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ที�  สคท.057/55/ปช 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามญั ครั�งที� 5 

สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

วนัพธุ ที� 25  เมษายน  2555 

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

1.    นายสมบติั อนนัตรัมพร  บมจ. อินเตอร์ลิ�งค ์คอมมิวนิเคชั�น   สามญั A 51001 

2.    นายคเชนทร์ ม่วงมณี   บจ. ดีทีพี     สามญั A 51002 

3.    นายสมศกัดิ*  เหล่าปรีชา  บจ. คสัโตเมอร์เอน็จิเนียริ�งเซอร์วสิ  สามญั A 51006 

4.    นายสมชาย ทรัพยเ์ยน็  บจ. เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค   สามญั  A 51008 

5.    นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  บจ. ยนิูคอม เทคโนโลย ี    สามญั A 51009 

6.    นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  บจ. เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชั�น  สามญั A 51010 

7.    นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   บจ. แอลพีเอน็ ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ  สามญั  A 51011 

8.   นางสาวศรินภสัร์  อคัรกิตยานนัท ์  บจ. มลัติแชลแนล เทคโนโลย ี   สามญั A 51012 

9.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  บจ. แสงชยั เนทเวิร์ค    สามญั A 51016 

10.  นายคงสรรค ์ เลิศธนภรณ์  บจ. ชยับูรณ์อีเล็คโทรนิคส์    สามญั A 51020 

11.  นายสมชาย บุญรัตน์   บจ. สมาร์ท  คอม โปร    สามญั   A 51023 

12.  นายวรีวฒัน์ นาคอาทิตย ์  บจ. บี.เค.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (ผูรั้บมอบอาํนาจ) สามญั A 51031 

13.  นายสมบติั อนนัตรัมพร                 บจ. ศิชยั เอน็จิเนียริ�ง    สามญั   A 51034 

14.  นายชยากร บุญเหลือ  บจ. ชยากร เดคเคอร์ แอนด ์ดีไซน์   สามญั   A 51035  

15.  นายสมบติั         อนนัตรัมพร  บมจ. วาสินเอ็นจิเนียริ�ง ซพัพลายส์(ผูรั้บมอบอาํนาจ) สามญั A 51036 

16.  นายสมบติั  อนนัตรัมพร  บจ. เพาเวอร์เซิร์ฟ เทคโนโลย ี (ผูรั้บมอบอาํนาจ)    สามญั   A 51038 
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17.  นายปิตุภูมิ  สุบงกช   บจ. อินเตอร์ลิ�งค ์เทเลคอม   สามญั A 51042 

18.  นายสมบติั อนนัตรัมพร       บจ. เอเซีย อินเวน้ท ์     สามญั   A 51051 

19.  นายสุเมธ  แสงสลบั       บจ. สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ี   สามญั   A 51059 

20.  นายสิงห์ขร ถาวรบรรจบ       บจ. คิงส์ อินเทลลีเจน้ท ์เทคโนโลย ี(ผูรั้บมอบอาํนาจ) สามญั   A 51068 

21.  นายสมบติั อนนัตรัมพร       บจ. เตียวฮง เอน็จิเนียริ�ง    สามญั   A 51074 

22.  นายกิตติรัตน์ เมฆมณี        บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชั�น  สามญั   A 51076 

23.  นายชยพล   เชิญสวสัดิ*        บจ. ซีพี อินเตอร์เทรด แอนด ์ซิสเทมส์ จาํกดั  สามญั   A 51077 

24.  นางชนยัชนม ์ เจริญยิ�ง        บจ. มิสเตอร์ไวริ�ง      (ผูรั้บมอบอาํนาจ)  สามญั   A 51081 

25.  นายชาญณรงค ์ ธรรมเสรีกุล       หจก. รุ่งเสรี      สามญั   B 51004 

26.  นายกฤษตฤณ ม่วงมณี                                                       สมทบ   C 51017 

 

เริ�มประชุม 14.00 น. 

