
การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2562
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

วนัที่  22 พฤษภาคม  2562
ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม  2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
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13.00 น. ลงทะเบียน
14.00 น. การบรรยายพเิศษ  “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ประกอบการและแนวทาง

การปฏิบัต”ิ   โดย คุณมนตรี  สถาพรกลุ
Assistant Vice  President, Data Protection Officer General Counsel      
บริษัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน)

14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง
15.00 น. การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561
ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณารายงานผลการด าเนินกจิกรรมประจ าปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพจิารณารับรองงบดุลประจ าปี 2561
ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี และก าหนดค่าตอบแทน
ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี

ก าหนดการ
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การบรรยายพเิศษ 
เร่ือง  “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ประกอบการ

และแนวทางการปฏิบัต”ิ

โดย    คุณมนตรี  สถาพรกลุ
Assistant Vice  President, Data Protection Officer General Counsel
บริษทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากดั (มหาชน)
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15.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพจิารณารายงานผลการด าเนินกจิกรรมประจ าปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพจิารณารับรองงบดุลประจ าปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี และก าหนดค่าตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี)

ก าหนดการ

4



ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

มตทิีป่ระชุม
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ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 ของ สทค. เม่ือวนัพธุท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ไดมี้การจดัท ารายงาน
การประชุม และผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งตามความเป็นจริงของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดท่ี 13 เป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้  ดงัมีรายละเอียดแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.  
เห็นควรใหท่ี้ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561

มตทิีป่ระชุม

รายงานประชุมปี2561
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองพจิารณารายงานผลการด าเนินกจิกรรมประจ าปี 2561

สทค. ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.
เห็นควรใหท่ี้ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2561

มตทิีป่ระชุม
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รายงานผลการด าเนินงานของ สทค. ประจ าปี 2561

หมวด 1 ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และน าเสนอทิศทางการขับเคล่ือนกลยุทธ์ในการส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัลให้
สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันาด้านโทรคมนาคมและดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ านวน 39 เร่ือง ไดแ้ก่

1.1   เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อคุณอจัฉรินทร์ พฒันพนัธ์ชยั ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เร่ือง “ขอเสนอแนวทางการน าสายส่ือสารลงใตดิ้นตามนโยบายของรัฐบาล” เพ่ือช้ีแจงปัญหาและ
ขอ้เสนอเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการน าสายส่ือสารลงใตดิ้นตามนโยบายของรัฐบาล และน าขอ้มูลเสนอต่อ
คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา

1.2 เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 สทค. จดัประชุมเชิงปฎิบติัการ Workshop ภายใตห้วัขอ้ “5G Disruptive 
Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” เพื่อจดัท ารายงานบทวิเคราะห์เชิงวิชาการ
ขอ้สรุป ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะและประเดน็ 5G & Disruptive Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and 
Opportunities” เสนอหน่วยงานภาครัฐ   และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 อาคาร 5 บริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ
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1.3 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 สทค. เขา้ประชุมร่วมกบัคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา (ร่าง) พระราชบญัญติั
องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ เพ่ือใหข้อ้มูล ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในประเดน็แกไ้ขเพ่ิมเติม
ร่างพระราชบญัญติัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการหลอมรวมเทคโนโลย ี (เพ่ิมเติม ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4) ณ หอ้งประชุม อาคารรัฐสภา 
2 กรุงเทพฯ

1.4 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคุณฐากร ตณัฑสิทธ์ิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง “ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การลงทะเบียนและจดัเกบ็ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี” โดยขอให ้
กสทช. พิจารณาทบทวนร่างประกาศดงักล่าว เพ่ือไม่ให ้ เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกกรรมและผูใ้ชบ้ริการ

1.5 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณฐากร ตณัฑสิทธ์ิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง “การเตรียมพร้อมคล่ืนความถ่ีส าหรับระบบขนส่งทางราง (รถไฟความเร็วสูง)” 
โดยขอให ้กสทช. น าผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางการจดัสรรความถ่ีเพ่ือระบบโทรคมนาคมขนส่งทางราง และ
ใชใ้นกิจการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 900 MHz. อยา่งรอบคอบ รวมทั้งเพ่ือใหก้ารจดัสรรความถ่ีของ กสทช. มีความพอเพียงและ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลและเกิดประโยชนสู์งสุดต่อประเทศชาติ
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1.6  เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 คุณธีรวุฒิ เธียรวุฒิ อุปนายก พร้อมผูแ้ทนคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย คุณสืบศกัด์ิ 
สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณอารียา นก
พลบั ผูอ้  านวยการ เขา้เยีย่มคารวะคุณอาทิตยา สุธาธรรม    รองปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พร้อมหารือและให้
ขอ้มูลเร่ือง “การพฒันาและส่งเสริม ให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูลของภูมิภาคอาเซียน” ณ ห้องประชุม 
ส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ

1.7  เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 คุณธีรวฒิุ ศุณะมาลยั อุปนายก พร้อมผูแ้ทนคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย ดร.สุ
พจน ์เธียรวฒิุ เลขาธิการ, คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหาร
และรองเลขาธิการ, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร, คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลบั ผู ้อ  านวยการ 
เขา้เยีย่มคารวะคุณอจัฉรินทร์ พฒันพนัธ์ชยั ปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พร้อมหารือ “แนวทางความร่วมมือใน
การท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน” ณ ห้องประชุม ส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม     ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ

