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ที� สคท.094/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 47/2555 วนัพธุที�  20  มถุินายน  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  Board Room   อาคารอนิเตอร์ลิ�งค์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก  

3.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

6.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

  7.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

8.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

3.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

4.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

5.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

 6.   นายพรชยั  เอี:ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

  7.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  

เริ:มประชุมเวลา 16.00 น. 

นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที:ประธานในที:ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้:ประชุม

พิจารณาเรื:องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีC  
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ระเบียบวาระที� 1   เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ  

เรื�องที� 1     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพธีิเปิดงาน THAIFEX – World of food ASIA 2012 

ประธาน:   ตามที:ทางหอการคา้ไทย ร่วมกบั กรมส่งเสริมการส่งออก และ Koelnmesse จดังาน THAIFEX- 

       World of food ASIA 2012  ระหวา่งวนัที: 23-27 พ.ค. 2555  ณ เมืองทองธานี พร้อมกาํหนดใหมี้พิธี 

        เปิดงานในวนัพุธที: 23 พ.ค. 2555  เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณหนา้ Challenger 1-3 เมืองทองธานี นัCน 

        จึงขอเชิญสมาคมฯท่าน เขา้ร่วมพิธีเปิดงานในวนัเวลา และสถานที:ดงักล่าว 

ที:ประชุม:  รับทราบ    

 เรื�องที� 2     ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การสร้างเครือข่ายพฒันากลุ่มธุรกจิสมาคมการค้า” 

 ประธาน:   ดว้ย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 

        เชื:อมโยงกลุ่มธุรกิจที:เกี:ยวขอ้ง เพื:อร่วมกนัพฒันาการสร้างมูลค่าเพิ:มทางธุรกิจและเศรษฐกิจของ 

        ประเทศใหสู้งขึCน โดยกาํหนดสัมมนาเพื:อกระตุน้แนวคิด ใหค้วามรู้ และระดมความคิดเห็นแนวทาง 

        การสร้างการเชื:อมโยงเครือข่ายสมาคมการคา้รายกลุ่มธุรกิจ ในวนัพฤหสับดีที: 7 มิถุนายน 2555 

         เวลา 08.30 – 15.30 น.  ณ ศูนยฝึ์กอบรมพฒันาธุรกิจการคา้ ชัCน 6  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

        โดยสมาคมฯ  ส่งผูแ้ทน  น.ส.ปิยดา (จนท.สมาคมฯ)  เขา้ร่วมสัมมนาในครัC งนีC  

 น.ส.ปิยดา  แจง้ในที:ประชุมวา่      การสร้างเครือข่ายพฒันากลุ่มธุรกิจสมาคมการคา้ตอ้งมีการร่างแนวทางกาํหนด

โครงสร้างสมาคมการคา้  มีการวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคต่์างๆของสมาคมการคา้ โดยมีการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี:ยวชาญดา้นต่างๆที:เกี:ยวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20 ราย และจดัระดมความคิดเห็นจากผูแ้ทน

สมาคมการคา้หรือหน่วยงานที:เกี:ยวขอ้งมาทาํขอ้สรุป  

ที:ประชุม:  รับทราบ   

เรื�องที� 3     ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์ 

ประธาน:   ดว้ย ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สาํนกังานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       แห่งชาติ ไดมี้กาํหนดจดัการประชุมคณะกรรมการงานรับรองคุณภาพบริภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ 

       คอมพิวเตอร์ ครัC งที: 13-3/2555  ในวนัพุธที: 6 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น.  ณ หอ้งประชุม 618 

       ชัCน 6 อาคารสาํนกัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระราม 6    โดยสมาคมฯ ส่งผูแ้ทน 

       นายสมศกัดิ�    เหล่าปรีชา    เขา้ร่วมประชุมในครัC งนีC  

นายสมศกัดิ�    เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  แจง้ในที:ประชุมวา่    ปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะไม่ค่อยทราบข่าวเรื:องการรับรอง 

                  คุณภาพบริภณัฑ์มากนกั ทางหน่วยงานจึงจดัโปรโมชั:น  สาํหรับผูบ้ริโภคที:มีการรับรองผลิตภณัฑจ์ะตอ้ง 
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                   มีสติกเกอร์มาติด  แต่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการติดสติกเกอร์ โดยผูป้ระกอบการไดบ้อกวา่ราคาแพง 

ที:ประชุม:  รับทราบ                  

เรื�องที� 4     ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวาระแห่งชาติ: เศรษฐกจิไทยยุคใหม่ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ประธาน:   ดว้ยกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กาํหนดจดัการสัมมนาเรื:อง “วาระแห่งชาติ: เศรษฐกิจไทยยคุใหม่ 

        ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ในวนัจนัทร์ที: 11 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น.   

         ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ�  Plenary Hall 2   โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด  และมี 

         การบรรยายพิเศษเรื:อง “ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศภายใต ้AEC”    

ที:ประชุม:  รับทราบ 

เรื�องที� 5     ขอเชิญประชุมหารือสถานการณ์ส่งออกในแต่ละภาคธุรกจิ 

ประธาน:   สืบเนื:องจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจที:อ่อนแอ และปัญหาหนีCสาธารณะในยโุรปและสหรัฐทาํให้ 

        เศรษฐกิจของเอเซียกาํลงัเผชิญกบัภาวะการขยายตวัที:ต ํ:าลง  ในขณะที:เงินเฟ้อสูงขึCน เมื:อเทียบกบัอดีต 

        ส่งผลใหป้ระเทศไทยประสบภาวะการส่งออกลดลง  ในการนีC  รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้ 

        แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเชิญท่าน หรือผูแ้ทนระดบับริหาร เขา้ร่วมปรึกษาหารือในประเด็น เรื:อง  

        สถานการณ์ส่งออกในภาคธุรกิจของท่าน  ในวนัพฤหสับดีที: 7 มิถุนายน 2555  เวลา 12.00-14.00 น. 

        ณ หอ้งประชุม 2307  อาคารจรูญสีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย    

ที:ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6      ขอเชิญประชุมเพื�อรับฟังความคิดเห็นเรื�อง “สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในตลาดซอฟต์แวร์ 

         และบริการซอฟต์แวร์ ประจําปี 2554” 

ประธาน:    ดว้ย สาํนกัส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (SIPA) และสถาบนัวจิยัเพื:อ 

        การพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดาํเนินการศึกษา โครงการสาํรวจตลาดซอฟตแ์วร์และซอฟตแ์วร์ 

        บริการ  เพื:อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ทัCงในดา้นสภาวะตลาดรวมทัCง 

        สถานภาพบุคลากรและการจา้งงาน บดันีC  คณะผูว้จิยัไดส้าํรวจและประมวลผลขอ้มูลเป็นที:เรียบร้อยแลว้ 

        ในการนีC  คณะวจิยัขอเรียนเชิญสมาคมฯของท่าน เขา้ร่วมประชุมในวนัพฤหสับดีที: 21 มิถุนายน 2555 

         เวลา 09.30-12.00 น.  ณ หอ้งประชุม ชัCน 2  สถาบนัวจิยัเพื:อการพฒันาประเทศไทย  

ที:ประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 47/2555 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้:ประชุมรับรองการประชุม ครัC งที: 46/2555    เริ:มตัCงแต่หนา้ 1-7 

ที:ประชุม:    รับรองการประชุม ครัC งที: 46/2555 
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ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที:ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที: 19 พ.ค. 55   เป็น

จาํนวนเงิน   268,545.18  บาท    

มีรายรับดังนี�       - 

                  รายจ่ายดังนี�        ค่าโทรศพัท ์ 457.25  บาท   ค่าอินเตอร์เน็ต  32.50  บาท   เงินเดือนพนกังาน  12,875  บาท 

                                              ค่าใชจ่้ายอื:นๆ  629  บาท 

        ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วนัที� 20 มิ.ย. 55  เป็นจาํนวนเงิน   253,981.43  บาท  (สองแสนหา้หมื:นสามพนั 

                                    เกา้ร้อยแปดสิบเอด็บาทสี:สิบสามสตางค)์ 

ที:ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

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 

จนท.สมาคมฯ  ไดแ้ยกรายชื:อคณะกรรมการในภาคธุรกิจสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ดงันีC  

- คุณสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา        กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื:อสาร 
- คุณคเชนทร์  ม่วงมณี            กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
- คุณสมชาย  ทรัพยเ์ยน็           กลุ่มก่อสร้างและออกแบบ 
- คุณสมบติั  อนนัตรัมพร , คุณสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา        กลุ่มรับรองคุณภาพบริภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ 
- คุณคเชนทร์  ม่วงมณี , คุณสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา            กลุ่มบนัเทิงและสื:อสาร 
- คุณกิตติรัตน์  เมฆมณี            กลุ่มพลงังาน 

 ที:ประชุม:   รับทราบ 
4.3    การจัดกจิกรรมเพื�อหารายได้เข้าสมาคม 

นายกสมาคมฯ แจง้ในที:ประชุมวา่  จะขอเลื:อนการกาํหนดกิจกรรมและกาํหนดวนัในการประชุมเดือน กรกฎาคม 55 

ที:ประชุม:   รับทราบ      

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา    
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5.1    การต่ออายุสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งยิ:งที:ไดรั้บความไวว้างใจจากสมาคมของท่าน  ที:เขา้ร่วมเป็น 

สมาชิกและสนบัสนุนการดาํเนินงานของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยดว้ยดีตลอดมา  บดันีC  อายกุารเป็นสมาชิก 

ของสมาคมท่านจะหมดอายเุดือน กรกฏาคม 2555  ดงันัCน จึงใคร่ขอเชิญสมาคมของท่านต่ออายสุมาชิกตามใบขอเก็บ 

เงินค่าสมาชิก เป็นจาํนวนเงิน  16,050 บาท 

ที:ประชุม:   อนุมติั การต่ออายสุมาชิกสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย จาํนวนเงิน 16,050 บาท 

5.2   นามบัตรสมาคม 

ดว้ย สมาคมเคเบิCลลิ:งไทยจะทาํนามบตัรใหก้บัคณะกรรมการทุกท่าน ซึ: งบริษทั ส.กราฟฟิคดีไซน์  ทาํใบเสนอราคามาให ้

สมาคมฯ  คือ แบบดา้นหนา้สมาคม  4  สี  และดา้นหลงั 1 สี   ราคาใบละ  4  บาท  สั:งทาํจาํนวน  1,500 ใบ 

รวมจาํนวนเงินทัCงสิCน  6,000  บาท     โดยทางคุณสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  แจง้ในที:ประชุมวา่  คุณสมบติั  อนนัตรัมพร 

(นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  )  ไดเ้ชิญคุณทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด    เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในสมาคมฯอีกครัC ง  โดยจะ 

ขอพิจารณาเรื:องนามบตัรอีกครัC ง วา่จะทาํนามบตัรเพิ:มเติมอีกหรือไม่ 

ที:ประชุม:  รับทราบ 

5.3  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม 

ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยสมาชิกจากหลากหลายภาคส่วน โดยมีสมาคมการคา้ร่วมเป็นส่วนหนึ:ง 

ในการสร้างบทบาทขบัเคลื:อนเศรษฐกิจ ไปพร้อมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ทัCงนีC  เพื:อสร้างความเขม้แขง็และ

สร้างเครือข่ายที:มั:นคง จึงไดก้าํหนดนโยบายในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาคมการคา้  สภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทยขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม กลบัไปยงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้  

ที:ประชุม:    คณะกรรมการสมาคมร่วมกนัพิจารณา และตอบแบบสอบถามกลบัไปยงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้ 

                    เรียบร้อยแลว้ 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ   

6.1   คุณสมชาย  ทรัพยเ์ยน็   แจง้ในที:ประชุมวา่   คุณสมบติั  อนนัตรัมพร(นายกกิตติมศกัดิ� )  ไดเ้ชิญคุณทรงกรต  

ทรัพยก์าํเนิด  และคุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน    เขา้มาเป็นคณะกรรมการในสมาคมฯ   ซึ: งสมาคมฯมีความยนิดีเป็น 

อยา่งยิ:งในการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการอีกครัC ง  

ที:ประชุม:   รับรองคุณทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  และ คุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ 
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เมื:อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื:องเพื:อพิจารณาอื:นๆเพิ:มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัC งต่อไปวนัพุธที: 18 กรกฎาคม 2555   

 

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
  


