รายงานผลการดาเนินงานของ สทค. ประจาปี 2562
หมวด 1 ด้ ำนกำรศึกษำ กำรระดมควำมคิดเห็น และนำเสนอทิศทำงกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ ในกำรส่ งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ให้ สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้ วยกำรพัฒนำด้ ำนโทรคมนำคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 20 เรื่ อง ได้แก่
1.1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 สทค. ได้ยื่นหนังสื อต่อ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน และนางสาวอัจฉริ นทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่ อง “ขอส่ งข้อเสนอแนะต่อ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทดสอบและให้บริ การ 5G และกรอบในการทดสอบ 5G เพิม่ เติม”
1.2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หาร และรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าพบ
นายฐากร ตัณฑสิ ทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เพื่อหารื อเรื่ อง “การจัดตั้งโครงการวิจยั พัฒนาและจัดตั้ง Thailand Telecommunication
CERT (TTC-CERT)” สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
1.3 เมื่ อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สทค. ได้ยื่นหนังสื อต่อ คุณอัจฉริ นทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่ อง “ความเห็นต่อการดาเนินงานโครงการนาสายสื่ อสารลงดินของบริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จากัด” เพื่อให้
บ้านเมืองเกิดความสวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และลดอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดกับประชาชนที่ใช้ถนนบริ เวณที่สายสื่ อสารพาด
อยูต่ ามเสาไฟฟ้า
1.4 เมื่ อ วัน ที่ 1 มี น าคม 2562 ดร.มนต์ชัย หนู สง นายกสมาคม, คุ ณวี ร ะ รั ต นแสงเสถี ยร กรรมการบริ หารและ
ประธานคณะทางานการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และการปกป้ องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
สทค. ร่ วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
กับผูป้ ระกอบการกิจการโทรคมนาคมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็ นสมาชิกของ สทค. จานวน 8 ราย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ความตระหนักในด้านการดูแลรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และให้สอดคล้องตามข้อกาหนดและมาตรฐานการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งหารื อร่ วมกันเรื่ องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
สาหรับกิจการโทรคมนาคมแห่ งประเทศไทย หรื อ Thailand Telecommunication CERT (TTC-CERT) เพื่อให้เป็ นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ประชาชนมากยิง่ ขึ้น ตลอดจน
เพื่อร่ วมมือกันเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระหว่างผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม
ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.)
1.5 เมื่ อวันที่ 4 มี นาคม 2562 สทค.ได้ยื่นหนังสื อต่อ ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมที่ เป็ นสมาชิ ก จานวน 10 ราย
เรื่ อง ขอความร่ วมมื อการสร้ างความตระหนักในด้านการจัดระเบี ยบสายสื่ อสาร และเข้าร่ วมลงนามบันทึ กความร่ วมมื อ
การสร้างความตระหนักในด้านการจัดระเบียบสายสื่ อสาร เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนความร่ วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปั ญหา
สายสื่ อสารด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้บา้ นเมืองเกิดความสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนได้ใช้
บริ การโทรคมนาคมที่ทนั สมัย
1.6 เมื่ อ วัน ที่ 6 มี น าคม 2562 คุ ณเลิ ศรั ตน์ รตะนานุ กูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิ การและประชาสั มพันธ์,
คุ ณวรภัท ร ภัท รธรรม, คุ ณ บัญ ชา กลั่น ประยูร กรรมการบริ ห าร, คุ ณอารี ย า นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค.
เข้าร่ วมรับฟั งแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่ าง) แผนแม่บทการบริ หารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4 พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม
1|P age

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ า กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
1.7 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ดร. มนต์ชยั หนูส่ง นายกสมาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการสร้างความ
ตระหนักในด้านการจัดระเบียบสายสื่ อสาร ร่ วมกับผูป้ ระกอบการกิจการโทรคมนาคม จานวน 10 ราย เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุน
ความร่ วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสายสื่ อสารด้วยวิธีการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร. ประจิน จัน่ ตอง
รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่ วมเป็ นสักขีพยาน
การลงนามครั้งนี้ กลุ่มผูป้ ระกอบกิ จการโทรคมนาคมที่เป็ นสมาชิ กของ สทค. จะร่ วมมื อกันสร้ างความตระหนัก
ในด้านการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบหรื อมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และส่ งเสริ มสนับสนุนความร่ วมมือกับภาครัฐในการจัดระเบี ยบ
สายสื่ อสาร เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่ อสารด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนร่ วมกันศึกษาสภาพปัญหา ผลกระทบ เพื่อหาข้อสรุ ป รู ปแบบ
แนวทาง แผนการดาเนิ น วิธีการที่ ชัดเจน และมี มาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ ยวกับการจัดระเบี ยบสายที่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่
โดยคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน อาทิ ด้านกฏระเบียบ มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิที่เป็ นสากลในต่างประเทศ เทคโนโลยี
ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และภาระการใช้งานของประชาชนในอนาคต ณ ห้องประชุม 2 โรงแรม
เซ็นทารา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
1.8 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 สทค. ได้ยื่นหนังสื อต่อพลเอกสุ กิจ ขมะสุ นทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ , พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์, พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ , รองศาสตราจารย์
ประเสริ ฐ ศีลพิพฒั น์, ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นนั ท์, คุณประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณฐากร ตัณฑสิ ทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อ ง “ขอให้ กาหนดอัตราอ้างอิ ง ค่าธรรมเนี ยม ค่ าบริ การ หรื อ ค่ าตอบแทน การเช่ าใช้ท่อ
