ที สคท.057/55/ปช

รายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ครังที 5
สมาคมเคเบิล ลิง ไทย
วันพุธ ที 25 เมษายน 2555
ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

บมจ. อินเตอร์ ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน

สามัญ A 51001

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

บจ. ดีทีพี

สามัญ A 51002

3. นายสมศักดิ*

เหล่าปรี ชา

บจ. คัสโตเมอร์ เอ็นจิเนียริ งเซอร์ วสิ

สามัญ A 51006

4. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

บจ. เอสซี ซิ สเต็ม เน็ตเวิร์ค

สามัญ A 51008

5. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

บจ. ยูนิคอม เทคโนโลยี

สามัญ A 51009

6. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

บจ. เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน

สามัญ A 51010

7. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

บจ. แอลพีเอ็น ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์ วสิ

สามัญ A 51011

8. นางสาวศริ นภัสร์ อัครกิตยานันท์

บจ. มัลติแชลแนล เทคโนโลยี

สามัญ A 51012

9. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

บจ. แสงชัย เนทเวิร์ค

สามัญ A 51016

10. นายคงสรรค์

เลิศธนภรณ์

บจ. ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์

สามัญ A 51020

11. นายสมชาย

บุญรัตน์

บจ. สมาร์ ท คอม โปร

สามัญ A 51023

12. นายวีรวัฒน์

นาคอาทิตย์

บจ. บี.เค.ซี . เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (ผูร้ ับมอบอํานาจ) สามัญ A 51031

13. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

บจ. ศิชยั เอ็นจิเนียริ ง

สามัญ A 51034

14. นายชยากร

บุญเหลือ

บจ. ชยากร เดคเคอร์ แอนด์ ดีไซน์

สามัญ A 51035

15. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

บมจ. วาสิ นเอ็นจิเนียริ ง ซัพพลายส์(ผูร้ ับมอบอํานาจ) สามัญ A 51036

16. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

บจ. เพาเวอร์ เซิ ร์ฟ เทคโนโลยี (ผูร้ ับมอบอํานาจ) สามัญ A 51038
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17. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

บจ. อินเตอร์ ลิงค์ เทเลคอม

สามัญ A 51042

18. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

บจ. เอเซี ย อินเว้นท์

สามัญ A 51051

19. นายสุ เมธ

แสงสลับ

บจ. สคริ ปท์ พอร์ ต เทคโนโลยี

สามัญ A 51059

20. นายสิ งห์ขร

ถาวรบรรจบ

บจ. คิงส์ อินเทลลีเจ้นท์ เทคโนโลยี (ผูร้ ับมอบอํานาจ) สามัญ A 51068

21. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

บจ. เตียวฮง เอ็นจิเนียริ ง

สามัญ A 51074

22. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

บมจ. คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั

สามัญ A 51076

23. นายชยพล

เชิญสวัสดิ*

บจ. ซี พี อินเตอร์ เทรด แอนด์ ซิ สเทมส์ จํากัด

สามัญ A 51077

24. นางชนัยชนม์

เจริ ญยิง

บจ. มิสเตอร์ ไวริ ง (ผูร้ ับมอบอํานาจ)

สามัญ A 51081

25. นายชาญณรงค์

ธรรมเสรี กุล

หจก. รุ่ งเสรี

สามัญ B 51004

26. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

สมทบ C 51017

เริ มประชุม 14.00 น.
นายสมบัติ อนันตรัมพร นายก สมาคมเคเบิลลิงไทย เป็ นประธานในทีประชุม กล่าวสวัสดีท่านสมาชิก
และผูแ้ ทนสมาชิกทุกท่านทีได้ให้เกียรติมาร่ วมประชุมในวันนี การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครังนีนบั เป็ น ครังที 5
ซึ งมีสมาชิกได้ให้เกียรติมาร่ วมประชุม ขณะนีจาํ นวน 26 คน (ซึ งตามกฎข้อบังคับ 22 คน ถือว่าครบองค์ประชุม = 1
ใน 4 ของสมาชิกสามัญ ซึ งปั จจุบนั มีสมาชิกสามัญ 86 บริ ษทั และมีสมาชิกวิสามัญรวมแล้ว จํานวน 109 บริ ษทั )

