนไหวของจํานวนสมาชิกมาอย่างต่อเนื: องความละเอียดแล้ว
นัAน ในการนีA เพื:อให้การดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ เกิดประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม จึงใคร่ ให้จดั ส่ งข้อมูลประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2555 และจํานวนสมาชิก กลับมายังฝ่ าย
ประสานงานสมาคมการค้า โดยสมาคมฯได้ทาํ การจัดส่ งข้อมูลประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และจํานวน
สมาชิก ไปยังฝ่ ายประสานงานสมาคมการค้าเรี ยบร้อยแล้ว
ที:ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 43/2555
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค (ธุ รการสมาคมฯ) ขอให้ที:ประชุมรับรองการประชุม ครัAงที: 43/2555
ที:ประชุม: รับรองการประชุม ครัAงที: 43/2555

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที:ประชุมว่า รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที: 18 ม.ค. 55
เป็ น จํานวนเงิน 333,590.37 บาท
มีรายรับ

ค่าลงโฆษณาคู่มือติดตัAงระบบสายสัญญาณ เป็ นจํานวนเงิน 56,640 บาท รายละเอียดดังนีA
บริ ษทั อินเตอร์ ลิAงค์ คอมมิวนิเคชัน: จํากัด(มหาชน) จํานวน 20,972 บาท
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บริ ษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 21,400 บาท
บริ ษทั เอสซี ซิ สเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากัด จํานวน 3,567 บาท
บริ ษทั คัสโตเมอร์ เอ็นจิเนียริ: งเซอร์ วสิ จํากัด จํานวน 3,567 บาท
บริ ษทั แอลพีเอ็น ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด จํานวน 3,567 บาท
บริ ษทั สคริ ปท์ พอร์ ต เทคโนโลยี จํากัด จํานวน 3,567 บาท
(หมายเหตุ) บริ ษทั ที:ยงั ไม่ได้ชาํ ระค่าลงโฆษณา ดังนีA
บริ ษทั วี.เค. เน็ตเวิร์ค เซอร์ วสิ จํากัด จํานวน 21,400 บาท
บริ ษทั ดีทีพี จํากัด จํานวน 3,567 บาท
บริ ษทั มัลติแชลแนลเทคโนโลยีจาํ กัด จํานวน 3,567 บาท
รายจ่ ายดังนี ค่าโทรศัพท์ 258.25 บาท ค่าอินเตอร์ เน็ต 592.25 บาท
เงินเดือนพนักงาน 11,550 บาท และค่าใช้จ่ายอื:นๆ 160 บาท
รวมค่ าใช้ จ่าย ค่าโทรศัพท์เดือนมกราคม+กุมภาพันธ์ 660.75 บาท ค่าอินเตอร์ เน็ตเดือนมกราคม+
กุมภาพันธ์ 1,184.50 บาท เงินเดือนประจําเดือนมกราคม+โบนัส 23,875 บาท
เงินเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์ 12,875 บาท และค่าใช้จ่ายอื:นๆ 349 บาท
รวมค่ าใช้ จ่าย 38,944.25 บาท
ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 29 ก.พ. 55 เป็ นจํานวนเงิน 352,944.75 บาท (สามแสนห้าหมื:นสองพัน
เก้าร้อยสี: สิบสี: บาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์)
ที:ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที:ประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที: 18 ม.ค. - 29 ก.พ. 55
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ:มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิก 109 บริ ษทั
ที:ประชุม: รับทราบ
4.2 มาตรฐานระบบเคเบิล โทรคมนาคมสํ าหรับอาคารพาณิชย์
นายวัลลภ ชัยวรรณ์ (ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการ) ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ และยังตอนนีAยงั ไม่มีความคืบหน้า
แต่อย่างใด
ที:ประชุม: รับทราบ
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4.3 กิจกรรมวิชาการแปลมาตรฐาน
นายสุ วทิ ย์ ศรี สุข (ฝ่ ายวิชาการ) ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้เนื: องจากติดในเรื: องการเรี ยนหนังสื อ โดยจะเข้าร่ วม
ประชุมครัAงใน ครัAงต่อไป
ที:ประชุม: รับทราบ
4.4 คู่มือติดตังระบบสายสั ญญาณร่ วมกับสมาคมช่ างเหมาไฟฟ้าฯ
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี แจ้งในที:ประชุมว่า ขณะนีAหนังสื อคู่มือติดตัAงระบบสายสัญญาณภายในอาคารได้จดั พิมพ์เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว และส่ งมาที:สมาคมฯแล้วจํานวน 1,000 เล่ม
ที:ประชุม: รับทราบ นายกกล่าวขอบคุณ
4.5 การประชุ มใหญ่ สามัญ ครังที 5
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (ประธานดําเนิ นงาน) แจ้งในที:ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญ ครัAงที: 5 กําหนดขึAนใน
วันพุธที: 25 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 ส่ วนค่าใช้จ่ายห้องประชุม
ของโรงแรม การันตีที: 30 คน คนละ 350 บาท รวมค่าใช้จ่าย 10,500 บาท
ที:ประชุม: รับทราบ นายกสมาคมฯแจ้งให้เตรี ยมทําจดหมายเชิญประชุม และสมาชิกท่านใดเข้าร่ วมประชุม สมาคมฯ
จะแจกหนังสื อคู่มือติดตัAงสายสัญญาณภายในอาคารจํานวน 2 เล่ม