ร้อยสายสื่ อสาร และมาตรการช่วยเหลือผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการนาสายสื่ อสารลงดินตามนโยบายของรัฐและ
หน่วยงานท้องถิ่น”
1.9 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คุณบัญชา กลัน่ ประยูร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุมรับฟั ง
ความคิดเห็นต่อ (ร่ าง) ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่
กากับ ดู แ ลเป็ นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ณ ห้ อ งประชุ ม โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลี ย ร์ ประตู น้ า จัด โดย สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
1.10 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ กรรมการบริ หาร และเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วม
“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือด้านการทดสอบเทคโนโลยี 5G ” ร่ วมกับกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องประกอบด้วย ผูก้ ากับดู แล ผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยี ผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม ผูใ้ ห้บริ การซอฟต์แวร์
และโซลูชั่น ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมและสถาบันการศึ กษา โดยการลงนาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นกรอบความร่ วมมื อ
ในการด าเนิ น การทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่ เ หมาะสมกับ ประเทศไทย การศึ กษาวิ จัย และพัฒ นาเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี 5G
ในประเทศไทย และการดาเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ โดยมีระยะเวลาในการดาเนินการ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ลงนาม ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
1.11 เมื่ อ วัน ที่ 17 และ 24 มิ ถุ น ายน 2562 คุ ณ สื บ ศัก ดิ์ สื บ ภัก ดี รองเลขาธิ ก าร, คุ ณ เลิ ศ รั ต น์ รตะนานุ กู ล
รองเลขาธิ การ และประชาสัมพันธ์ และคุณวีระ รั ตนแสงเสถี ยร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค.เข้าร่ วมประชุ มหารื อ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั พ.ศ.2560 - 2564 ในยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิ จ
เข้าสู่ ดิจิทลั ไทยแลนด์ และยุทธศาสตร์ ที่ 3 ขับเคลื่อนชุ มชนสู่ สังคมดิ จิทลั โดยเป็ นความร่ วมมื อระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ
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และเอกชนและสมาคมเพื่อสนับสนุ น Thailand 4.0 การประชุ มครั้ งนี้ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรั บใช้ในชี วิต
และการทางานให้รวดเร็ วขึ้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีข้ นึ ณ ห้อง ทสร. 701 ชั้น 7 สานักงาน
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั อาคารลาดพร้าวฮิลล์ จัดโดย สานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
1.12 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562 สทค. ยื่นหนังสื อต่อ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่ อง
“ขอเรี ยนข้อเท็จจริ งปัญหาและข้อสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
ได้น าเสนอรายงานการด าเนิ น งานของสมาคมฯ ในประเด็ น ต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม
การพัฒนาดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม พร้ อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและกาหนดนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องและสนับสนุนกันและกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
1.13 เมื่ อ วัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2562 ดร.มนต์ ชัย หนู ส ง นายกสมาคม พร้ อ มด้ว ยคณะกรรมการบริ ห าร เข้าพบ
นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น และหารื อ
แนวทางการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทลั ของประเทศ
ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ณ ห้องประชุม MDES 2 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.14 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2562 รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรี เมือง กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุม 2019
ATRC OTT Dialogue โดยมีผนู ้ าหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซี ยน ผูล้ งทุนโครงข่ายสัญญาณบริ การ และ
ผูใ้ ห้บริ การ OTT เข้าร่ วมประชุม เพื่อหารื อประเด็นปัญหา ความท้าทาย อุปสรรคและโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของบริ การ
OTT ในภูมิภาคอาเซี ยน ทั้งนี้ สทค. ได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาความท้าทาย อุปสรรค และโอกาสที่เกิดขึ้น จากการ
เติ บโตของบริ การ OTT ในภูมิภาคอาเซี ยน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. การส่ งเสริ มธุ รกิ จการให้บริ การ OTT ให้มีการแข่งขันอย่าง
เท่าเที ยมกัน และสนับสนุ นความร่ วมมื อระหว่ าง ผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคมและผูใ้ ห้บริ การด้านกิ จ การกระจายเสี ย งและ
โทรทัศน์ 2. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค 3. ผลกระทบและส่งเสริ มทางเศรษฐกิจจากบริ การ OTT 4. การจัดทาความร่ วมมือระหว่าง
กัน ณ ห้อง Garden room โรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
1.15 เมื่ อวันที่ 22 สิ งหาคม 2562 สทค. ยื่นหนังสื อต่อ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จ และสังคม
เรื่ อง “ข้อเสนอแนะต่อประเด็นปั ญหาความท้าทาย อุปสรรค และโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเติบโต ของบริ การ OTT ในภูมิภาค
อาเซียน”
1.16 เมื่อวันที่ 2 , 26 กันยายน และ 11 ตุลาคม 2562 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ,
คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร และคุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค . เข้าร่ วมประชุม
กลุ ่ม ย่อ ยเพื ่อ รับ ฟัง ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะต่อ การจัด ท าแผนแม่บ ทการบริ ห ารจัด การด้า นโครงสร้า งพื ้น ฐาน
เทคโนโลยีดิจิท ลั ของประเทศ ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี จานวน 3 ครั้ ง เพื่อ จัด ทาแผนแม่บ ทการบริ ห ารจัด การด้า น
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทลั ของประเทศไทย เพื่อให้เป็ นกรอบนโยบายการดาเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงสร้า งพื้น ฐานเทคโนโลยีดิจิท ลั ของทุก ภาคส่ ว น ณ ห้อ งบีบี 201 โรงแรมเซ็น ทรา บายเซ็น ทารา ศูน ย์ร าชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สดช.)