ระเบียบวาระที 1

เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ

1.1 มหาอุทกภัย ในปี ทีผา่ นมาประเทศไทยเจอปั ญหามหาอุทกภัยช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2554 เท่าทีได้สอบถาม
มวลสมาชิกส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบนําท่วมบ้าน สถานทีทาํ งาน ส่ วนภาพรวมธุ รกิจทราบว่า มีโอกาสทีทาํ ให้
มีรายได้เพิมขึน ทํางานไม่ทนั และรัฐบาลได้ชดเชยบ้านละ 5,000 บาท
มติทีประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 2

เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 4 เมือ วันที 28 เมษายน 2554

นายสมชาย ทรัพย์เย็น (รักษาการเลขาธิ การสมาคมฯ) ขอให้ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ครังที 4 เมือวันที 28 เมษายน 2554
มติทีประชุม: ได้พิจารณารายงานการประชุ มแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครังที 4

ระเบียบวาระที 3

เรืองรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี ทีผ ่ านมา

นายสมศักดิ* เหล่าปรี ชา (อุปนายก 2) ได้รายงานสําหรับผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ ตังแต่รอบปี 2554
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ทีผา่ นมาได้แจ้งให้กบั ทุกท่านในห้องประชุมแล้ว ขอเรี ยนท่านสมาชิกคร่ าวๆถึงขอบเขตการจัดกิจกรรมของ
สมาคมฯ โดยพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมให้รับรองกับการสร้างเครื อข่ายให้กว้างขวางยิง ขึนโดยถือสมาชิกเป็ น
ทีต งั ซึ งตลอดเวลา 4 ปี ของสมาคมฯ เพือให้การประกอบธุ รกิจของสมาชิกและสมาคมฯเป็ นไปด้วยความราบรื น
และประสบความสําเร็ จมากขึน ในรอบ 4 ปี ทีผา่ นมางานกิจกรรมใหญ่ของสมาคมฯ คืองาน 1. ประชุม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท) ในหัวข้อเรื อง “การแปลเอกสาร EIA” 2.
ร่ วมกันจัดทําคู่มือติดตังระบบสายสัญญาณภายในอาคารระหว่างสมาคมเคเบิลลิงไทยและสมาคมช่างเหมาไฟฟ้ า
และเครื องกลไทย 3. การแข่งขันฝี มือแรงงาน นานาชาติ ครังที 41 ณ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ สาขา
เทคโนโลยีระบบสายเครื อข่าย สมาคมฯได้ส่งเยาวชน เข้าร่ วมแข่งขันในวันที 29 กันยายน – 10 ตุลาคม 2554
ทีผา่ นมา นอกจากนียงั มีผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี (เอกสารตามแนบ) ไม่ทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดมีขอ้ เสนอแนะหรื อไม่
ทีประชุม: รับทราบ ผลการดําเนินงานตามทีได้แจกในทีประชุม