1.8  เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อ เลขาธิการส านกัคณะกรรมการดิจิทลั  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เร่ือง “ขอ้เสนอแนะต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัสภาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ” เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการการพิจารณาต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว
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1.9  เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อ คุณอาทิตยา  สุธาธรรม รองปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เร่ือง “การพฒันาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูลของภูมิภาคอาเซียน” ประกอบด้วย 
ยทุธศาสตร์โทรคมนาคมไทยเตรียมความพร้อมสู่ศูนยก์ลางอาเซียน      ขอ้เสนอ ASEAN Digital Hub ยทุธศาสตร์เพื่อพฒันา
โทรคมนาคมของประเทศไทย รวมถึงขอ้เสนอแนะ / ปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ การทดลองให้บริการ 5G, Infrastructure Sharing, ขอ้เสนอแนะดา้น IoT และการจดัระเบียบสาย
ส่ือสาร” และขอ้เสนอใหผู้บ้ริการ Data Center สามารถซ้ือกระแสไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าภาคเอกชนได ้เพื่อกระทรวงฯ จะไดน้ า
ขอ้มูลขา้งตน้ไปใชเ้พื่อประกอบการพิจารณาน าเสนอนโยบายต่อรัฐบาล อนัจะน าไปสู่การส่งเสริม และพฒันากิจการโทรคมนาคม
ของประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ส่งผลให้เกิดการพฒันาดา้นเศรษฐกิจในทุกๆดา้น       รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อ
ยกระดบัใหป้ระเทศไทยเป็น ASEAN Digital Hub ต่อไป

1.10 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน  2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง “ความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ไซเบอร์  พ.ศ. …” ฉบบัทบทวน       โดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (มีนาคม 2561) เพื่อน าไปใชป้ระกอบการการพิจารณาต่อ (ร่าง)พระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว

1.11  เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561  สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อ คุณอาทิตยา สุธาธรรม รองปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เร่ือง “ขอส่งขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) นิยามทางเศรษฐกิจหมวด J   ขอ้มูลข่าวสาร รหสั 61 การโทรคมนาคม” โดยการ
ยืน่ขอ้เสนอแนะดงักล่าวเพื่อให ้(ร่าง) นิยามขา้งตน้มีเน้ือหาครอบคลุมและสะทอ้นถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อยา่งแทจ้ริง
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1.12  เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561  สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อ ผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายระบบการเงินและสถาบนั
การเงิน กรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการพฒันาระบบการพิสูจน์แ1212ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั ส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั เร่ือง “ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั 
พ.ศ. ....” เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการการพิจารณาต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว

1.13   เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561  คุณภาสุ เสริมศรีสุวรรณ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมรับฟังความเห็นต่อการ
ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์(ฉบบัท่ี…)  พ.ศ. ...  ณ หอ้งประชุม MDES ชั้น 9 อาคาร
รัฐประศาสนภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

1.14  เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561  สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อ เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง “ความ
คิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. …”  (ฉบบัท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั  ในหลกัการเม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2561) เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

1.15  เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561  ดร.สุพจน ์เธียรวฒิุ เลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วม “พิธีลงนามความร่วมมือ
ดา้นการสร้างความตระหนกัในการดูแลและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” เพ่ือสนบัสนุน ส่งเสริมและสร้างความตระหนกัใน
การดูแลและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อนัจะช่วยลดผลกระทบจาก ความไม่สอดคลอ้งตามหลกัการ ขอ้ก าหนด และ
มาตรฐานดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม รอยลั พารากอน ฮอลล ์ 
ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน  จดัโดย  ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
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1.16  เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม  2561 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ พร้อมดว้ยคุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้พบ Mr. Andre Arnes
ผูบ้ริหาร Telenor Chief Security Officer ซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้จกักนัดีในวงการ Cybersecurity  โดยเป็นผูแ้ต่งต าราเร่ือง Digital 
Forensics เพื่อหารือในประเดน็ “Cybersecurity & CERT Recommendations”  โดยจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บในคร้ังน้ีไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบติัในเร่ือง Cybersecurity ดา้นโทรคมนาคมส าหรับประเทศไทยต่อไป ณ หอ้งประชุม บริษทั โท
เท่ิล แอค็เซ็ส คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) อาคาร จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ

1.17  เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ,   รศ.ดร.พิสิฐ  บุญศรี
เมือง, คุณวรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบริหาร และ คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมระดมความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือจดัท าเคร่ืองมือเพ่ิมเติม สาขาวชิาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์ระยะท่ี 1 (สาขาการส่ือสารโทรคมนาคมและสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ)
โดยมี ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากสถาบนัคุณวฒิุ
วิชาชีพ (สคช.) ใหด้ าเนินโครงการดงักล่าว ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของอุตสาหกรรมและความเขา้ใจในมาตรฐาน
การท างาน การจดัท าขอ้สอบในสาขาการส่ือสารโทรคมนาคม     และสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการจดัท ามาตรฐานวชิาชีพในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป ณ หอ้งประชุม  โรงแรม นารายณ์  สีลม กรุงเทพฯ 
จดัโดย สถาบนัคุณวฒิุวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
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1.18  เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ ในฐานะประธานคณะท างานศึกษาการก ากบัดูแลภายใต้
หน่วยงานของรัฐและกสทช. จดัใหมี้การประชุมคณะท างาน (Working Group)  เพ่ือร่างขอ้เสนอการทดสอบทดลอง 5G (5G Trial 
proposal) ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือน าเสนอต่อกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม โดยไดเ้รียนเชิญผูผ้ลิตอุปกรณ์  ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจาก Nokia, Huawei,  ZTE และ Ericsson มาน าเสนอ 5G Use cases และ
Applications ท่ีเห็นวา่จะสามารถน ามาทดสอบทดลองได้ ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากท่ีประชุมการส่งเสริมการร่วมใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลย ี5G เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 โดยมี คุณอจัรินทร์  พฒันพนัธ์ชยั ปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นประธาน ไดม้อบหมายให ้สทค. ประสานงานกบัผูป้ระกอบการในการจดัท าขอ้เสนอโครงการ 5G field trial ในเขต EEC
พร้อมงบประมาณเสนอใหแ้ก่กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาในการเตรียมความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการในการใหบ้ริการ 5G ส าหรับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชยแ์ละเตรียมความพร้อมต่อการใชโ้ครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ถนนแจง้วฒันะ 
กรุงเทพฯ