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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1.17 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดย คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ และคุณบัญ ชา
กลัน่ ประยูร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่ าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ดาวเทีย ม จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย เรื่ อง แผนการบริ หารสิ ทธิ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม, หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้สิท ธิ ใ นการเข้าใช้วงโคจรดาวเที ย ม, หลักเกณฑ์ และวิ ธีการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ช่อ งสั ญ ญาณดาวเที ย มต่ างชาติ
ในการให้บริ การในประเทศ ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลียร์ ประตูน้ า กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
1.18 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุมสัมมนา
รั บฟั งความคิดเห็ น ต่อแผนแม่บทการบริ หารจัดการด้านโครงสร้ างพื้น ฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี
และระยะ 10 ปี ณ ห้องวายุภกั ษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.19 สทค. แต่งตั้งคณะทางานโครงการให้ความรู ้เชิงวิชาการเรื่ อง เทคโนโลยี 5G โดยมี คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล
กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ และประชาสัมพันธ์ เป็ นประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากรในวิชาชี พโทรคมนาคมและดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้จดั ทาโครงการให้ความรู ้เชิ งวิชาการ และเป็ นการประสานกับผูป้ ระกอบการและ
ผูค้ ิดค้นเทคโนโลยีและผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
1.20 สทค. แต่งตั้งคณะทางานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั โดยใช้ฐานข้อมูลจากเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และแนวทางการจัดตั้งบริ ษทั Mobile National ID (MNID) โดยมีคุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หาร และรองเลขาธิ การ
เป็ นประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นการใช้บริ การธุ รกรรมต่างๆจากหน่ วยงานทั้งภาครั ฐ
และเอกชน เพื่อความสะดวก ไม่เสี ยเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรม ช่วยลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ทาให้ประชาชนใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอกนิ กส์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวก รวดเร็ วและง่ายดาย โดยการใช้เ ลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอัตลักษณ์ เช่น ลายนิ้วมือ และใบหน้า ช่วยพิสูจน์และยืนยันตัวตน ทาให้ลดความผิดพลาดในทุกๆทาง
หมวด 2 ด้ ำนเผยแพร่ ควำมรู้ กำรจัดอบรม กำรให้ กำรศึกษำด้ ำนโทรคมนำคม และส่ วนที่เกี่ยวข้ องเพื่อยกระดับวิชำชีพด้ ำน
โทรคมนำคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ สอดคล้องกับควำมต้ องกำรของอุตสำหกรรม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 9 เรื่ อง ได้แก่
2.1 เมื่ อวันที่ 17 มกราคม 2562 สทค. จัดสัมมนาทางวิชาการ (TCT/TTA Joint Seminar 2019) ร่ วมกับ สมาคม
โทรคมนาคมแห่ งประเทศ ญี่ ปุ่ น หั ว ข้ อ “Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging Society” ขึ้ น
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้านโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั ไทยในทุกมิติและทุกด้านอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้เ พื่ อ การพัฒนาคุณภาพชี วิต และรองรั บการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ ยุคสั งคมผูส้ ู ง อายุ ณ ห้ อ งเลอ คองคอร์ ด บอลรู ม โรงแรม
สวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ
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2.2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. ร่ วมเป็ นวิทยากร เรื่ อง
“เจาะลึ ก พระราชบัญ ญัติ มั่น คงไซเบอร์ 62 คุ้ม กัน หรื อ ควบคุ ม พื้ น ที่ อ อนไลน์” ในเวที จุ ฬ าลงกรณ์ ก ารเสวนาครั้ งที่ 17
ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.3 เมื่ อ วัน ที่ 27 มี น าคม 2562 ดร.สุ พจน์ เธี ย รวุ ฒิ เลขาธิ ก าร เป็ นผู ้แ ทน สทค. เข้ า ร่ วมเป็ นวิ ท ยากร
ช่วง Panel: Overcoming Spectrum Challenges in the road to 5G ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2019 ณ ห้องประชุม
โรงแรม เซ็นทรา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพฯ จัดโดย TELECOMS WORLD
2.4 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วม
เป็ นผูด้ าเนินรายการเสวนาหัวข้อ “5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซี ยนในมุมมองการใช้งานบริ การเกี่ยวเนื่ อง” ณ อาคารมหิ ตลาธิ เบศร
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
2.5 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นวิทยากร
บรรยายพิเศษหลักสู ตร “ผูน้ าการส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิ จิทลั (Digital CEO) รุ่ นที่ 2” ณ ห้องประชุ ม บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
2.6 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สทค.ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอนุมตั ิจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ โครงการที่ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น เงิ น จากกองทุ น วิ จัย
และพัฒ นากิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ประโยชน์ สาธารณะ (กองทุ น กทปส.)
ประเภทที่ 1 ประจาปี 2562 ครั้งที่ 1 เลขที่ B3-011/1-1-62 “โครงกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ ำนโครงสร้ ำงพื้นฐำนเพื่อเตรียม
ควำมพร้ อมสู่ ยุคดิจิทัล” วงเงิน 10,424,240.00 บำท ระยะเวลาดาเนินโครงการ 18 เดือน
2.7 เมื่ อ วั น ที่ 28 - 31 ตุ ล าคม 2562 สทค. จั ด เสวนา หั ว ข้ อ “Digital Mega Trends in Thailand Context”
ในงานสั ม มนาและนิ ทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” โดยได้รั บ เกี ย รติ จากวิ ทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
จากหน่ วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู ้ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่ องเทคโนโลยีที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่สมาชิก
บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
2.8 เมื่อวันที่ 16 - 25 สิ งหาคม 2562 สทค. โดย คุณสื บศักดิ์. สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน
สทค .เข้าร่ วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และเสริ มสร้างจินตนาการต่อยอด
ความรู ้ให้แก่เด็กและเยาวชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดประกาย
ความคิด พัฒนาชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ เสริ มสร้างชาติดา้ นเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ อาคาร 6-12 ศูนย์การแสดงสิ นค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
2.9 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สทค.ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอนุมตั ิจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โครงการที่ขอรับการส่ งเสริ มและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจยั และพัฒนา
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ประเภทที่ 1 ประจาปี
2562 เลขที่ B2-025/1-1-62 (กองทุน กทปส.) “โครงกำรวิจัยพัฒนำและจัดตั้งศู นย์ ประสำนงำนรั กษำควำมมั่นคงปลอดภัย
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ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรั บกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งประเทศไทย” วงเงิน 18,850,422.26 บาท ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ
36 เดือน
หมวด 3 ด้ ำนกำรให้ กำรส่ งเสริม สนับสนุน และให้ ควำมร่ วมมือกับหน่ วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เอกชน และสมำคมต่ ำงๆ
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อกำรพัฒนำกิจกำรโทรคมนำคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสร้ ำงประโยชน์ ให้ กับประเทศโดยรวม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 23 เรื่ อง ได้แก่
ในปี 2562 (มกราคม – ธัน วาคม) สทค. ได้แ ต่ ง ตั้ง ผูแ้ ทนฯ เข้าร่ วมเป็ นที่ ปรึ กษา กรรมการอนุ กรรมการ และ
คณะทางานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพื่อร่ วมให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดังนี้
3.1 คุ ณ อนั น ต์ วรธิ ติ พ งศ์ นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ เป็ นผู ้แ ทน สทค. เข้ า ร่ วมเป็ นประธานอนุ ก รรมการ และ
ดร.มนต์ชัย หนู สง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สทค. และผศ.ดร.จิ รศิ ลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ
เป็ นผูแ้ ทนสารอง เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการร่ วมภาครั ฐและเอกชนเพื่อผลิ ตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ดร. มนต์ชัย หนู สง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและ
รองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทนสารอง เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการขับเคลื่ อนกาลังคนกลุ่ มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารและดิจิทลั คอนเทนต์ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3.3 ดร.มนต์ชัย หนู สง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สทค. และผศ.ดร.จิ รศิ ลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและ
รองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทนสารอง เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการมาตรฐานอาชี พ และคุณวุ ฒิวิชาชี พ
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและดิจิทลั คอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
3.4 ดร.มนต์ชัย หนู สง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สทค. และผศ.ดร.จิ รศิ ลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและ
รองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทนสารอง เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการอาชี วศึ กษาด้านการกาหนดนโยบาย
เป้าหมาย การผลิตและแผนกาลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3.5 คุณศุภชัย เจี ยรวนนท์ กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารและทาหน้าที่
ประธานสภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคนแรก โดยสภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2562 เพื่อทาหน้าที่เป็ นองค์กรสาคัญ
ในการทางานร่ วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน อันนาไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทลั
การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทลั ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยได้รับการโอนกิจการจาก
สมาคมสมาพัน ธ์ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารแห่ ง ประเทศไทย และมี สมาชิ กที่ เ ป็ นสมาคม รวม 22 สมาคม
ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคล คลอบคลุมธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทลั ทั้งด้านฮาร์แวร์อิเล็กทรอนิกส์และ ด้านซอฟต์แวร์ ด้าน
บริ การดิจิทลั ด้านดิจิทลั คอนเทนต์ ด้านบริ การโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่ อสารในระบบดิจิทลั
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3.6 ดร.สุ พ จน์ เธี ย รวุ ฒิ กรรมการบริ หารและเลขาธิ ก าร เป็ นผู ้แ ทนสทค. และผศ.ดร.จิ ร ศิ ล ป์ จยาวรรณ
กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทนสารอง เข้าร่ วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการแห่ งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิค
ทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) โดย สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3.7 ดร. สุ พ จน์ เธี ย รวุ ฒิ กรรมการบริ ห ารและเลขาธิ การ และคุ ณสื บ ศักดิ์ สื บ ภักดี กรรมการบริ ห าร และ
รองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานเตรี ยมการทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
3.8 ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ กรรมการบริ หารและเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมหารื อโครงการ Smart City
Solutions หารื อร่ วมกับสานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) โดย สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
3.9 ผศ.ดร.จิ รศิ ลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค.เข้าร่ วมเป็ นอนุ กรรมการ
ในคณะอนุ กรรมการภายใต้คณะอนุ กรรมการกรอบคุณวุฒิวิชาชี พ (คณะอนุ กรรมการขับเคลื่ อนกาลังคนกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารและดิจิทลั คอนเทนต์ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3.10 ผศ.ดร.จิ ร ศิ ล ป์ จยาวรรณ กรรมการบริ ห ารและรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค. และคุ ณอารี ย า นกพลับ
ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทนสารอง เข้าร่ วมเป็ นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไข (ร่ าง) นิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการสื่ อสารและไปรษณี ย ์ กองส่งเสริ มการมีงานทา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
3.11 คุ ณสื บ ศักดิ์ สื บ ภักดี กรรมการบริ ห าร และรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานเพื่อ
จัด ท าข้อ เสนอแนะแนวทางการก ากับ ดู แ ล Internet of Things (IoTs) ด้า นความมั่น คงปลอดภัย และความเป็ นส่ ว นตัว ,
ด้านการอนุ ญาตและการแข่งขัน, ด้านการจัดการข้อมูล, ด้านเลขหมาย และการระบุตวั ตน, ด้านคลื่นความถี่และมาตรฐาน
ทางเทคนิค สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
3.12 คุ ณ สื บ ศัก ดิ์ สื บ ภัก ดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ ก าร เป็ นผู ้แ ทน สทค. เข้ า ร่ วมเป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
3.13 คุ ณ สื บ ศัก ดิ์ สื บ ภัก ดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ ก าร เป็ นผู ้แ ทน สทค. เข้ า ร่ วมเป็ น กรรมการ
ในคณะกรรมการบริ หารในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (สสวทท.) กระทรวงการอุดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
3.14 คุ ณ สื บ ศัก ดิ์ สื บ ภัก ดี กรรมการบริ ห าร และรองเลขาธิ ก าร เป็ นผู ้แ ทน สทค. เข้า ร่ ว มเป็ น อนุ ก รรมการ
ในคณะอนุ ก รรมการ คณะที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาความพร้ อ มในการสมั ค รเป็ นหน่ ว ยรั บ รอง ( NCB) ภายใต้ CB Scheme
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ OFF และ TRON สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3.15 คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานเตรี ยมการประชุมใหญ่ระดับ
โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.2019 (WRC-19) สานักงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
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3.16 คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะผูแ้ ทนไทยสาหรับการประชุม
APG 19-5 ในการประชุมกลุ่มเตรี ยมการครั้งที่ 5 สาหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.2019 (The 5th
meeting of the APT Conference Preparatory Group for WRC-19 หรื อ APG 19-5) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.17 รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรี เมือง และคุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ น กรรมการ
ในคณะกรรมการเพื่ อ ความเป็ นกลางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3.18 คุ ณ พิ บู ล ย์ จงเลิ ศ วณิ ช กุ ล กรรมการบริ ห าร เป็ นผู ้แ ทน สทค. เข้า ร่ ว มเป็ นคณะท างานจัด ท าแผนแม่ บ ท
การจัดระเบียบสายสื่ อสาร กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.19 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นอนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.20 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานกาหนดแนวทางการนา
สายสื่ อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.21 คุณธนธร รุ จิอรรถพงศ์ กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. และคุณกิตตินนั ท์ พจน์ประสาท และคุณนภาดา
ทรานุ รักษ์กุล เป็ นผูแ้ ทนสารอง เข้าร่ วมเป็ นอนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการติ ดตามสอดส่ องและวินิจฉัย การโฆษณา
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3.22 คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร, คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค.