ระเบียบวาระที 4

เรืองเพือ พิจารณา

4.1 พิจาณาอนุมัติงบดุลประจําปี 2554
นายสมชาย ทรัพย์เย็น ขอให้ทีประชุมพิจารณางบดุลประจําปี 2554 ซึ งตามรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี
พันตรี ประชา ธรรมโชติ (ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 10) จากสํานักงานเฟื องทองการบัญชีและทนายความ
โดยชีแจงว่าสําหรับปี 2554 รายจ่ายสู งว่ารายได้ 258,088.08 บาท (สองแสนห้าหมืนแปดพันแปดสิ บแปดบาท
แปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดประกอบงบการเงิน ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีจอ้ สักถามหรื อไม่
มติทีประชุม: มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิรับรองงบดุลประจําปี 2554
4.2 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น รายงานว่าทีผา่ นมาปี 2554 สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ พันตรี ประชา ธรรมโชติ (ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 10) จากสํานักงาน เฟื องทองการบัญชี และทนายความ เป็ นผูส้ อบบัญชีสมาคมฯ
โดยคิดค่าตอบแทนปี ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอผูต้ รวจสอบบัญชีประจําปี 2555
รายอืนๆอีกหรื อไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอผูต้ รวจสอบบัญชีรายอืน จึงขอ เสนอพันตรี ประชา ธรรมโชติ (ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 10) จากสํานักงาน เฟื องทองการบัญชีและทนายความเป็ นผูส้ อบบัญชีสมาคมฯ ประจําปี 2555
ขอให้ทีประชุมลงมติเลือกผูส้ อบบัญชีประจําปี 2555
ทีประชุม: มีมติให้ พันตรี ประชา ธรรมโชติ (ผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบีน 10) จากสํานักงานเฟื องทอง
การบัญชีและทนายความเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี สมาคมฯ ประจําปี 2555 โดยกําหนดค่าตอบแทน
ปี ละ 5,000 บาท
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ระเบียบวาระที 5 เลือกตังนายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯ ปี 2555-2557
นายสมบัติ อนันตรัมพร (นายกสมาคมฯ) บัดนีคณะกรรมการปี 2553-2555 ได้ดาํ รงตําแหน่งครบวาระ 2 ปี
แล้ว ตามกฎข้อบังคับของสมาคมฯ “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง เป็ นผูบ้ ริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคม ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตังนายกและนายกเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตังคณะกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 คน และ
ไม่เกิน 30 คน โดยสมาชิกสามัญเสนอชือสมาชิกสามัญทีประสงค์รับเลือกตังเป็ นนายกสมาคมต่อทีประชุมใหญ่ และมี
สมาชิกสามัญรับรองไม่นอ้ ยกว่า 2 คน จึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอชือสมาชิกสามัญขึนมา เพือพิจารณารับการเลือกตัง
เป็ นนายก สมาคมฯ เนื องจากกระผมได้ดาํ รงค์ตาํ แหน่งครบ 2 วาระแล้ว และตามข้อบังคับของสมาคมฯ ไม่สามารถ
รับเป็ นนายกต่อได้ จึงขอให้สมาชิกเสนอชือท่านอืน
- นาย คเชนทร์ ม่วงมณี บริ ษทั ดีทีพี จํากัด ขอเสนอชื อ นายสมศักดิ* เหล่าปรี ชา ผูแ้ ทน บริ ษทั คัสโตเมอร์
เอ็นจิ เนียริ งเซอร์ วสิ จํากัด
นายสมบัติ อนันตรัมพร (นายกสมาคมฯ) ขอให้สมาชิกรับรอง ไม่ทราบว่ามีสมาชิกเสนอชือเพิมเติมหรื อไม่
มติทีประชุม: กล่าว เมือไม่มีสมาชิกเสนอชือเพิมเติม จากข้อบังคับสมาคม มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตัง
นายสมศักดิ*เหล่าปรี ชา เป็ นนายกสมาคม ประจําปี 2555-2557
นายสมบัติ อนันตรัมพร (นายกสมาคมฯ) ตามข้อบังคับ นายกทีได้รับการเลือกตังเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตังคณะ
กรรมการจํานวนไม่นอ้ ย 9 คน และไม่เกิน 30 คน ขอเรี ยนเชิญ นายสมศักดิ* เหล่าปรี ชา นายกคนใหม่ ได้กล่าวการ
แต่งตังคณะกรรมการปี 2555-2557
นายสมศักดิ* เหล่าปรี ชา กล่าว เรี ยน อดีตนายกสมาคมฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขอขอบคุณทีให้การ
ไว้วางใจและให้โอกาสผมเข้ามาบริ หารงานสมาคมฯ และผมจะทุ่มเท เสี ยสละสุ ดความสามารถในการทํางาน และ
ต่อไปนีผมขอให้ทีประชุมรับรองรายชือคณะกรรมการปี 2555-2557 ดังนี
1. บริ ษทั อินเตอร์ ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน จํากัด (มหาชน) โดย นายสมบัติ อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ*

2. บริ ษทั ดีทีพี จํากัด

อุปนายก

โดย นายคเชนทร์ ม่วงมณี

3. บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั จํากัด โดย นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