1.19  เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561  คุณราชนัย ์ เพญ็ศิริ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค. ในฐานะประธานคณะท างานส่งเสริม
การใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนัและส่งเสริมสิทธิแห่งทาง พร้อมคณะท างานฯ    เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้เยีย่มคารวะ ผูว้า่การการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พร้อมหารือ “แนวทางความร่วมมือในการท างานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในการน าสายส่ือสารลงใตดิ้น ตลอดจน
เพื่อขอทราบนโยบาย แผนงาน และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการหกัเสาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ี กฟภ. จะน าสายส่ือสารลงใตดิ้น ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต” เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถเตรียมการในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม ณ หอ้งประชุม การไฟฟ้าภูมิภาค   ถนนงามวงศว์าน 
กรุงเทพฯ
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1.20 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561 คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกลุ กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น “การจดัท าแนวนโยบายแนวทางมาตรฐานดา้นการจดัระเบียบสายส่ือสาร และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม” ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 ส านกังานกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภกัดี  
ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ จดัโดย กระทรวงดิจิทลั เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

1.21 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ  เลขาธิการ และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน 
สทค. เขา้ร่วมประชุมและแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติั 3 ฉบบั ไดแ้ก่ (ร่าง) พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. … , (ร่าง) พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ฉบบัท่ี … และ (ร่าง) พระราชบญัญติั

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ... ณ  หอ้งออดิทอเรียม  โรงแรม เซ็นทารา บาย เซ็นทราศูนยร์าชการ  
จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1.22 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ดร.มนตช์ยั  หนูสง  นายกสมาคม แถลงข่าว “การด าเนินงานต่าง ๆ ของสมาคม 
ภายใตค้ณะกรรมการชุดท่ี 13 ต่อส่ือมวลชน” ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand  Big Bang 

2018 : Thailand Big Data” ณ บูธ บมจ. ทีโอที อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล ์ศูนยก์ารแสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค 

เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี



16

1.23  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ดร.มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม พร้อมดว้ยคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย คุณธีรวฒิุ 

ศุณะมาลยั อุปนายก, คุณวรีวฒัน์ เกียรติพงษถ์าวร อุปนายก, คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณอารียา 
นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้เยีย่มคารวะ พลเอก สุกิจ เขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมหารือแนวทางในการประสานความร่วมมือ และสนบัสนุนการท างานดา้นต่างๆ เพื่อ
พฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศระหวา่งส านกังาน กสทช. และ สทค. ณ หอ้งประชุม ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ

1.24 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ, คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณ
วรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเสวนาโต๊ะกลมทางวชิาการเพื่อ

ระดมความคิดเห็นหวัขอ้ “โดรน กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั” ณ หอ้งประชุม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดั
โดย สทค. ร่วมกบั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

1.25 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ และคุณวรีะ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้

ร่วมงานสมัมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. ...  ณ หอ้งประชุม 
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด ์พระราม 9 จดัโดย ส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  (องคก์ารมหาชน
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1.26   เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อ  ผูว้า่การไฟฟ้านครหลวง  เร่ือง “ขอ้คิดเห็นของผูป้ระกอบการต่อ
โครงการน าร่อง Single Overhead Communication Cable (SOCC) ในเส้นทางทดสอบถนนราชวถีิ” เพื่อวางแนวทางแกไ้ขสาย
ส่ือสารไฟไหมร้กรุงรังท าใหเ้กิดอนัตรายต่อประชาชน และเส้นทางด าเนินการโดยผูป้ระกอบการ (ถา้มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการ) 

1.27 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 สทค. โดย คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ ในฐานะประธาน
คณะท างานก าหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay  ผา่นอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย โดยการสนบัสนุนของ
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัพิธีลง
นาม “ความร่วมมือการตรวจสอบหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อใชบ้ริการพร้อมเพย ์(PromptPay)”  โดยมีผูแ้ทนจาก สมาคมธนาคาร
ไทย  จ านวน 14 ราย สภาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จ านวน 4 ราย สมาคมธนาคารนานาชาติ จ านวน 2 ราย และบริษทัผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคม จ านวน 6 ราย เขา้ร่วมลงนาม ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหวา่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคการ
ธนาคาร และเพื่อรองรับบริการท่ีหลากหลายในยคุดิจิทลั  ตลอดจนสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการและเพื่อการยกระดบัความปลอดภยัใน
การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย ์ณ หอ้งประชุม ธนาคารกสิกรไทย ส านกัพหลโยธิน กรุงเทพฯ

1.28 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 สทค. ร่วมกบัสมาคมผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตไทย ยืน่หนงัสือต่อ   นายพรเพชร วชิิตชลชยั 
ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เร่ือง “ขอ้คิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. …” เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแกไ้ข (ร่าง) พระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว ซ่ึงถือเป็นกฎหมายท่ีมีความส าคญัและมีผลกระทบต่อ อุตสาหกรรม