เข้าร่ วมเป็ นคณะท างานร่ วมระหว่ าง สทค. กสทช. และการไฟฟ้ า นครหลวง เพื่ อ สรุ ป ปั ญ หาและวางแนวทางแก้ไ ข
สายสื่ อ สารไฟไหม้ รกรุ ง รั ง ท าให้ เ กิ ด อันตรายต่ อ ประชาชน และร่ วมประชุ ม โครงการนาร่ อ ง SOCC Single Overhead
Communication Cable การไฟฟ้านครหลวง
3.23 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสมาคมการค้า
กลุ่มบันเทิงและการสื่ อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หมวด 4 ด้ ำนกำรติดตำมควำมรู้ และควำมก้ำวหน้ ำทำงโทรคมนำคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 14 เรื่ อง ได้แก่
4.1 เมื่ อ วัน ที่ 23 มกราคม 2562 คุ ณ อารี ยา นกพลับ ผู ้อ านวยการ เป็ นผู ้แ ทน สทค. เข้า ร่ ว มการประชุ ม
“Focus Group กาหนดค่ าตัวแปรสาหรั บ 5G Trial” ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้น 3 อาคารอ านวยการ สานักงาน กสทช. จัด โดย
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
4.2 เมื่ อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ และคุณเลิ ศรัตน์
รตะนานุ กูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิ การและประชาสัมพันธ์ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมสัมมนา “MDES/CICC Joint
Seminar” ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรม The Athenee จัดโดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่ วมกับ Center
of The International Cooperation for Computer
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4.3 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หาร และรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค.
เข้ า ร่ วมประชุ ม ระดมความเห็ น ในการจัด ท า “โครงการทบทวนและจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบัน คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
พ.ศ.2560 - 2564” (ฉบับปรับปรุ ง) ณ ห้องบอลรู ม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI ) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
4.4 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุม “ระดมความคิดเห็น
มูลค่าตลาดสื่ อสารของประเทศไทย ปี 2561 และประมาณการปี 2562” ณ ห้องบอลรู ม 2 โรงแรม S31 จัดโดย สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
4.5 เมื่ อ วัน ที่ 12 มี น าคม 2562 คุ ณเลิ ศ รั ต น์ รตะนานุ กูล กรรมการบริ ห าร รองเลขาธิ การและประชาสั ม พัน ธ์
เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการสัมมนาเรื่ อง “รู ้จกั พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ” ณ ห้องประชุม CAT Auditorium
อาคารสโมสรชั้น 2 บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จัดโดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.6 เมื่ อ วัน ที่ 12 มี น าคม 2562 คุ ณเลิ ศ รั ต น์ รตะนานุ กูล กรรมการบริ ห าร รองเลขาธิ การและประชาสั ม พัน ธ์
เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมสัมมนาเรื่ อง “Infrastructure Sharing and 5G Use Cases” โดยมี คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รองปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ ดงั กล่าว ณ ห้องประชุม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.7 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วม
อ บ ร ม ใ น หั ว ข้ อ “ Technical Forum :Knowledge Sharing on Cybersecurity for Critical Information Infrastructure”
ณ ห้อง Think Big ชั้น 20 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) จัดโดย สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.8 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ และ
คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการสัมมนา “Connectivity matters” ณ ห้องประชุ ม โรงแรม
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ จัดโดย Telenor Group
4.9 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ , คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและ
รองเลขาธิ การ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิ การและประชาสัมพันธ์ และคุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล
กรรมการบริ ห าร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงาน “แถลงผลการศึ กษาการคาดการณ์ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ของประเทศไทย”
ณ ห้ อ งประชุ ม สุ รศักดิ์ 2 - 3 โรงแรมอีสติ น แกรนด์ สาทร จัด โดย สานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิทัล กระทรวงดิ จิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.10 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิ การและประชาสัมพันธ์ ,
คุ ณวรภัท ร ภัท รธรรม กรรมการบริ ห าร, คุ ณราชัน ย์ เพ็ญ ศิ ริ ที่ ป รึ กษาคณะกรรมการบริ ห าร สทค. เป็ นผูแ้ ทน สทค.
เข้าร่ วมงานประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติการ เรื่ อ ง “NBTC-5GMF Joint workshop on 5G” ณ ห้ อ งประชุ ม โรงแรมเดอะเบอเคลี ยร์
ประตูน้ า จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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4.11 เมื่ อวันที่ 19 -20 มิ ถุนายน 2562 คุณวีระ รั ตนแสงเสถี ยร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค.เข้าร่ วมงาน
“Thailand Cybersecurity 2019” ณ โรงแรมเซ็ นทารา แกรนด์ แอท เซ็ นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.12 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คุณบัญชา กลัน่ ประยูร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหั ว ข้อ “Satellite Spectrum Roadmap and Technologies” ณ หอประชุ ม ชั้ น 1 กสทช. จั ด โดย ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่ วมกับองค์กร Global Satellite
Coalition (GSC)
4.13 เมื่ อ วั น ที่ 6 กั น ยายน 2562 โดย คุณ สื บ ศ กั ดิ์ สื บ ภ กั ดี กรรมการบริ ห ารและรองเลขาธิ ก าร ,
คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร และคุณบัญชา กลัน่ ประยูร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค.เข้าร่ วมสัมมนา
"ASEAN Banking Cybersecurity Conference 2019" ภายใต้หัวข้อ "Building A Resilient Organizational Culture" เพื่อเผยแพร่
ความรู ้และเตรี ยมความพร้อมด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กบั สมาชิ กและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาคการเงินการ
ธนาคาร การลงทุ น ประกัน ภัย โทรคมนาคม ณ คริ ส ตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี ถนนวิ ท ยุ กรุ ง เทพฯ จัด โดย
ศูนย์ประสานงานความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย
4.14 เมื่อ วัน ที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2562 คุณ บัญ ชา กลัน่ ประยูร กรรมการบริ ห าร และคุณ วรภัท ร ภัท รธรรม
กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมอบรมเรื่ อง “Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Project”
ณ ห้องแลงคาสเตอร์ 6 - 7 โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การกากับดูแลของ กสทช.