นายสมบติั  อนนัตรัมพร นายก สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย เป็นประธานในที�ประชุม กล่าวสวสัดีท่านสมาชิก 

และผูแ้ทนสมาชิกทุกท่านที�ไดใ้หเ้กียรติมาร่วมประชุมในวนันี�   การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีครั� งนี�นบัเป็น ครั� งที�   5  

ซึ� งมีสมาชิกไดใ้หเ้กียรติมาร่วมประชุม ขณะนี�จาํนวน 26 คน  (ซึ� งตามกฎขอ้บงัคบั 22 คน ถือวา่ครบองคป์ระชุม =  1 

ใน 4  ของสมาชิกสามญั  ซึ� งปัจจุบนัมีสมาชิกสามญั 86 บริษทั และมีสมาชิกวสิามญัรวมแลว้ จาํนวน 109 บริษทั)     

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

1.1 มหาอุทกภยั   ในปีที�ผา่นมาประเทศไทยเจอปัญหามหาอุทกภยัช่วงเดือน ตุลาคม-ธนัวาคม 2554  เท่าที�ไดส้อบถาม 

           มวลสมาชิกส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบนํ�าท่วมบา้น สถานที�ทาํงาน ส่วนภาพรวมธุรกิจทราบวา่ มีโอกาสที�ทาํให ้

           มีรายไดเ้พิ�มขึ�น ทาํงานไม่ทนั และรัฐบาลไดช้ดเชยบา้นละ 5,000 บาท 

มติที�ประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2 เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 4   เมื�อวนัที�  28  เมษายน  2554 

                       นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  (รักษาการเลขาธิการสมาคมฯ)  ขอใหที้�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามญั    

ประจาํปี ครั� งที� 4   เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2554 

มติที�ประชุม:  ไดพ้ิจารณารายงานการประชุมแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ครั� งที� 4 

ระเบียบวาระที� 3 เรื�องรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที�ผ่านมา 

นายสมศกัดิ*   เหล่าปรีชา (อุปนายก 2)   ไดร้ายงานสาํหรับผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ตั�งแต่รอบปี 2554 
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ที�ผา่นมาไดแ้จง้ใหก้บัทุกท่านในหอ้งประชุมแลว้  ขอเรียนท่านสมาชิกคร่าวๆถึงขอบเขตการจดักิจกรรมของ        

สมาคมฯ โดยพยายามสร้างสรรคกิ์จกรรมใหรั้บรองกบัการสร้างเครือข่ายใหก้วา้งขวางยิ�งขึ�นโดยถือสมาชิกเป็น

ที�ตั�งซึ� งตลอดเวลา 4 ปีของสมาคมฯ เพื�อใหก้ารประกอบธุรกิจของสมาชิกและสมาคมฯเป็นไปดว้ยความราบรื�น

และประสบความสาํเร็จมากขึ�น ในรอบ 4 ปีที�ผา่นมางานกิจกรรมใหญ่ของสมาคมฯ คืองาน  1. ประชุม

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัป์ (วสท) ในหวัขอ้เรื�อง “การแปลเอกสาร EIA”      2.  

ร่วมกนัจดัทาํคู่มือติดตั�งระบบสายสัญญาณภายในอาคารระหวา่งสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทยและสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า

และเครื�องกลไทย    3.  การแข่งขนัฝีมือแรงงาน นานาชาติ ครั� งที� 41  ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ สาขา

เทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย  สมาคมฯไดส่้งเยาวชน เขา้ร่วมแข่งขนัในวนัที� 29 กนัยายน – 10 ตุลาคม 2554    

ที�ผา่นมา   นอกจากนี�ยงัมีผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี�  (เอกสารตามแนบ)      ไม่ทราบวา่มี

