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ที� สคท.110/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 48/2555 วนัพธุที�  18  กรกฎาคม  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  Board Room   อาคารอนิเตอร์ลิ�งค์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก  

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

8.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

9.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

4.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

5.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

6.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

 7.   นายพรชยั  เอี<ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

  8.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  

เริ<มประชุมเวลา 16.00 น. 
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นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที<ประธานในที<ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้<ประชุม

พิจารณาเรื<องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีD  

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ  

 เรื�องที� 1     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 

 ประธาน:   ดว้ยสถานเอกอคัรราชฑูตไทยประจาํกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ร่วมกบั โครงการสหรัฐอเมริการศึกษา  สถาบนั 

        ความมั<นคงและนานาชาติ   คณะศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กาํหนดจดัการประชุมสัมมนาเพื<อ 

        แลกเปลี<ยนความคิดเห็นเรื<อง “ความสัมพนัธ์ไทย-สหรัฐ:  แนวโนม้ ทิศทางและเป้าหมายหลงัการหา 

        รือเชิงยทุธศาสตร์”  ในวนัศุกร์ที< 29 มิถุนายน 2555  เวลา 09.00-11.00 น.  ณ หอ้งประชุม 105 

        อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ระหวา่งภาคเอกชน ผูท้รงคุณวุฒิทางวชิาการ และ 

        ผูแ้ทนทางการฑูต การสัมมนานีD เป็นการระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อผลการหารือเชิง 

        ยทุธศาสตร์ระหวา่งไทยกบัสหรัฐอเมริกา  การสัมมนาครัD งนีDไม่มีค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียน  

ที<ประชุม:  รับทราบ    

 เรื�องที� 2     ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “สืบทอดธุรกจิครอบครัวอย่างไร : ให้ราบรื�นและเติบโตได้อย่างยั�งยนื” 

 ประธาน:   เนื<องดว้ย กลยทุธ์การสืบทอดธุรกิจครอบครัวถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที<สาํคญัของครอบครัวในการ 

        วางแผนการส่งมอบธุรกิจใหท้ายาท  ที<จะรับมอบธุรกิจใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ั<งยนืจากรุ่นต่อรุ่น 

         หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นวา่การวางแผนธุรกิจครอบครัวมีความ 

         สาํคญัอยา่งยิ<ง ดงันัDนจึงจดัใหมี้การเสวนา ในวนัพฤหสับดีที< 19 ก.ค. 2555  เวลา 13.00-16.30 น. 

         ณ หอ้ง Lotus Suite 7  ชัDน 22  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ   เพื<อเรียนรู้ 

         ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจครอบครัวระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมเสวนา    โดยมีวทิยากรรับเชิญ   

         คุณอิสระ  วอ่งกุศลกิจ  ประธานกรรมการ บริษทั นํDาตาลมิตรผล   ดร.ชยัวฒัน์  แตไ้พสิฐพงษ ์

         ประธานกรรมการ  เครือ เบทาโกร  และ คุณประทีป  ตัDงมติธรรม  ประธานกรรมการ  บมจ.ศุภาลยั 

         การสัมมนาครัD งนีDไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

ที<ประชุม:  รับทราบ   

 เรื�องที� 3     ขอเชิญร่วมงานเสวนา 

 ประธาน:   จากสถานการณ์วกิฤติเศรษฐกิจโลกเริ<มมีการผนัผวนอีกครัD ง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มใน 

        กลุ่มชาติตะวนัตกที<ประสบปัญหาขาดดุลการคา้ และปัญหา Sup-prime  จากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

        ทาํใหเ้กิดภาวะคนตกงานในอตัราที<สูงมาก และส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัลงง 

         หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ตระหนกัถึงความสาํคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดัการ 
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         เสวนาเรื<อง “ไขปัญหาเศรษฐกิจโลก: วกิฤติหรือโอกาส ของประเทศไทย” ในวนัองัคารที< 24 ก.ค. 55 

         เวลา 13.00-16.30 น.  ณ หอ้งซาลอน บี โรงแรมเจ ดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ  เพื<อเป็นการสร้าง 

         ความรู้และความเขา้ใจเกี<ยวกบัสถานการณ์เศรษฐกิจโลกแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน    (มีค่าใชจ่้าย 

         ท่านละ  800 บาท) 

ที<ประชุม:   รับทราบ                  

 เรื�องที� 4     ขอเชิญร่วมประชุมหารือเกี�ยวกบัผลกระทบวิกฤตเศรษฐกจิยุโรปที�มีต่ออุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 

ประธาน:   ตามที<กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื<อสาร ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 

        อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื<อสาร ครัD งที< 1/2555  เมื<อวนัที< 28 มิถุนายน 2555  และได ้