โทรคมนาคมเป็นอยา่งมาก ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ
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1.29 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 สทค. โดย คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและ รองเลขาธิการ ในฐานะประธาน
คณะท างานก าหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay  ผา่นอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยการสนบัสนุนของส านกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย จดัแถลงข่าว “ความร่วมมือใน
การเช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่ง   ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและธนาคารพาณิชยใ์นการใหบ้ริการพร้อมเพยแ์ละธุรกรรมทางการเงิน
อ่ืนๆ” โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. ร่วมการแถลงข่าวในคร้ังน้ี ทั้งน้ี เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คคล
ทัว่ไป ไดรั้บทราบถึงความกา้วหนา้ในการร่วมมือของภาคโทรคมนาคมและภาคธนาคาร และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่
ประชาชนในการใชบ้ริการทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยมีผูแ้ทนจาก ส านกังาน กสทช. คณะกรรมการบริหาร สทค. และ
ผูแ้ทนจากสถาบนัการเงิน เขา้ร่วมงานดงักล่าว ณ หอประชุม ชั้น 2 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ

1.30  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อ คุณสนธยา คุณปล้ืม นายกเมืองพทัยา   เร่ือง “ขอ้สรุปและขอ้คิดเห็น
ของผูป้ระกอบการโทรคมนาคมต่อการใหเ้ช่าเส้นใยแกว้น าแสง ตามโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าในเมืองระยะท่ี 1 (เมืองพทัยา)” เพื่อ
น าไปประกอบการพิจารณาในการด าเนินการตามโครงการต่อไป

1.31 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 สทค.ไดย้ืน่หนงัสือต่อ คุณคุณอจัฉรินทร์ พฒันพนัธ์ชยั ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเร่ือง “ขอ้คิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ.…”ฉบบัท่ีแกไ้ขโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
คณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาแกไ้ข (ร่าง) พระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว



19

1.32  เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 สทค. ไดย้ืน่หนงัสือต่อ ประธานคณะกรรมาธิการวสิามญั พิจารณา(ร่าง) พระราชบญัญติัองคก์ร
จดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. … เร่ือง 
“ขอ้คิดเห็นต่อ(ร่าง) พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ      เพื่อน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาแกไ้ขพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว

1.33  สทค. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานร่วมกนั (Infra-Sharing) และ ส่งเสริมสิทธิแห่งทาง โดยมี คุณ
ราชนัย ์เพญ็ศิริ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค.    ชุดท่ี 13 เป็นประธานคณะท างานฯ มีวตัถุประสงค ์เพื่อบูรณาการความ

ร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ  เอกชน รัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการ  ภาคประชาสงัคม ซ่ึงถือเป็นการรวมเอาพลงัทุกส่วนใหเ้กิดการใช้
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ

1.34  สทค. แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและก ากบั OTT (Over –the -top) โดยมี รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร เป็น

ประธานคณะท างานฯ มีวตัถุประสงค ์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ  เอกชน รัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการ ภาคประชาสังคม  
ในการศึกษา OTT ท่ีมีความส าคญัและท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ มาตรฐาน หลกัการ กฎระเบียบและเทคโนโลยท่ีี
เก่ียวขอ้ง เพื่อการผลกัดนัการน า OTT มาใชใ้นทางวชิาการ  การวจิยัและพฒันา การใหบ้ริการ การลงทุน การทดสอบและทดลองทาง

คุณภาพ รวมถึงวเิคราะห์ขอ้มูล ความรู้ในการสนบัสนุนใหผู้ท่ี้สนใจทั้งภายในและภายนอกประเทศต่างๆ มาลงทุนในโมเดลธุรกิจ     
ท่ีไดส้ร้างข้ึนเป็นตน้แบบ  อนัน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกดา้นอยา่งย ัง่ยนื
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1.35  สทค. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมนวตักรรมล ้าสมยัโดยมี คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็น

ประธานคณะท างานฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อบูรณาการความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐ  เอกชน รัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการ ภาคประชา
สังคม ในการบริหารจดัการ การคดัเลือก การประเมิน การวิเคราะห์ ในส่วนประกอบทางนวตักรรมเคร่ืองมือ ส่ิงประดิษฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารทาง FINTECH และ IOT ใหเ้กิดโมเดลในการสนบัสนุนในการทดสอบ Conceptual, Internetworking, 

Business Model, OEM ทั้งแบบวงปิดและแบบ mass เพื่อผลกัดนัการน าไปใชจ้ริงของอุตสาหกรรม ทาง Fintech และ IOT อนั
น าไปสู่การเป็นศูนยก์ลางดา้นเทคโนโลยขีองภูมิภาคและพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติทุกดา้นอยา่งย ัง่ยนื

1.36  สทค. แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมวชิาชีพดา้นโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี ผศ.ดร. จิรศิลป์ 

จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นประธานคณะท างานฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อบูรณาการความร่วมมือกนัระหวา่ง
ภาครัฐ เอกชน รัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคม ซ่ึงถือเป็นการร่วมเอาพลงัทุกภาคส่วน เพื่อพฒันาและผลกัดนัวชิาชีพ
ดา้นโทรคมนาคม ICT อยา่งเป็นระบบ ทั้งในดา้นการสร้างกลุ่มวชิาชีพอยา่งมีคุณภาพ การพฒันาและจดัท ามาตรฐานวชิาชีพใหอ้ยู่