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา
5.1 เรืองลาป่ วย ลากิจ ลาพักร้ อน ของเจ้ าหน้ าทีส มาคมฯ
เจ้าหน้าที:สมาคมได้ทาํ แบบฟอร์ มการลาป่ วย ลากิจ ลาพักร้อน เพื:อนํามาพิจารณาในที:ประชุม และขอให้พิจารณา
วันลาป่ วย ลากิจ ลาพักร้อน ของเจ้าหน้าที:สมาคมฯ เพื:อความเหมาะสม
ที:ประชุม: รับทราบ
5.2 สมัครสมาชิ กสั นนิบาตสมาคมแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ด้วย สมาคมเคเบิAลลิ:งไทย ทําการปิ ดงบดุลทุกๆปี กับ สนง.เฟื: องทองการบัญชี และทนายความ ทัAงนีAฯสนง.เฟื: องทอง
การบัญชีจึงให้สมาคมฯ สมัครสมาชิกสันนิบาตสมาคมแห่ งประเทศไทย เพราะเป็ นกฎข้อบังคับ โดยเสี ยค่าสมัคร
เป็ นจํานวนเงิน 3,000 บาท และในปี หน้าจะเสี ยค่าปิ ดงบทําบัญชี 5,000 บาท
ที:ประชุม: นายกสมาคมแจ้งให้สอบถามกับ สนง.เฟื: องทองการบัญชีในการสมัครสมาชิกสันนิบาตว่าต้องชําระ
เพียงครัAงเดียว และต้องมีการต่ออายุรายปี อีกหรื อเปล่า
5.3 การชํ าระค่ าหนังสื อคู่มือติดตังระบบสายสั ญญาณภายในอาคาร
เนื:องด้วยสมาคมเคเบิAลลิ:งไทย ร่ วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าฯ ร่ วมกันจัดทําคู่มือติดตัAงระบบสายสัญญาณภายใน
อาคารและบัดนีAหนังสื อคู่มือดังกล่าวได้จดั พิมพ์และจัดส่ งมายังสมาคมเคเบิAลลิ:งไทย เป็ นที:เรี ยบร้อยแล้ว ซึ: งสมาคมฯ
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ได้ส:ังทําหนังสื อคู่มือติดตัAงสายสัญญาณภายในอาคาร ไว้เป็ นจํานวน 1,000 เล่ม โดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าฯ
คิดในราคาต้นทุนเล่มละ 59 บาท เป็ นจํานวนเงิน 59,000 บาท จึงขอให้สมาคมฯชําระค่าหนังสื อคู่มือราคา
ดังกล่าว ภายในสิA นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 หรื อภายในวันศุกร์ ที: 2 มีนาคม 2555 นีA และขอพิจารณาในการแบ่ง
จํานวนหนังสื อคู่มือสําหรับบริ ษทั ที:เป็ นสปอนเซอร์
ที:ประชุม: นายกสมาคมฯ เสนอให้ต่อรองราคาเนื:องจากเราได้สปอนเซอร์ นอ้ ยจึงขอชําระในจํานวนเงินไม่เกิน
30,000 บาท โดยให้ผจู ้ ดั การสมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าฯ ไปต่อรองกับผูจ้ ดั พิมพ์และจะแจ้งกลับมาอีกครัAง
ส่ วนสปอนเซอร์ ที:ให้การสนับสนุนทางสมาคมฯจะแจกคู่มือติดตัAง ดังนีA บริ ษทั ลงโฆษณาร่ วมกัน 6 บริ ษทั
ในหน้าเดียวกัน สมาคมฯแจกให้บริ ษทั ละ 20 เล่ม และบริ ษทั ที:ลงโฆษณา 1 หน้า สมาคมฯจะแจกให้
บริ ษทั ละ 120 เล่ม และสมาชิกสมาคมจะได้ 1 เล่ม

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสมชาย ทรัพย์เย็น
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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