        กาํหนดเรื<องผลกระทบวกิฤตเศรษฐกิจยุโรปในวาระการประชุมครัD งถดัไป  บดันีD  เห็นสมควรจดัใหมี้ 

        การประชุมเรื<องผลกระทบวกิฤตเศรษฐกิจยุโรปที<มีต่ออุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยในเบืDองตน้ 

        ในวนัที< 16 กรกฎาคม 2555  เวลา 10.00-12.00 น.  ณ หอ้งประชุม 802 ชัDน 8 กระทรวงเทคโนโลย ี

        สารสนเทศและการสื<อสาร ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี<  กรุงเทพฯ       โดยสมาคมฯส่งผูแ้ทน 

        นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  เขา้ร่วมประชุมในครัD งนีD  

 นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ)   แจง้ในที<ประชุมวา่      ผลกระทบวกิฤติเศรษฐกิจยโุรปมีต่ออุตสา 

        หกรรม ICT  ตอนนีDมาจากประเทศกรีก สาเหตุมาจากระดบัหนีDสาธารณะที<สูงขึDน ความไม่สมดุล 

        ทางการคา้ทาํใหสู้ญเสียความเชื<อมั<นทางการเงิน  และผลกระทบนีD มีคาํเตือนจากศูนยว์จิยักสิกรไทยวา่ 

        ผูป้ระกอบการไทยตอ้งศึกษาผลภาวะวกิฤตช่วงที<ผา่นมาและเตรียมแนวทาง กลยทุธ์ เพื<อลดภาวะการเสี<ยง 

        และการจดัประชุมครัD งนีD มีวตัถุประสงคเ์พื<อ รวบรวมขอ้มูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที<เกิดขึDนเพื<อไดแ้กไ้ข 

        ก่อนที<จะลุกลามมาประเทศไทยโดยมุ่งเนน้เรื<อง อุตสาหกรรม ICT  ทัDงนีDจะรวบรวมขอ้มูลที<นาํมาเสนอ 

         เขา้คณะกรรมการส่งเสริมและจะนาํเขา้ ครม. ต่อไป 

ที<ประชุม:  รับทราบ 

 เรื�องที� 5     ขอเชิญประชุมสมาคมการค้ากลุ่มธุรกจิบันเทิงและการสื�อสาร 

 ประธาน:    ดว้ย สมาคมการคา้กลุ่มธุรกิจบนัเทิงและการสื<อสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดก้าํหนดจดั 

         การประชุมสมาคมการคา้กลุ่มฯ ครัD งที< 4-3/2555  ในวนัพุธที< 8 สิงหาคม 2555  เวลา 12.00 – 14.00 น. 

          ณ หอ้งประชุม 3201  อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย            

ที<ประชุม:   รับทราบ   

 เรื�องที� 6    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

 ประธาน:    ดว้ยคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เห็นชอบ 
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         ใหมี้การรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.  เรื<อง  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการอนุญาต 

         ใหใ้ชค้ลื<นความถี<สาํหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื<อนที<สากล ยา่น 2.1 GHz และร่างประกาศ กสทช. 

          ที<เกี<ยวขอ้ง เพื<อเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และใหเ้ป็นขอ้มูล 

          ประกอบการพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑที์<เกี<ยวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม    ในการนีD  สาํนกังานคณะ 

          กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงจดัใหมี้การประชุม 

          ต่อร่างประกาศดงักล่าวดงันีD  

1. การับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื<อง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการอนุญาตใชค้ลื<นความถี< 
สาํหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื<อนที<สากล  และร่างประกาศ กสทช. เรื<อง แผนความถี<วทิยกิุจการ 
โทรคมนาคมเคลื<อนที<สากล  กาํหนดจดัในวนัศุกร์ที< 20 กรกฎาคม 2555  เวลา 09.00-16.00 น. 
 ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมเซ็นจูรี<  พารค ์กรุงเทพฯ  

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื<อง การใชโ้ครงสร้างพืDนฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 
สาํหรับโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื<อนที< พ.ศ. ...........    ร่างประกาศ กสทช. เรื<อง การใชบ้ริการขา้ม 
โครงข่ายโทรศพัทเ์คลื<อนที<ภายในประเทศ พ.ศ.  ...........  และร่างประกาศ กสทช. เรื<อง บริการ 
โทรศพัทเ์คลื<อนที<แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. .............    กาํหนดจดัในวนัจนัทร์ที< 23 กรกฎาคม 
2555  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ อาคารหอประชุม ชัDน 2 สาํนกังาน กสทช. 

