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ที�  สคท.083/57/ปช 
 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี ครั�งที� 7 

สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

วนัพธุ ที� 23  เมษายน  2557 

ณ บริษทั อนิเตอร์ลิ�งค์ คอมมวินิเคชั�น จํากดั (มหาชน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
1.    นายสมบติั อนนัตรัมพร  บมจ. อินเตอร์ลิ งค ์คอมมิวนิเคชั�น   สามญั A 51001 
2.    นายคเชนทร์ ม่วงมณี   บจ. ดีทีพี     สามญั A 51002 
3.    นายทรงกรต ทรัพยก์าํเนิด  บจ. คอพเพอะ แอนด ์ไฟเบอะ (ประเทศไทย) สามญั A 51004 
4.    นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  บจ. แอด แวลู ซิสเตม็    สามญั A 51005 
5.    นายสมศกัดิ7  เหล่าปรีชา  บจ. คสัโตเมอร์เอน็จิเนียริ�งเซอร์วสิ  สามญั A 51006 
6.    นายสมชาย ทรัพยเ์ยน็  บจ. เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค   สามญั  A 51008 
7.    นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  บจ. ยนิูคอม เทคโนโลย ี    สามญั A 51009 
8.    นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  บจ. เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชั�น  สามญั A 51010 
9.    นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   บจ. แอลพีเอน็ ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ  สามญั  A 51011 
10.  นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  บจ. มลัติแชลแนล เทคโนโลย ี   สามญั A 51012 
11.  นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  บจ. แสงชยั เนทเวิร์ค    สามญั A 51016 
12.  นายสมศกัดิ7     เหล่าปรีชา  บจ. ทองกิต ซพัพลายส์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ) สามญั   A 51017 
13.  นายกิตติพงษ ์ จีระธญัญากุล  บจ. กรีน เอนเทค    สามญั   A 51018 
14.  นายสมศกัดิ7  เหล่าปรีชา  บจ. ชยับูรณ์อีเล็คโทรนิคส์  (ผูรั้บมอบอาํนาจ) สามญั A 51020 
15.  นายสมศกัดิ7  เหล่าปรีชา  บจ. ว ีเค เน็ตเวร์ิค เซอร์วสิ  (ผูรั้บมอบอาํนาจ) สามญั   A 51032 
16.  นายสมศกัดิ7    เหล่าปรีชา  บจ. ศิชยั เอน็จิเนียริ�ง  (ผูรั้บมอบอาํนาจ)  สามญั   A 51034 
17. นายสมศกัดิ7  เหล่าปรีชา  บจ. เอ.เอม็ อิเลคทริค  (ผูรั้บมอบอาํนาจ)  สามญั A 51037 
18. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   บจ. อินเตอร์ลิ งค ์เทเลคอม   สามญั   A 51042 
19. นายสุเมธ  แสงสลบั  บจ. สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ี   สามญั A 51059 
20.  นายพรชยั  เอี�ยมสุกใส  บจ. คิงส์ อินเทลลิเจน้ท ์เทคโนโลย ี  สามญั A 51068 
21.  นายกิตติรัตน์ เมฆมณี   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชั�น สามญั   A 51076 
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22.  นายสมศกัดิ7  เหล่าปรีชา  บจ. ซีพี อินเตอร์เทรด แอนด์ ซิสเทมส์ (ผูรั้บมอบอาํนาจ)  สามญั   A 51077  
23.  นางสาวชนยัชนม ์ เจริญยิ�ง   บจ. มิสเตอร์ไวริ�ง    (ผูรั้บมอบอาํนาจ)   สามญั    A 51081 
24.  ดร.พรชยั   บุญบวรรัตนกุล  บจ. บรอดแบนด ์แอด็วานซ์ แอพ๊พลิเคชั�นส์  สามญั A 51087 
25.  นายสมศกัดิ7  เหล่าปรีชา  บจ. กรีน เทคโนโลย ีอินทิเกรชั�น (ผูรั้บมอบอาํนาจ) สามญั   A 51094 
 
เริ�มประชุม 14.00 น. 