ในระดบัสากลและน าระบบจดัการฐานความรู้นั้นมาใชส้นบัสนุนแลกเปล่ียนความรู้ และการผลกัดนัการสร้างนวตักรรมดา้น
โทรคมนาคม อยา่งเป็นรูปธรรม ผลกัดนัใหป้ระชาชนทุกกลุ่มในสงัคมสามารถเขา้ถึงการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเท่า
เทียมอยา่งทัว่ถึง อนัจะน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกดา้นอยา่งย ัง่ยนื
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1.37  สทค. แต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay  ผา่นอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  โดยมี คุณสืบศกัด์ิ สืบ
ภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นประธานคณะท างานฯ มีวตัถุประสงค ์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกนัระหวา่ง สทค.
กบัสมาคมธนาคารไทย และอ่ืนๆ เพื่อก าหนดแนวทางการขยายบริการ Prompt Pay ในเร่ืองต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การท าโมเดลตน้แบบการใหบ้ริการ Prompt Pay ผา่นอุปกรณ์ Self-service , 
Robot ,IOT Non-Human  รวมถึงระบบ settlement  และระบบหลงับา้นท่ีเก่ียวขอ้งในการพิสูจน์ทราบการท างาน  การบริหาร
จดัการทรัพยากร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  อนัจะน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกดา้นอยา่งย ัง่ยนื

1.38  สทค. แต่งตั้งคณะท างานศึกษาการก ากบัดูแลภายใตห้น่วยงานของรัฐและกสทช. โดยมี    ดร.สุพจน์  เธียรวฒิุ เลขาธิการ 
เป็นประธานคณะท างานฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อบูรณาการ  ความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ เอกชน รัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการ ภาค
ประชาสงัคม ซ่ึงถือเป็นการรวมเอาพลงัทุกภาคส่วน เพื่อผลกัดนัใหมี้กฏหมาย กฎระเบียบเอ้ือต่อการลงทุนและพฒันา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตลอดจนผลกัดนัใหมี้การแกไ้ขกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัสรรคล่ืนความถ่ีวทิยุ
ส าหรับบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  (IMT-2020,5 G) , (ร่าง) พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... และ(ร่าง) 
พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. …”  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนและพฒันาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมอนัจะน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมโทรนาคมในทุกมิติและทุกดา้นอยา่งย ัง่ยนื
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1.39  สทค. แต่งตั้งคณะท างานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศของ
ประเทศ (Cyber Security and CIIP) โดยมี คุณวรีะ  รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นประธานคณะท างานฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

บูรณาการความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐ เอกชน รัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการ ภาคประชาสงัคม  ซ่ึงถือเป็นการรวมพลงัทุกภาคส่วน ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศ และการ
ด าเนินการใดๆ  ท่ีจ  าเป็นต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลกัดนัใหป้ระเทศไทย  

มีนโยบายและแผนการด าเนินงานระดบัชาติ รวมถึงแผนงาน แผนปฎิบติัการ โครงการ นวตักรรม โมเดล เคร่ืองมือ และระบบการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ ซ่ึงสามารถปกป้อง รับมือ ป้องกนั และลดความเส่ียงจากสถานการณ์ภยัคุกคามทางไซเบอร์อนั
กระทบต่อความมัน่คงแห่งชาติ ทั้งจากภายใน   และภายนอกประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์และมีความเป็นรูปธรรม อนั
น าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในทุกมิติและทุกดา้นอยา่งย ัง่ยนื 
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หมวด 2   ด้านเผยแพร่ความรู้  การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนท่ีเกีย่วข้อง     เพ่ือยกระดบัวชิาชีพด้าน

โทรคมนาคมและดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมให้สอดคล้องกบัความต้องการของอุตสาหกรรม 
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ  านวน 8 เร่ือง ไดแ้ก่
2.1  เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 สทค.  จดัสมัมนาทางวชิาการ (TCT/TTA Joint Seminar  2018)  ร่วมกบัสมาคมโทรคมนาคมแห่ง

ประเทศญีปุ่่น หวัขอ้ “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” เพื่อใหค้วามรู้แก่
สมาชิกและผูส้นใจทัว่ไปเก่ียวกบัการน าเทคโนโลย ี มาประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงจะเป็นส่ือกลางใหส้ามารถเขา้ถึง เกิดการศึกษาและ
เรียนรู้ท่ีกวา้งข้ึน อนัจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวติ การสร้างงาน อาชีพ ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ และประเทศ
สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งเขม้แขง็ มีประสิทธิภาพ พร้อมจดัเสวนาจาก Startup ภายใตผู้ใ้หบ้ริการโทรคมนาคมในประเดน็ของการประกอบธุรกิจ 
ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอ้กฎหมายต่างๆ ณ หอ้งประชุม  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

2.2 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 สทค. โดยคุณวรีะ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหารในฐานะประธานคณะท างานการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศ ไดจ้ดับรรยายเพื่อใหค้วามรู้แก่สมาชิก สทค. เก่ียวกบั
นโยบายการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศในประเดน็หวัขอ้ดงัน้ี  1.  ประสบการณ์ของกลุ่มการเงินเก่ียวกบั
ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวของกระทรวงฯ  

2.  ส่ิงท่ีกลุ่มการเงินสามารถด าเนินการได ้และไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแนวนโยบายดงักล่าว
3.   ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มการเงิน และขอ้เสนอแนะส าหรับกลุ่มโทรคมนาคม

โดยไดรั้บเกียรติจากผูท้รงคุณวฒิุจากสมาคมธนาคารไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) มาร่วมเป็นวทิยากร    ณ หอ้งประชุม บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) อาคาร 
จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
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2.3  เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็น
วทิยากรช่วง “Panel discussion on Strategy for Thailand to become a regional IX hub”  ในงานประชุม “BKNIX Peering 
Forum 2018 คร้ังท่ี 3” ณ หอ้งประชุม โรงแรม ฮิลตนั สุขมุวทิ กรุงเทพฯ จดัโดย มูลนิธิศูนยส์ารสนเทศเครือข่ายไทย 

2.4  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 สทค. จดัสมัมนาหวัขอ้ “5G : Revolution to a Better Future” ในงานการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2561 เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่สมาชิกเก่ียวกบัเทคโนโลย ี5G  ซ่ึงประเทศไทยไดมี้การน าเทคโนโลย ี5G มาไว้
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนัในหมวดของโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ ถนนก าแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ

2.5   เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561  สทค. โดย ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ ในฐานะประธาน
คณะท างานส่งเสริมวชิาชีพดา้นโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จดัสมัมนาทางวชิาการเร่ือง “แนวทางพฒันา
บุคลากรเพื่อสนบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร” ณ หอ้งประชุม                  สโมสรราชพฤกษ ์กรุงเทพฯ 

2.6  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 สทค. โดยคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหารในฐานะประธานคณะท างานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศ ของประเทศ จดัเสวนาหัวขอ้ “National 
Cybersecurity & Critical Information Infrastructure Protection for Thailand: Telecommunications Industry Focus” 
ข้ึน เพื่อรับทราบความเป็นไปในการรับมิอ แกไ้ขเหตุ และภยัคุกคามอนัครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และหาขอ้สรุปท่ี
ชดัเจนจากภาครัฐ ท่ีมีแนวทางด าเนินการ รวมถึงการจดัท า Roadmap เพื่อใหภ้าคธุรกิจโทรคมนาคมจะไดมี้การเตรียมพร้อม      ใน
การด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ณ หอ้งประชุม โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการและ คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ถนน
แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ
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2.7 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561  สทค. โดย ดร.สุพจน์  เธียรวฒิุ เลขาธิการ ในฐานะประธานคณะท างานศึกษาการก ากบัดูแล
ภายใตห้น่วยงานของรัฐและกสทช. จดัสัมมนาเร่ือง “ผลกระทบต่อประเทศไทย และ การเตรียมการรับมือ GDPR” เพื่อให้
ผูป้ระกอบการไดเ้ตรียมการรับมือ และทราบถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก GDPR ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) หลกัส่ี กรุงเทพฯ

2.8  เม่ือวนัท่ี 19 - 21 กนัยายน 2561 สทค. ร่วมกบั บริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) จดัเสวนาในงานสัมมนาและนิทรรศการ
นานาชาติ “Digital Thailand  Big Bang 2018 :Thailand Big Data” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความกา้วหนา้ และส่งเสริมพฒันา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี

- National Cyber Security  อนาคตจากความร่วมมือกนัของภาครัฐและเอกชน                                          
- แนวทางการจดัสรรความถ่ี และประมูลคล่ืนเพื่อรองรับบริการ 5G
- GDPR กบัแนวทางการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
- ทิศทางบริการ  LTE – WiFi Aggregation  กบัอนาคต Broadband ไทย       
- แนวทางในการก ากบัดูแลและส่งเสริม IoT ในประเทศไทย     

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิจากหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องมาให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้สนใจ
ทัว่ไป  ณ บธู บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ศนูย์การแสดงสินค้าและการประชมุอิมแพค     
เมืองทองธานี จงัหวดันนทบรีุ
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หมวด 3 ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และสมาคมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือการพฒันากจิการโทรคมนาคมและดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมและสร้างประโยชน์ให้กบัประเทศโดยรวม  

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ านวน 22 เร่ือง ไดแ้ก่
ในปี 2561  (มกราคม - ธนัวาคม)  สทค.ไดแ้ต่งตั้งผูแ้ทนฯ เขา้ร่วมเป็นท่ีปรึกษา  กรรมการอนุกรรมการ และคณะท างานใน

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ     อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากิจการ
โทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดงัน้ี

3.1   คุณอนนัต ์ วรธิติพงศ ์นายกกิตติมศกัด์ิ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นประธานอนุกรรมการ                และดร.มนตช์ยั หนูสง 
นายกสมาคม เป็นผูแ้ทนหลกั และผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและ   รองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทนส ารอง ในคณะอนุกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลั
คอนเทนต์ เพื่อสนับสนุน การท างานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ .อศ . ) 
กระทรวงศึกษาธิการ

3.2 ดร.มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม เป็นผูแ้ทนหลกั และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู ้แทน
ส ารอง ในคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนก าลงัคนกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ   และการส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  



27

3.3 ดร.มนตช์ยั  หนูสง นายกสมาคม เป็นผูแ้ทนหลกั และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู ้แทน
ส ารอง ในคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์
สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)

3.4 ดร.มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม เป็นผูแ้ทนหลกั และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผู ้แทน
ส ารอง เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาดา้นการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนก าลงัคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

3.5  ดร.มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลย ี5G กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

3.6  คุณศุภชยั เจียรวนนท ์กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย

3.7 ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ เป็นผูแ้ทนหลกั และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหาร    และรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน
ส ารอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท .) ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

3.8  ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการ   ในคณะอนุกรรมการ
ภายใตค้ณะอนุกรรมการกรอบคุณวฒิุวิชาชีพ (คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนก าลงัคน กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
และดิจิทลัคอนเทนต)์ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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3.9  ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทนหลกั และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็น
ผูแ้ทนส ารอง สทค. เขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาส่ือสาร
และไปรษณีย ์คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจดัประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม กองส่งเสริมการมีงานท า 
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน

3.10  คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานเพื่อจดัท า
ขอ้เสนอแนะแนวทางก ากบัดูแล Internet of Things (IoTs) ดา้นความมัน่คงปลอดภยัและ วามเป็นส่วนตวั, ดา้นการอนุญาตและ
การแข่งขนั, ดา้นการจดัการขอ้มูล, ดา้นเลขหมายและการระบุตวัตน, ดา้นคล่ืนความถ่ีและมาตรฐานทางเทคนิค ส านกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์      และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.) 