หมวด 5 ด้ ำนกำรส่ งเสริม และกระชับควำมสัมพันธ์ อันดีระหว่ำงสมำชิก สทค. และหน่ วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ ำง
พันธมิตรในกำรทำงำนเชิงบูรณำกำร
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรม จำนวน 14 เรื่ อง ได้แก่
5.1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก, ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ กรรมการบริ หารและเลขาธิ การ,
คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิ การและประชาสัมพันธ์ และ คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน
สทค. ให้การต้อนรับผูแ้ ทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) ในโอกาสมาเยือนสานักงาน สทค. พร้อมหารื อ
การเตรี ยมการจัดการสัมมนาทางวิชาการร่ วมระหว่าง 2 สมาคม ประจาปี 2562 (TCT/TTA Joint Seminar 2018) ณ ห้องประชุม
ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
5.2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุมใหญ่วิสามัญ
สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอลเซ็นเตอร์
ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ จัดโดย สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
5.3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สทค. จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่างๆ
ของ สทค. ประจาปี 2562 ให้สมาชิกรับทราบ พร้อมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลสาหรับ
ผู ้ป ระกอบการและแนวทางการปฏิ บั ติ ” โดย คุ ณ มนตรี สถาพรกุ ล AVP, Data Protection Officer General Counsel
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บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม 2 โรงแรม รามาการ์ เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิ ต
กรุ งเทพฯ
5.4 เมื่ อ วั น ที่ 14 - 15 มิ ถุ น ายน 2562 คุ ณ สื บศั ก ดิ์ สื บภั ก ดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ , และ
ผศ.ดร.พิสิฐ บุญศรี เมือง กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. ร่ วมไปศึกษาดูงานที่การท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา และ
ประชุ มเชิ งปฏิ บัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ของ สสวทท. ณ ห้องประชุ ม อาคารรั บรองฐานทัพเรื อสัตหี บ อ่าวดงตาล
จังหวัดชลบุรี และ จัดโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)
5.5 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 สทค. โดย ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ , คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หาร
และรองเลขาธิ การ , ผศ.ดร.จิ ร ศิ ล ป์ จยาวรรณ รองเลขาธิ การ และคุ ณอารี ย า นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค.
ร่ วมให้ การต้ อ นรั บ Mr. Cary Ingram, Senior International Trade Specialist for the U.S. Department of Commerce
International Trade Administration และคุ ณ อรพรรณ บุ ญ ลัก ษณ์ Commercial Specialist, U.S. Commercial Service, U.S.
Embassy Bangkok โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ต่างๆ เกี่ยวกับการ ส่ งเสริ ม และพัฒนากิจการโทรคมนาคมและ
ดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ณ ห้องประชุ ม สานักงาน สทค. อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็ นเตอร์ ชั้น 31
ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
5.6 เมื่ อวั น ที่ 4 สิ งหาคม 2562 นายสื บศั ก ดิ์ สื บภั ก ดี กรรมการบริ หารและ รองเลขาธิ การ แ ล ะ
นายเลิ ศรั ตน์ รตะนานุ กูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิ การ และประชาสัมพันธ์ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมพิธีถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรี ย ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่ อสารแห่ งชาติ
ประจาปี 2562 ณ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.)
ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุ งเทพฯ
5.7 เมื่อ วัน ที่ 22 สิ ง หาคม 2562 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม เป็ น ผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการประชุมใหญ่
วิสามัญ สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิขอ้ บังคับ สภาดิจิท ลั
เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ประเทศไทย ณ ห้อ งประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็น เตอร์ ถนนรัชดาภิเ ษก
กรุ งเทพฯ จัดโดย สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งประเทศไทย
5.8 เมื่ อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ กรรมการบริ หาร และเลขาธิ การ, คุณรั งสรรค์ จันทร์ นฤกุล
กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. ร่ วมให้การต้อนรั บ Mr. Hyong - gun Ryu, Group
Leader Platform Strategy Group, Miss Pichana Piravej, Assistant Manager Platform Strategy Department (Global) จ า ก
บริ ษทั whowho & company ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนาบริ การและพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ของโทรศัพท์ การแจ้งเตือนและบล็อค
เบอร์ สแปม เพื่ อ ให้ มี ความปลอดภัย กับผูใ้ ช้ง านโทรศัพ ท์มื อถื อ โดย whowho & company เป็ นบริ ษทั ในเครื อ ของบริ ษทั
KT Corporation Telecom Company ที่ให้บริ การโทรศัพท์รายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ ณ อาคารเบญจจินดา กรุ งเทพฯ
5.9 เมื่ อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายเลิ ศรั ตน์ รตะนานุ กูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิ การ และประชาสัมพัน ธ์
เป็ นผู ้แ ทน สทค. เข้ า ร่ วมงานแถลงข่ า วจั ด งาน “Digital Thailand Big Bang 2019” โดยมี คุ ณ พุ ท ธิ พ งษ์ ปุ ณ ณกั น ต์
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็ นประธาน ณ ห้อง Ballroom อาคารดีป้า ชั้น 5 สานักงานส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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5.10 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดย ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ กรรมการบริ หารและเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วม
ประชุม วิส ามัญ สภาดิจิท ลั เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 2/2562 เพื่อ จัด การเลือ กตั้ง คณะกรรมการ
สภาดิจิท ลั เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ประเทศไทย ชุด ที่ 2 ตามข้อ บัง คับ ของสภาดิจิท ลั เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง
ประเทศไทย และระเบียบสภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ งประเทศไทยว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
5.11 เมื่ อ วัน ที่ 18 ตุล าคม 2562 ดร.มนต์ช ยั หนูส ง นายกสมาคม ได้ร ับ ประกาศเกีย รติค ุณ และยกย่อ งเป็ น
“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่ งปี 2019 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร” ที่ประสบความสาเร็ จทั้งการดาเนิน
ชีว ิต ชีว ิต ส่ ว นตัว ชีว ิต การท างานและอุท ิศ ตนท ากิจ กรรมเพื ่อ ประโยชน์ต ่อ สัง คม และประเทศชาติ จากมูล นิธิ
สภาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุม ใหญ่ ศูน ย์ป ระชุม สถาบัน วิจ ยั จุฬ าลงกรณ์
ถ.วิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพฯ
5.12 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค.