นายสมศกัดิ7   เหล่าปรีชา นายก สมาคมเคเบิ ลลิ�งไทย  เป็นประธานในที�ประชุม กล่าวสวสัดีท่านสมาชิก 
และผูแ้ทนสมาชิกทุกท่านที�ไดใ้หเ้กียรติมาร่วมประชุมในวนันี    ขณะนี มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 25 ท่าน  ซึ� งครบ
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  จึงขอเปิดการประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระดงันี  

ระเบียบวาระที� 1 เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 6   เมื�อวนัที�  24  เมษายน  2556 
นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการสมาคมฯ)  ขอใหที้�ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

 ครั งที� 6   เมื�อวนัที� 24  เมษายน 2556 
มติที�ประชุม:  ไดพ้ิจารณารายงานการประชุมแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ครั งที� 6  

ระเบียบวาระที� 2 เรื�องรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที�ผ่านมา 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  ไดร้ายงานสาํหรับผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตั งแต่รอบปี 2556  ตามเอกสารแนบ
ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ  ของการจดักิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาสมาคมฯ  ร่วมกบั คณะ 

JAVADA  ร่วมกนัจดังานทดลองประเมิณผลทกัษะและตวัอยา่งประเทศไทย สาขา Information Network Cabling  ใน

เดือนพฤศจิกายน 2556  และ จะมีงานจดัการแข่งขนัฝีมือแรงงานอาเซียน สาขา Information Network Cabling  ร่วมกบั 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ณ ประเทศเวยีดนาม ในปลายปีนี     
มติที�ประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 3 เรื�องเพื�อพจิารณา 
3.1 พจิาณาอนุมัติงบดุลประจําปี 2557 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็    ขอใหที้�ประชุมพิจารณางบดุลประจาํปี 2556  ซึ� งตามรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี 
พนัตรีประชา  ธรรมโชติ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10)  จากสาํนกังานเฟื� องทองการบญัชีและทนายความ 
โดยชี แจงวา่สาํหรับปี 2556  รายไดสู้งกวา่รายจ่าย  33,214.17  บาท  (สามหมื�นสามพนัสองร้อยสิบสี�บาทสิบเจด็สตางค)์ 
โดยมีรายละเอียดประกอบงบการเงิน   ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดมีขอ้สักถามหรือไม่ 
มติที�ประชุม:   มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองงบดุลประจาํปี 2556 
3.2  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  รายงานวา่ที�ผา่นมาปี 2556   สมาคมฯ  ไดม้อบหมายให ้พนัตรีประชา  ธรรมโชติ  
(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10) จากสาํนกังานเฟื� องทองการบญัชี และทนายความ เป็นผูส้อบบญัชีสมาคมฯ  โดยคิด
ค่าตอบแทนปีละ 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น)ไม่ทราบวา่มีท่านใดจะเสนอผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2557 รายอื�นๆอีกหรือไม่  
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มติที�ประชุม: ไม่มีผูเ้สนอ ผูต้รวจสอบบญัชีรายอื�น 
ประธาน:    ไดแ้จง้วา่ เมื�อไม่มีท่านใดเสนอผูต้รวจสอบบญัชีรายอื�น  จึงขอเสนอพนัตรีประชา  ธรรมโชติ 

 (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10) จากสาํนกังานเฟื� องทองการบญัชี และทนายความ เป็นผูส้อบบญัชี     
สมาคมฯ ประจาํปี 2557  ขอใหที้�ประชุมลงมติเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 

มติที�ประชุม: มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หพ้นัตรีประชา  ธรรมโชติ (ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขทะเบียน 10) 
จากสาํนกังานเฟื� องทองการบญัชี และทนายความ   เป็นผูต้รวจสอบบญัชีสมาคมฯประจาํปี  2557   กาํหนด
ค่าตอบแทนใหปี้ละ 5,000 บาท (หา้พนับาท) 