3.11  คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาระบบ
การพิสูจน์และยนืยนัตวัตนทางดิจิทลั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั

3.12  คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในสภา
สมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (สสวทท.) กระทรวง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

3.13  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการนโยบาย
ช่ือโดเมน มูลนิธิศูนยส์ารสนเทศเครือข่ายไทย 

3.14  คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานความคืบหนา้
และพระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  
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3.15  คุณวรภทัร  ภทัรธรรม กรรมการบริหาร  เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดบัโลก
วา่ดว้ยวทิยคุมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC-19)  ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

3.16 คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกลุ กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานจดัท า แผนแม่บทการจดัระเบียบ
สายส่ือสาร กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

3.17 คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกลุ กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานก าหนด แนวทางการน าสาย
ส่ือสารโทรคมนาคมลงใตดิ้นตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

3.18  คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกลุ กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

3.19  คุณราชนัย ์เพญ็ศิริ ประธานคณะท างานส่งเสริมการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานร่วมกนั (Infra-Sharing)  และส่งเสริมสิทธิ
แห่งทาง เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานในการประชุมโครงการน าร่อง SOCC Single  Overhead Communication 
Cable การไฟฟ้านครหลวง

3.20  คุณราชนัย ์เพญ็ศิริ ประธานคณะท างานส่งเสริมการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานร่วมกนั (Infra-Sharing)  และส่งเสริม
สิทธิแห่งทาง, คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกลุ กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะท างานร่วมระหวา่ง สทค. กสทช. 
และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสรุปปัญหาและวางแนวทางแกไ้ขสายส่ือสารไฟไหม ้          รกรุงรัง ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ประชาชน
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3.21  คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มบนัเทิงและการส่ือสาร สภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย

3.22 คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ข ร่างนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรม สาขาการส่ือสารและไปรษณีย ์กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

หมวด 4 ด้านการตดิตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมและดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ านวน 25 เร่ือง ไดแ้ก่
4.1  เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561  คุณวรีะ  รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร  และคุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรอง

เลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมการประชุมร่วมกบัตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ   และเอกชนรวม 30 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคมระดบัชาติ เพื่อรับทราบนโยบายดา้นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศ
ตามมาตรการทางกฎหมายในการก าหนด         การดูแล Cybersecurity  ของหน่วยงานในระดบั Critical  Information Infrastructure 
: CII จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ณ หอ้งประชุม ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ  จดั
โดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

4.2  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561  คุณวรีะ  รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. 
เขา้ร่วมงานแถลงข่าว “เตรียมการจดัตั้งศูนยค์วามร่วมมืออาเซียน - ญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาบุคลากรความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์” (Asean -
Japan Cybersecurity Capacity Building Centre) ณ หอ้งประชุม ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  (องคก์ารมหาชน)
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3.21  คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มบนัเทิงและการส่ือสาร สภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย

3.22 คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ข ร่างนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรม สาขาการส่ือสารและไปรษณีย ์กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

หมวด 4 ด้านการตดิตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมและดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ านวน 25 เร่ือง ไดแ้ก่
4.1  เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561  คุณวรีะ  รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร  และคุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรอง

เลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมการประชุมร่วมกบัตวัแทนหน่วยงานภาครัฐ   และเอกชนรวม 30 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการโครงข่ายโทรคมนาคมระดบัชาติ เพื่อรับทราบนโยบายดา้นการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศ
ตามมาตรการทางกฎหมายในการก าหนด         การดูแล Cybersecurity  ของหน่วยงานในระดบั Critical  Information Infrastructure 
: CII จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ณ หอ้งประชุม ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ  จดั
โดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 



32

4.2  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561  คุณวรีะ  รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. 
เขา้ร่วมงานแถลงข่าว “เตรียมการจดัตั้งศูนยค์วามร่วมมืออาเซียน - ญ่ีปุ่ น เพื่อพฒันาบุคลากรความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์” (Asean -
Japan Cybersecurity Capacity Building Centre) ณ หอ้งประชุม ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  (องคก์ารมหาชน)
อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์ แกรนด ์พระราม 9  จดัโดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  (องคก์ารมหาชน) 

4.3  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2561 คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย 
(Focus group) ในเร่ือง “การใชง้านยา่นความถ่ี 5 กิกะเฮิรตซ์” ซ่ึงส านกังานกสทช. อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละความ
เหมาะสมในการน าเทคโนโลยใีหม่มาใชง้านยา่นความถ่ี 5 กิกะเฮิรตซ์ ณ หอ้งประชุม อาคารอ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

4.4   เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมงาน “พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดิจิทลั” และเขา้ร่วมการสมัมนาหวัขอ้ “กา้วต่อไป Digital IP” ณ  หอ้งดวง
กมล โรงแรม เดอะสุโกศล  กรุงเทพฯ จดัโดย ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ร่วมกบั กรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญา
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4.5  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 คุณวรีะ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร และคุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรอง
เลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมการสมัมนา “Open Forum Cybersecurity Knowledge Sharing Series for Critical 
information Infrastructure” เก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัแนวโนม้ทางเทคโนโลยคีวามมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ณ หอ้งประชุม 
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) ถนน
พระราม 9 กรุงเทพฯ  จดัโดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน)  

4.6  เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ, คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกลุ 
กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจดัตั้งประสานงานดา้นความมัน่คงปลอดภยัทาง
สารสนเทศภาคโทรคมนาคม ตามนโยบายการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส าคญัของประเทศ ณ หอ้งประชุม ส านกังานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด ์พระราม 9 จดัโดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  (องคก์ารมหาชน)