เข้าร่ วมงาน “แถลงข่าวเปิ ดตัวร่ างแนวทางหลักปฏิบ ตั ิที่ดีใ นการใช้ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ AI Ethics Principle & Guidelines”
ณ ห้อ งพิม านแมน ชั้น 2 โรงแรมอนัน ตรา สยาม กรุ ง เทพฯ จัด โดยคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล และ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5.13 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สทค. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจาปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ
ประเภททีมจาก คุณพุทธิ พงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กระชับ และเชื ่อ มความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสมาชิก และบุค คลที ่อ ยู ่ใ นวงการโทรคมนาคม ณ สนาม Flora Ville Golf &
Country Club (ชวนชื่นกอล์ฟคลับ) อ.เมือง จ.ปทุมธานี
5.14 สทค. ได้ จัด ประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร ชุ ด ที่ 13 ประจ าปี 2562 เพื่ อ พิ จ ารณา ติ ด ตามและรายงาน
การดาเนินงานในเรื่ องต่างๆ จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม DOC ชั้น 7 บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
ครั้ งที่ 2 วัน ที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้น 15 A อาคารเบญจจิ น ดา บริ ษ ัท เบญจจิ น ดา โฮลดิ้ ง จ ากัด
ถนนกาแพงเพชร 6 กรุ งเทพฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก
กรุ งเทพฯ
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1 บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จากัด (มหาชน) กรุ งเทพฯ
ครั้งที่ 5 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 34 อาคารจตุรัสจามจุรี บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชัน่
จากัด (มหาชน)
หมวด 6 ด้ ำนกำรจัดพิมพ์และเผยแพร่ ข่ำวสำรด้ ำนโทรคมนำคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 3 เรื่ อง ได้แก่
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6.1 สทค.เผยแพร่ กิ จ กรรม และข่ าวต่ างๆ ของสมาคมบนเว็บ ไซต์ ให้ ส มาชิ ก และบุ ค คลผูส้ นใจทั่ว ไปทราบ
ทาง Facebook, Line และ Website
6.2 สทค. เผยแพร่ และแจก leaflet ข้อเสนอแนะประเด็น “5G & Disruptive Technology Supporting Thailand 4.0 :
Challenges and Opportunities” ให้ แ ก่ ผูส้ นใจในงานสั ม มนา และนิ ท รรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019”
ณ บู้ธ สมาคมโทรคมนาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ ณ ศู น ย์นิ ทรรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนา
กรุ งเทพฯ
6.3 สทค. เผยแพร่ VTR ผลการดาเนินงานของสมาคมโทรคมนาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
ภายใต้คณะกรรมการบริ หารชุ ดที่ 13 ผ่านคณะทางานชุ ดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่ อนและยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้
ประเทศไทยมีความพร้อมและเป็ นผูน้ าด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทลั ของภูมิภาคอาเซียน ในงานสัมมนา และ
นิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ณ บูธ้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ
หมวด 7 ด้ ำนกิจกรรมเพื่อสังคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จำนวน 6 เรื่ อง ได้แก่
7.1 เมื่ อวันที่ 28 มกราคม 2562 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน สทค.
มอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ จ านวน 21 ชุ ด ให้ แ ก่ เรื อ นจ ากลางลพบุ รี อ าเภอเมื อ งจัง หวัด ลพบุ รี โดยมี
นายณัฏฐ์พฒ
ั น์ สิ เนหสาร ผูบ้ ัญชาการเรื อนจาฯ เป็ นผูร้ ั บมอบ เพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทั้งในหลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) รวมถึงวิชาชี พระยะสั้น (หลักสู ตรคอมพิวเตอร์ )
แก่ผตู ้ อ้ งขัง ณ เรื อนจากลางลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7.2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ เป็ นผูแ้ ทน สทค. มอบเครื่ องคอมพิวเตอร์
พร้ อ มอุ ป กรณ์ จ านวน 21 ชุ ด ให้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด พร้ อ มปั ญ ญา เรื อนจ ากลางนครพนม โดยมี นายจรู ญ เหง่ า ลา
ผูบ้ ญั ชาการ เรื อนจากลางนครพนม เป็ นผูร้ ับมอบ ณ เรื อนจากลางนครพนม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
และ เมื่ อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอนันต์ วรธิ ติพงศ์ นายกกิ ตติ มศักดิ์ , ดร.มนต์ชัย หนู สง นายกสมาคม,
คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริ หาร รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์, คุณพัชรี พงศ์นิรชร และคุณศิระพัชร เหลืองลออ
เจ้าหน้าที่ สทค. ร่ วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษ ฐาธิ ร าชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิ ด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรื อนจากลางนครพนม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
7.3 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สทค. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องให้แก่เรื อนจาและทัณฑสถานตามโครงการขอรับบริ จาคครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการศึกษาให้กบั ผูต้ อ้ งขัง ทั้งนี้
เพื่อขยายโอกาสทางการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูต้ อ้ งขังขณะต้องโทษ และตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ของผูต้ อ้ งขังให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยสามารถนาทักษะความรู ้ไปใช้เพื่อประกอบอาชี พได้หลังจากพ้นโทษ และเพื่อสนองโครงการตามแนว
พระราชด าริ ฯ ของสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ากรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ตามโครงการ
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตลอดจนเพื่ อ เป็ นการ เชื่ อ มความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ณ ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ รัชโยธิน กรุ งเทพฯ
7.4 เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ ,คุณโชคดี ธรรมสโรช กรรมการบริ หาร
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เป็ นผูแ้ ทน สทค. มอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จานวน 50 ชุด ให้แก่ เรื อนจากลางสุ ราษฎร์ธานี
เรื อนจากลางจังหวัดนครศรี ธรรมราช เรื อนจาจังหวัดตรัง และทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา โดยมี นายกิตติพฒั น์ เดชะพหุล
รองอธิ บดี กรมราชทัณฑ์ ฝ่ ายพัฒนาพฤติ นิสัย เป็ นผูร้ ั บมอบ เพื่อนาไปใช้ในการศึ กษาค้นคว้า และจัดการเรี ยนการสอน
ทั้ง ในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) รวมถึ ง วิ ช าชี พ ระยะสั้ น
(หลักสู ตรคอมพิวเตอร์) ให้แก่ผตู ้ อ้ งขัง ณ เรื อนจาและทัณฑสถานตามจังหวัดต่างๆ
7.5 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ดร. ศรี ภูมิ ศุขเนตร, คุณวิชยั เบญจรงคกุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณโชคดี ธรรมสโร,
คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร, คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ
บ้านราชาวดี (หญิง) พร้อมมอบเงินสมทบให้แก่ สถานคุม้ ครองและเด็กพิการบ้านราชาวดี (หญิง) เนื่องในวันครบรอบ 29 ปี
ของการก่ อ ตั้ง สทค. วัน ที่ 14 กัน ยายน 2562 ณ สถานคุ้ม ครองและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารบ้า นราชาวดี (หญิ ง )
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
7.6 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณอนันต์ วรธิ ติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ , คุณพงษ์ศกั ดิ์ ตันวิสุทธิ์ Government
Relations Expert และคุณณัฐกาญจน์ ช่วงหาราช Business Relations Specialist บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด
(มหาชน) มอบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ให้ แ ก่ เ รื อ นจ ากลางระยอง จ านวน 21 ชุ ด และเรื อ นจ ากลางจัน ทบุ รี
เพื่อขยายโอกาสทางการเรี ยนรู ้ ให้กับผูต้ อ้ งขังขณะต้องโทษ และตอบสนองภารกิ จด้านการพัฒนา พฤติ นิสัยของผูต้ อ้ งขัง
ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ โดยสามารถนาทักษะความรู ้ ไ ปใช้เพื่ อประกอบอาชี พได้หลังจากพ้นโทษ โดยมี คุ ณนัสที ทองปลาด
ผูบ้ ญ
ั ชาการเรื อนจากลางระยอง และคุณกิตติพงษ์ ละชัว่ รองผูบ้ ญ
ั ชาการเรื อนจากลางระยอง เป็ นผูร้ ับมอบ ณ เรื อนจากลาง
ระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
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สถำนภำพสมำชิกสมำคม
ในระหว่างเดือนมกราคม 2562 – เดื อนธันวาคม 2562 สทค. มี สมาชิ กใหม่เพิ่ม จานวน 121 ราย ประกอบด้วย
สมาชิกนิติบุคคล จานวน 9 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จานวน 18 ราย สามัญรายปี จานวน 94 ราย
เมื่ อ สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2562 สทค. มี ส มาชิ ก รวม 1,608 ราย ประกอบด้ว ย สมาชิ ก นิ ติ บุ ค คล จ านวน 56 ราย
สมาชิกสามัญตลอดชีพ จานวน 1,350 ราย และสมาชิกสามัญรายปี จานวน 202 ราย
สมำชิกนิติบุคคล จำนวน 56 รำย ประกอบด้ วย
1. The Telecommunications Association of Japan
29. บริ ษทั ควอลคอมม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล อิงค์
2. บริ ษทั เอ็นทีที (ประเทศไทย) จากัด
30. บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
3. บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
31. บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จากัด
4. บริ ษทั ไทยไฟเบอร์อ๊อพติคส์ จากัด
32. บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จากัด
5. บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
33. บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
6. บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
34. บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
7. บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
35. บริ ษทั อนันดา เทคโนโลยี จากัด
8. บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
36. บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
9. บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
37. บริ ษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จากัด
10. บริ ษทั ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
38. บริ ษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จากัด (มหาชน)
11. บริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จากัด
39. บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
12. บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) 40. บริ ษทั ฟู่ หยวน คอมมิวนิเคชัน่ เทคโนโลยี จากัด
13. บริ ษทั เบญจจินดา โฮลดิ้ง จากัด
41. บริ ษทั ฟู่ ทง กรุ๊ ป เทคโนโลยี การสื่ อสาร (ประเทศไทย) จากัด
14. บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด
42. บริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จากัด
15. บริ ษทั โมบาย อินโนเวชัน่ จากัด
43. บริ ษทั ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จากัด
16. บริ ษทั เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)
44. บริ ษทั ชินาทรัพย์ จากัด
17. บริ ษทั อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด
45. บริ ษทั แฟกซ์ ไลท์ จากัด
18. บริ ษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จากัด
46. บริ ษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด
19. บริ ษทั ทรู ดิจิตอล พลัส จากัด
47. บริ ษทั เอ็นอีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
20. บริ ษทั สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชัน่ จากัด
48. บริ ษทั แซดทีอี (ไทยแลนด์) จากัด
21. บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
49. บริ ษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จากัด
22. บริ ษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จากัด
50. บริ ษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)
23. บริ ษทั ทรู ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จากัด
51. บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จากัด
24. บริ ษทั สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)
52. บริ ษทั ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จากัด
25. บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
53. บริ ษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จากัด
26. บริ ษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
54. บริ ษทั ไมโม่เทค จากัด
27. บริ ษทั อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด 55. บริ ษทั ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จากัด
28. บริ ษทั บีบี เทคโนโลยี จากัด
56. บริ ษทั เคเบิลคอนเนค จากัด
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สถำนภำพกำรเงิน
เมื่อสิ้ นปี 2561 สทค. มีสินทรัพย์รวมจานวน 9,605,701.34 บาท ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและ
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น) จานวน 4,698,982.98 บาท และสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน (เงิ นลงทุนระยะยาว ที่ ดิน อาคาร เงินทุน
และอุ ป กรณ์ ) จ านวน 4,906,718.36 บาท ในระหว่ า งปี 2561 สทค. ด าเนิ น กิ จ การมี ร ายได้ จ านวน 5,573,276.32 บาท
มีรายจ่ายจานวน 5,319,297.34 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 250,682.98 บาท
เมื่อสิ้ นปี 2562 สทค. มีสินทรัพย์รวมจานวน 9,653,599.88 บาท ประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและ
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น) จานวน 4,788,635.87 บาท และสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน (เงิ นลงทุนระยะยาว ที่ ดิน อาคาร เงิ นทุน
และอุปกรณ์) จานวน 4,864,964.01 บาท ในระหว่างปี 2562 สทค. ดาเนินกิจการมีรายได้ จานวน 5,397,116.81 บาท มีรายจ่าย
จานวน 5,290,919.89 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 100,224.12 บาท
**********************************
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