ที<ประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 48/2555 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้<ประชุมรับรองการประชุม ครัD งที< 47/2555   วนัพุธที< 20 มิถุนายน 2555     

ที<ประชุม:    รับรองการประชุม ครัD งที< 47/2555 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ย็น (เหรัญญิก)  รายงานในที<ประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที< 20 มิ.ย. 55   เป็น

จาํนวนเงิน   253,981.43  บาท    

มีรายรับดังนี�       - 

                  รายจ่ายดังนี�        ค่าต่อสมาชิกรายปีสภาหอฯ   16,050 บาท       ค่าโทรศพัท ์ 213.25  บาท   

                                              ค่าอินเตอร์เน็ต  594.25  บาท   เงินเดือนพนกังาน  12,875  บาท   ค่าใชจ่้ายอื<นๆ  629  บาท 

        ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วนัที� 20 มิ.ย. 55  เป็นจาํนวนเงิน   224,216.93  บาท  (สองแสนสองหมื<นสี<พนั 

                                    สองร้อยสิบหกบาทเกา้สิบสามสตางค)์ 

ที<ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 
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4.1    เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที<ประชุม ในรอบเดือนระหวา่งวนัที<  19 พ.ค. – 20 มิ.ย. 55    

                   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ<มเติม ณ ปัจจุบนัมีสมาชิกจาํนวน  109 บริษทั   

ที<ประชุม:   รับทราบ 

4.2   รายชื�อคณะกรรมการสมาคมฯ ในกลุ่มธุรกจิสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 สืบเนื<องจากการประชุมครัD งที<แลว้  ไดส้อบถามคุณพชัรี (สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย)  เรื<องคณะกรรมการ 
 สมาคมที<เป็นตวัแทนคณะกรรมการภาคธุรกิจต่างๆของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดรั้บการยนืยนัวา่ราย 
 ชื<อที<ไดส่้งไปเป็นตวัแทนของแต่ละภาคธุรกิจก็ยงัคงมีชื<ออยูเ่หมือนเดิม เพียงแต่ภาคธุรกิจต่างๆช่วงนีD เงียบ และ 
 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ   
 ที<ประชุม:   รับทราบ 
4.3    การจัดกจิกรรมเพื�อหารายได้เข้าสมาคม 

คณะกรรมการสมาคมฯ ไดห้ารือการจดักิจจกรรมเพื<อหารายไดเ้ขา้สมาคมฯ โดยแบ่งเป็น ดงันีD  

 4.3.1  จดัการแข่งขนัภายในสมาชิกสมาคมฯ ไม่จาํกดัอายุ  และติดต่อ Supplier มาออกบูท เพื<อหารายไดเ้ขา้สมาคมฯ   

โดยมีคณะกรรมการในสมาคมฯ เสนอ  นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  ติดต่อ Supplier 

      4.3.2  ตัDงทีมงานยกระดบัวริิยะฐานะของสมาคมฯ    ถา้จะมีการติดตัDงจะตอ้งมี Certificate ของสมาคมฯ หรือเป็น 

                สมาชิกของสมาคมฯ จึงจะสามารถทาํงานติดตัDงได ้  

ที<ประชุม:  รับทราบ    

4.4    นามบัตรสมาคม 

คณะกรรมการสมาคมฯ  ขอให้เลื<อนการทาํนามบตัรไปก่อน เนื<องจากอาจจะมีการเปลี<ยนแปลงสถานที<ของสมาคมฯ  

จะไดท้าํนามบตัรทีเดียว 

ที<ประชุม:  รับทราบ   

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    

5.1    แต่งตั�งอนุกรรมการพจิารณาราคา Supplier    

จากที<ประชุมมีการแต่งตัDงอนุกรรมการในการพิจารณาราคา Supplier  คือ นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  นายคเชนทร์  ม่วงมณี 

นายทรงกรต  ทรัพย ์กาํเนิด 

ที<ประชุม:  รับรองการแต่งตัDงอนุกรรมการ 

5.2   การหาสถานที�สมาคมฯ และแต่งตั�งอนุกรรมการรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกนัปรึกษาหารือในการยา้ยสถานที<ใหม่ของสมาคมฯ  โดยในวนัองัคารที< 24 ก.ค. 55 

จะไปดูสถานที<ของสมาคมฯ  และแต่งตัDงอนุกรรมการหาสถานที<สมาคมฯ คือ นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา,   



6/6 

 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี,  นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็,  นายคเชนทร์  ม่วงมณี,  นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด ,   

นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ,  นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน   

ที<ประชุม:  รับรองการแต่งตัDงอนุกรรมการ โดยให้อาํนาจในการตดัสินใจทุกกรณี 

 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ   (ถ้ามี) 

 

เมื<อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื<องเพื<อพิจารณาอื<นๆเพิ<มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัD งต่อไปวนัพุธที< 15 กรกฎาคม 2555  ณ หอ้ง Board Room อาคารอินเตอร์ลิDงค ์

 

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 