เลขาธิ การ

4. บริ ษทั แอลพีเอ็น ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด

โดย นายวัชระพงษ์ ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

5. บริ ษทั สคริ ปท์ พอร์ ต เทคโนโลยี จํากัด

โดย นายสุ เมธ แสงสลับ

นายทะเบียน

6. บริ ษทั เอสซี ซิ สเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากัด

โดย นายสมชาย ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

7. บริ ษทั ยูนิคอม เทคโนโลยี จํากัด

โดย นายสุ กิจ บัณฑิตรวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

8. บริ ษทั เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน จํากัด

โดย นายสุ ชีพ เขียวลายเลิศ

ปฏิคม
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9. บริ ษทั มัลติแชลแนลเทคโนโลยี จํากัด

โดย นางสาวศริ นภัสร์ อัครกิติยานันท์ ประชาสัมพันธ์

10. บริ ษทั แสงชัย เนทเวิร์ค จํากัด

โดย นายวัลลภ ชัยวรร์

ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการ

11. บริ ษทั คิงส์ อินเทลลิเจ้น เทคโนโลยี จํากัด

โดย นายพรชัย เอียมสุ กใส

กรรมการ

12. บริ ษทั ดีทีพี จํากัด

โดย นายกฤษตฤณ ม่วงมณี

กรรมการ

13. บริ ษทั อินเตอร์ ลิงค์ เทเลคอม จํากัด

โดย นายปิ ตุภูมิ สุ บงกช

กรรมการ

14. บริ ษทั ซี พี อินเตอร์ เทรด แอนด์ ซิ สเทมส์ จํากัด

โดย นายชยพล เชิญสวัสดิ*

กรรมการ

นายสมศักดิ* เหล่าปรี ชา กล่าว จากคณะกรรมการทีเสนอรายชือนีแล้ว ยังมีสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการเพิมเติมบ้าง
มติทีประชุม: รับรองรายชือคณะกรรมการปี 2555-2557

ระเบียบวาระที 6 เรืองรับรองฐานะและความประพฤติคณะกรรมการ
นายสมศักดิ* เหล่าปรี ชา กล่าว เพือให้เป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงพาณิ ชย์ ขอให้ทีประชุมรับรองฐานะ
และความประพฤติท่านนายกคนใหม่ และสมาชิกผูท้ ีได้รับการแต่งตังเป็ นคณะกรรมการทัง 14 ท่าน
ทีได้เสนอมาแล้ว
มติทีประชุม:

มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองนายกคนใหม่และสมาชิกทีจะได้รับการแต่งตังเป็ นคณะกรรมการรวม 14 ท่าน

นายสมศักดิ* เหล่าปรี ชา กล่าว ตามข้อบังคับสมาคม หมวดที 6 ข้อ 17 (หน้าที 6) ย่อหน้าที 5 “ คณะกรรมการ
สมาคมอยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระ ยกเว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบจากการประชุมใหญ่ ” จึงขอให้ทีประชุมใหญ่
มีมติให้สมาชิกทีได้รับการแต่งตังคณะกรรมการ จํานวน 14 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี สามารถดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําปี 2555-2557 ได้ต่อไปนี
1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

2. นายสมศักดิ*

เหล่าปรี ชา

3. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

6. นายสุ เมธ

แสงสลับ

7. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

8. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

9. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ
5/6

10. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

11. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

12. นายพรชัย

เอียมสุ กใส

13. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

14. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการทัง 14 ท่านเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ ตลอดระยะเวลาทีดาํ รงตําแหน่ง กรรมการได้อุทิศ
เวลาและแรงกายช่วยเหลือสมาคมฯ มาโดยตลอด ซึ งสมาคมฯต้องอาศัยท่านในการบริ หารสมาคมฯ จึงขอให้ทีประชุม
รับรองกรรมการทัง 14 ท่าน ให้อยูต่ าํ แหน่งเกิน 2 วาระได้
ทีประชุม: มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองให้กรรมการทัง 14 ท่านอยูใ่ นตําแหน่งเกิน 2 วาระได้

ระเบียบวาระที 7 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
เมือไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื องเพือพิจารณาเพิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการในวาระนี
และสมาชิกทุกท่านทีได้ให้ความร่ วมมือในการเสี ยสละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี ได้เวลาอันควรแล้วผมขอปิ ด
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครังที 5
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.

(นายสมบัติ อนันตรัมพร)
ประธาน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครังที 5

น.ส.ปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
ผูต้ รวจทาน
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