สมาชิกท่านใดมีขอ้เสนอแนะหรือไม่ 

ที�ประชุม:     รับทราบ ผลการดาํเนินงานตามที�ไดแ้จกในที�ประชุม 

ระเบียบวาระที� 4 เรื�องเพื�อพจิารณา 

4.1 พจิาณาอนุมัติงบดุลประจําปี 2554 
นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็   ขอใหที้�ประชุมพิจารณางบดุลประจาํปี 2554  ซึ� งตามรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี 

พนัตรีประชา  ธรรมโชติ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10)  จากสาํนกังานเฟื� องทองการบญัชีและทนายความ 

โดยชี�แจงวา่สาํหรับปี 2554   รายจ่ายสูงวา่รายได ้ 258,088.08 บาท  (สองแสนหา้หมื�นแปดพนัแปดสิบแปดบาท 

แปดสตางค)์    โดยมีรายละเอียดประกอบงบการเงิน   ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดมีจอ้สักถามหรือไม่ 

มติที�ประชุม:   มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองงบดุลประจาํปี 2554 

4.2   พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

 นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็   รายงานวา่ที�ผา่นมาปี 2554 สมาคมฯ ไดม้อบหมายให ้พนัตรีประชา  ธรรมโชติ (ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10)  จากสาํนกังาน เฟื� องทองการบญัชี และทนายความ เป็นผูส้อบบญัชีสมาคมฯ 

โดยคิดค่าตอบแทนปีละ 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) ไม่ทราบวา่มีท่านใดจะเสนอผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2555  

รายอื�นๆอีกหรือไม่   หากไมมี่ท่านใดเสนอผูต้รวจสอบบญัชีรายอื�น  จึงขอ เสนอพนัตรีประชา  ธรรมโชติ (ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต เลขทะเบียน 10) จากสาํนกังาน เฟื� องทองการบญัชีและทนายความเป็นผูส้อบบญัชีสมาคมฯ ประจาํปี 2555  

ขอใหที้�ประชุมลงมติเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2555 

ที�ประชุม:   มีมติให ้ พนัตรีประชา   ธรรมโชติ (ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบีน 10)  จากสาํนกังานเฟื� องทอง  

                   การบญัชีและทนายความเป็นผูต้รวจสอบบญัชีสมาคมฯ ประจาํปี 2555   โดยกาํหนดค่าตอบแทน   

                   ปีละ 5,000 บาท     
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ระเบียบวาระที� 5    เลอืกตั�งนายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯ ปี 2555-2557 

           นายสมบติั  อนนัตรัมพร  (นายกสมาคมฯ)   บดันี�คณะกรรมการปี 2553-2555 ไดด้าํรงตาํแหน่งครบวาระ 2 ปี

แลว้ ตามกฎขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  “ใหมี้คณะกรรมการคณะหนึ�ง เป็นผูบ้ริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง 

สมาคม ใหส้มาชิกลงคะแนนเลือกตั�งนายกและนายกเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 9 คน และ

ไม่เกิน 30 คน  โดยสมาชิกสามญัเสนอชื�อสมาชิกสามญัที�ประสงครั์บเลือกตั�งเป็นนายกสมาคมต่อที�ประชุมใหญ่ และมี

สมาชิกสามญัรับรองไม่นอ้ยกวา่  2 คน  จึงขอใหท้่านสมาชิกเสนอชื�อสมาชิกสามญัขึ�นมา เพื�อพิจารณารับการเลือกตั�ง

เป็นนายก สมาคมฯ    เนื�องจากกระผมไดด้าํรงคต์าํแหน่งครบ 2 วาระแลว้ และตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ไม่สามารถ

รับเป็นนายกต่อได ้จึงขอให้สมาชิกเสนอชื�อท่านอื�น 

- นาย คเชนทร์   ม่วงมณี  บริษทั   ดีทีพี จาํกดั   ขอเสนอชื�อ   นายสมศกัดิ*    เหล่าปรีชา   ผูแ้ทน  บริษทั คสัโตเมอร์