ระเบียบวาระที� 4 เลอืกตั�งนายกและคณะกรรมการ ปี 2557-2559 
นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   กล่าววา่บดันี คณะกรรมการ ปี 2555-2557 ไดด้าํรงตาํแหน่งครบวาระ 2 ปีแลว้  ตามกฎขอ้บงัคบั 
ของสมาคมฯ  และนายกสมาคมฯ กล่าวขอบคุณที�ดาํรงตาํแหน่งมาจนถึงปัจจุบนั 
                       จึงขอใหส้มาชิกเสนอชื�อสมาชิกสามญัขึ นมา เพื�อพิจารณารับการเลือกตั งนายก 
นายคเชนทร์  ม่วงมณี    ผูแ้ทน บริษทั ดีทีพี จาํกดั  ขอเสนอชื�อ  นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  ผูแ้ทน บริษทั คอพเพอะ 
                       แอนด ์ไฟเบอะ (ประเทศไทย ) จาํกดั    
นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   ขอใหส้มาชิกรับรอง  ไม่ทราบวา่มีสมาชิกเสนอชื�อเพิ�มเติมหรือไม่  
มติที�ประชุม:  ไม่มีผูเ้สนอชื�อเพิ�มเติม  จากขอ้บงัคบัสมาคม มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั ง นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด 
                       เป็นนายกสมาคม ประจาํปี 2557-2559 
นายสมศกัดิ7   เหล่าปรีชา(นายกสมาคมฯ)  ตามขอ้บงัคบั นายกที�ไดรั้บการเลือกตั งเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั งคณะ 
กรรมการจาํนวนไม่นอ้ย 9 คน และไม่เกิน 30 คน  ขอเรียนเชิญ   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  นายกคนใหม่ ไดก้ล่าวการ 
แต่งตั งคณะกรรมการปี 2557-2559 
        นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด   กล่าว    เรียน อดีตนายกสมาคมฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขอขอบคุณที�ใหก้าร
ไวว้างใจและใหโ้อกาสผมเขา้มาบริหารงานสมาคมฯ และผมจะทุ่มเท เสียสละสุดความสามารถในการทาํงาน และ
ต่อไปนี ผมขอใหที้�ประชุมรับรองรายชื�อคณะกรรมการปี 2557-2559  ดงันี  
 

1. บริษทั อินเตอร์ลิ งค ์คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน)      โดย    นายสมบติั     อนนัตรัมพร นายกสมาคมกิตติมศกัดิ7  

2. บริษทั คสัโตเมอร์เอน็จิเนียริ�ง เซอร์วสิ จาํกดั       โดย   นายสมศกัดิ7    เหล่าปรีชา             นายกสมาคมกิตติมศกัดิ7  

3. บริษทั ดีทีพี จาํกดั                                                           โดย    นายคเชนทร์   ม่วงมณี               อุปนายก  

4. บริษทั อินเตอร์ลิงค ์คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน)       โดย    นายประภาส  ลิ�มกงัวาฬมงคล    อุปนายก 

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

6. บริษทั แอด แวลู ซิสเตม็ จาํกดั         โดย    นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน ผูช่้วยเลขาธิการ 

7. บริษทั แอลพีเอน็ ซพัพลายส์ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั        โดย    นายวชัรพงษ ์  ดีเทศ  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8. บริษทั สคริปท ์พอร์ต เทคโนโลย ีจาํกดั        โดย   นายสุเมธ    แสงสลบั  นายทะเบียน 
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9. บริษทั เอสซี ซิสเตม็ เน็ตเวร์ิค จาํกดั        โดย   นายสมชาย   ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

10. บริษทั ยนิูคอม เทคโนโลย ีจาํกดั         โดย   นายสุกิจ   บณัฑิตรวราพงศ ์ ผูช่้วยเหรัญญิก 

11. บริษทั เอสที เนทเวิร์ค คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั       โดย   นายสุชีพ   เขียวลายเลิศ              ปฏิคม 

12. บริษทั มลัติแชลแนลเทคโนโลย ีจาํกดั        โดย   นางสาวศรินภสัร์   อคัรกิตยานนัท ์    ประชาสัมพนัธ์ 

13. บริษทั แสงชยั เนทเวิร์ค จาํกดั         โดย   นายวลัลภ   ชยัวรร์  ฝ่ายวชิาการ  

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

15. บริษทั อินเตอร์ลิ งค ์เทเลคอม จาํกดั        โดย  นายปิตุภูมิ   สุบงกช  กรรมการ   