เอน็จิ  เนียริ�งเซอร์วสิ จาํกดั 

      นายสมบติั  อนนัตรัมพร (นายกสมาคมฯ)   ขอใหส้มาชิกรับรอง ไม่ทราบวา่มีสมาชิกเสนอชื�อเพิ�มเติมหรือไม่ 

มติที�ประชุม:     กล่าว    เมื�อไม่มีสมาชิกเสนอชื�อเพิ�มเติม  จากขอ้บงัคบัสมาคม มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั�ง  

                          นายสมศกัดิ* เหล่าปรีชา   เป็นนายกสมาคม ประจาํปี 2555-2557 

       นายสมบติั  อนนัตรัมพร  (นายกสมาคมฯ)  ตามขอ้บงัคบั นายกที�ไดรั้บการเลือกตั�งเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั�งคณะ 

กรรมการจาํนวนไม่นอ้ย 9 คน และไม่เกิน 30 คน  ขอเรียนเชิญ   นายสมศกัดิ*    เหล่าปรีชา  นายกคนใหม่ ไดก้ล่าวการ 

แต่งตั�งคณะกรรมการปี 2555-2557 

        นายสมศกัดิ*   เหล่าปรีชา   กล่าว    เรียน อดีตนายกสมาคมฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขอขอบคุณที�ใหก้าร

ไวว้างใจและใหโ้อกาสผมเขา้มาบริหารงานสมาคมฯ และผมจะทุ่มเท เสียสละสุดความสามารถในการทาํงาน และ

ต่อไปนี�ผมขอใหที้�ประชุมรับรองรายชื�อคณะกรรมการปี 2555-2557  ดงันี�  

 

1. บริษทั อินเตอร์ลิ�งค ์คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน)      โดย    นายสมบติั     อนนัตรัมพร         นายกสมาคมกิตติมศกัดิ*  

2. บริษทั ดีทีพี จาํกดั                                                           โดย    นายคเชนทร์   ม่วงมณี              อุปนายก  

3. บริษทั คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูชั�น จาํกดั    โดย    นายกิตติรัตน์   เมฆมณี               เลขาธิการ 

4. บริษทั แอลพีเอน็ ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั        โดย    นายวชัระพงษ ์  ดีเทศ  ผูช่้วยเลขาธิการ 

5. บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจาํกดั        โดย   นายสุเมธ    แสงสลบั  นายทะเบียน 

6. บริษทั เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค จาํกดั        โดย   นายสมชาย   ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

7. บริษทั ยนิูคอม เทคโนโลย ีจาํกดั         โดย   นายสุกิจ   บณัฑิตรวราพงศ ์ ผูช่้วยเหรัญญิก 

8. บริษทั เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั       โดย   นายสุชีพ   เขียวลายเลิศ              ปฏิคม 
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9. บริษทั มลัติแชลแนลเทคโนโลย ีจาํกดั        โดย   นางสาวศรินภสัร์   อคัรกิติยานนัท ์    ประชาสัมพนัธ์ 

10. บริษทั แสงชยั เนทเวิร์ค จาํกดั         โดย   นายวลัลภ   ชยัวรร์  ผูช่้วยฝ่ายวชิาการ  

11. บริษทั คิงส์ อินเทลลิเจน้ เทคโนโลย ีจาํกดั        โดย   นายพรชยั   เอี�ยมสุกใส  กรรมการ 

12. บริษทั ดีทีพี จาํกดั          โดย   นายกฤษตฤณ   ม่วงมณี              กรรมการ 

13. บริษทั อินเตอร์ลิ�งค ์เทเลคอม จาํกดั        โดย  นายปิตุภูมิ   สุบงกช  กรรมการ   

14. บริษทั ซี พี อินเตอร์เทรด แอนด ์ซิสเทมส์ จาํกดั       โดย  นายชยพล   เชิญสวสัดิ*   กรรมการ     