16. บริษทั บรอดแบนด ์แอด็วานซ์ แอพ๊พลิเคชั�นส์ จาํกดั     โดย  นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล กรรมการ 

17. บริษทั กรีน เทคโนโลย ีอินทิเกรชั�น จาํกดั                     โดย  นางสาวธนวรรณ  พรพงษสุ์ริยา กรรมการ 

  
           นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  กล่าว    จากคณะกรรมการที�เสนอรายชื�อนี แลว้ ยงัมีสมาชิกท่านใดสนใจเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการเพิ�มเติมบา้ง   
 มติที�ประชุม:     รับรองรายชื�อคณะกรรมการปี 2557-2559 
 

ระเบียบวาระที� 5    เรื�องรับรองฐานะและความประพฤติคณะกรรมการ 
นายกิตติรัตน์  เมฆมณี    เพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย ์  ขอใหที้�ประชุมรับรองฐานะและความประพฤติ 
ท่านนายกคนใหม่  และสมาชิกผูที้�ไดรั้บการแต่งตั งเป็นคณะกรรมการทั ง 17 ท่าน  ที�ไดเ้สนอมาแลว้ 
ที�ประชุม:   มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองนายกคนใหม่ และสมาชิกที�จะไดรั้บการแต่งตั งเป็นคณะกรรมการรวม 17 ท่าน 
นายกิตติรัตน์  เมฆมณี    ตามขอ้บงัคบัสมาคม หมวดที� 6 ขอ้ 17 (หนา้ที�  6) ยอ่หนา้ที� 5 “ คณะกรรมการสมาคมอยูใ่น 
ตาํแหน่งไดไ้ม่เกินสองวาระ  ยกเวน้แต่จะไดรั้บการเห็นชอบจากการประชุมใหญ่”   จึงขอใหที้�ประชุมใหญ่มีมติใหส้มาชิก 
ที�จะไดรั้บการแต่งตั งกรรมการ จาํนวน 17 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี  
        สามารถดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการสมาคมฯ ปี 2557-2559 ไดต่้อไปนี  
  1.   นายสมบติั    อนนัตรัมพร 
  2.   นายสมศกัดิ7   เหล่าปรีชา 
  3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี 
  4.  นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

5.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน 
  6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ 
  7.   นายสุเมธ  แสงสลบั 

8.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ 
  9.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์
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  10.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ 
11.  นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์

  12.  นายวลัลภ  ชยัวรรณ์ 
  13.  นายพรชยั  เอี�ยมสุกใส 
  14.  นายปิตุภูมิ  สุบงกช 
  15.  นายพรชยั  บุญบวรรัตนกุล 
  16.  นางสาวธนวรรณ พรพงษสุ์ริยา 
  17.  นายประภาส ลิ�มกงัวาฬมงคล 
 
คณะกรรมการทั ง 17 ท่านเป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ ตลอดระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดอุ้ทิศเวลา และ 
แรงกายช่วยเหลือสมาคมฯ มาโดยตลอด   ซึ� งสมาคมฯ จะตอ้งอาศยัท่านในการบริหารสมาคมฯ  จึงขอใหที้�ประชุมรับรอง
คณะกรรมการทั ง 17 ท่าน ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเกิน 2 วาระได ้
ที�ประชุม:   มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองใหก้รรมการทั ง 17  ท่านอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้กินวาระ 2 วาระ 
 

ระเบียบวาระที� 6 เรื�องอื�นๆ  (ถ้าม)ี 

 
เมื�อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื�องเพื�อพิจารณาเพิ�มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการในวาระนี  และสมาชิก 
ทุกท่านที�ไดใ้หค้วามร่วมมือในการเสียสละเวลามาร่วมประชุมในวนันี   ไดเ้วลาอนัควรแลว้ผมขอปิดการประชุมใหญ่ 
สามญัประจาํปี ครั งที� 7 
 
เลิกประชุม  เวลา  16.00 น.   

      
 

 
(นายสมศกัดิ7    เหล่าปรีชา)      

               ประธาน 
          การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ครั งที� 7  
 
 
น.ส.ปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค       นายกิตติรัตน์   เมฆมณี 
      ผูบ้นัทึกการประชุม                             ผูต้รวจทาน    