  

           นายสมศกัดิ*   เหล่าปรีชา  กล่าว    จากคณะกรรมการที�เสนอรายชื�อนี�แลว้ ยงัมีสมาชิกท่านใดสนใจเขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการเพิ�มเติมบา้ง   

 มติที�ประชุม:     รับรองรายชื�อคณะกรรมการปี 2555-2557   

ระเบียบวาระที� 6     เรื�องรับรองฐานะและความประพฤติคณะกรรมการ 

          นายสมศกัดิ*    เหล่าปรีชา  กล่าว   เพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย ์ ขอใหที้�ประชุมรับรองฐานะ

และความประพฤติท่านนายกคนใหม่ และสมาชิกผูที้�ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นคณะกรรมการทั�ง  14  ท่าน  

ที�ไดเ้สนอมาแลว้ 

มติที�ประชุม:    มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองนายกคนใหม่และสมาชิกที�จะไดรั้บการแต่งตั�งเป็นคณะกรรมการรวม  14  ท่าน 

           นายสมศกัดิ*   เหล่าปรีชา  กล่าว   ตามขอ้บงัคบัสมาคม หมวดที� 6 ขอ้ 17 (หนา้ที� 6) ยอ่หนา้ที� 5  “ คณะกรรมการ

สมาคมอยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกินสองวาระ ยกเวน้แต่จะไดรั้บการเห็นชอบจากการประชุมใหญ่ ”  จึงขอใหที้�ประชุมใหญ่

มีมติใหส้มาชิกที�ไดรั้บการแต่งตั�งคณะกรรมการ จาํนวน  14  ท่าน ตามรายนามต่อไปนี�  สามารถดาํรงตาํแหน่ง 

     คณะกรรมการสมาคมฯ ประจาํปี 2555-2557  ไดต่้อไปนี�    

1. นายสมบติั  อนนัตรัมพร   

2. นายสมศกัดิ*   เหล่าปรีชา 

3. นายคเชนทร์  ม่วงมณี 

4. นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

5. นายวชัรพงษ ์  ดีเทศ 

6. นายสุเมธ  แสงสลบั 

7. นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ 

8. นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์

9. นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ 
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10. นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์

11. นายวลัลภ  ชยัวรรณ์ 

12. นายพรชยั  เอี�ยมสุกใส 

13. นายกฤษตฤณ   ม่วงมณี 

14. นายปิตุภูมิ  สุบงกช 

  กรรมการทั�ง 14  ท่านเป็นบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ ตลอดระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการไดอุ้ทิศ

เวลาและแรงกายช่วยเหลือสมาคมฯ มาโดยตลอด ซึ� งสมาคมฯตอ้งอาศยัท่านในการบริหารสมาคมฯ  จึงขอใหที้�ประชุม

รับรองกรรมการทั�ง  14  ท่าน ใหอ้ยูต่าํแหน่งเกิน 2 วาระได ้

ที�ประชุม:     มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองใหก้รรมการทั�ง  14  ท่านอยูใ่นตาํแหน่งเกิน 2 วาระได ้

ระเบียบวาระที� 7     เรื�องอื�นๆ  (ถ้าม)ี 

 

            เมื�อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื�องเพื�อพิจารณาเพิ�มเติม ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการในวาระนี�  

และสมาชิกทุกท่านทีไดใ้หค้วามร่วมมือในการเสียสละเวลามาร่วมประชุมในวนันี�   ไดเ้วลาอนัควรแลว้ผมขอปิด 

การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ครั� งที� 5 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 

      

       (นายสมบติั   อนนัตรัมพร) 

                                                                                                                       ประธาน 

                     การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ครั� งที� 5   

 

 

น.ส.ปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                     นายกิตติรัตน์   เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกการประชุม                                                                                   ผูต้รวจทาน 

 

 