4.7  เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 สทค. ไดเ้ขา้ร่วมโครงการระบบตรวจจบัและวเิคราะห์การโจมตี ผา่นเครือข่าย “ThaiCERT
Government Monitoring System (ThaiCERT GSM)” กบัส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) โดย
มอบหมายให ้คุณวรีะ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผูป้ระสานงานโครงการฯ และประสานงานใหก้บัสมาชิกของ สทค.
ต่อไป
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4.8  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณอารียา นกพลบั 
ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมงานสัมมนาเร่ืองแนวทางการสร้างก าลงัคน ดา้นดิจิทลัของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ ณ หอ้ง
ประชุมคริสตลั บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ สีลม จดัโดย ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ร่วมกบัมูลนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา
ประเทศไทย   

4.9  เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และ คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ 
เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมงาน“พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือสถาบนัไอโอทีและนวตักรรมดิจิทลั” ระหวา่งส านกังานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั และสถาบนัวิทยสิริเมธี และเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั ณ หอ้ง
ประชุม Shanghai โรงแรม              สวิสโวเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จดัโดย ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

4.10  เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561  คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมการประชุมคณะท างานเตรียมการดา้น
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินงานของ คณะท างานฯ และแนวนโยบายการสร้างความตระหนกัในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ณ หอ้งประชุม ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) อาคารเดอะไนน์  ทาวเวอร์ แกรนด ์
พระรามเกา้ (อาคารบี) ถนนพระราม 9 จดัโดย  ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

4.11  เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561  คุณรังสรรค ์จนัทร์นฤกลุ, คุณบญัชา กลัน่ประยรู, คุณพิบูลย ์    จงเลิศวณิชกุล 
กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมงานสัมมนา หวัขอ้ “5G The way forward for 5G in 
Thailand” [5G เทคโนโลยพีลิกโลก : ท าอยา่งไรใหเ้กิดข้ึนจริง          ในไทย] ณ หอ้งประชุม Infinity 1 – 2 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ 
กรุงเทพ (ซอยรางน ้ า) จดัโดย บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน)  
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4.12 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561  ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ, คุณวรีะ รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร และคุณอารียา นก
พลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทนสทค. เขา้ร่วมพิธีเปิดงานสมัมนา & นิทรรศการหวัขอ้ “Future Economy and Internet Governance : 
Big Change to Big chance” ณ หอ้งประชุม รอยลัพารากอน ฮอลล ์ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน จดัโดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์    (องคก์ารมหาชน) 

4.13  เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561  ดร.สุพจน์  เธียรวฒิุ เลขาธิการ และคุณวรีะ รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค 
เขา้ร่วมงาน “Dinner Talk : ETDA step into year 8”  ซ่ึงเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
Future Economy ท่ีสังคมใหค้วามสนใจ ณ ห้องประชุม รอยลัพารากอน ฮอลล ์ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน จดัโดย ส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

4.14  เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561  คุณอารียา  นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทนสทค. เขา้ร่วมงานสมัมนา “สร้างความเขา้ใจใน
การประกอบธุรกิจภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค” ณ ห้องประชุม  Activity อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ จดัโดย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

4.15  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561  คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ , คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล 
กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลบั  ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค . เขา้ร่วม “การประชุมรับฟังการช้ีแจงหลกัเกณฑก์าร
ใหบ้ริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิด open access” ณ หอ้งประชุม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภกัดี  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 
ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
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4.16  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เขา้ร่วมเสวนาวิชาการเร่ือง ".th สู่

โอกาสทางธุรกิจท่ีย ัง่ยนื"  ณ หอ้งประชุม สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์จดัโดย มูลนิธิศูนยส์ารสนเทศ
เครือข่ายไทย  

4.17  เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561  ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วม
ประชุมหารือร่วมกบักระทรวงพาณิชยใ์นโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ละธุรกิจดิจิทลั ณ หอ้งประชุม ส านกัปลดักระทรวง
พาณิชย ์จดัโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ร่วมกบัส านกังานนโยบายยทุธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.18  เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ดร.สุพจน์  เธียรวฒิุ เลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมงานสมัมนา “GSMA Mobile 360 
Series Digital Societies 2018” ณ หอ้งประชุม โรงแรม อนนัตรา ริเวอร์ไซด ์ จดัโดย บริษทั อีริคสนั (ประเทศไทย) จ ากดั

4.19  เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ รองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมการประชุมสมัมนา
โครงการ Reviewing and Enhancing Asean ICT Skills Standard “ทิศทาง ICT Skills เราพร้อมกนัแค่ไหน” ทั้งน้ี เพื่อเผยแพร่ผล
การศึกษาการก าหนดนิยามและมาตรฐานทกัษะวชิาชีพไอซีที  ของอาเซียนสาขา 3 สาขา ไดแ้ก่ Big data , Social Business และ 
Internet of things  รวมทั้งแนวทางส่งเสริมการใชม้าตรฐานทกัษะวชิาชีพไอซีทีร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ณ หอ้ง
ประชุมเพชรชมพ ู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
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4.20 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 คุณวรภทัร ภทัรธรรม และคุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกลุ  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. 
เขา้ร่วมงานสมัมนา “Data Protection for  Business : Road to GDPR standard” ณ หอประชุม ศ.สงัเวยีน อินทรวชิยั ชั้น 7 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จดัโดย ศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ร่วมกบั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.21  เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 คุณวรีะ รัตนแสงเสถียร  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค.   เขา้ร่วมงานสมัมนาหวัขอ้ 
“Open Forum : Bay  Computing” ณ หอ้งประชุม Think Big ชั้น 20 อาคาร    เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคาร
บี) ถนนพระรามเกา้ กรุงเทพฯ จดัโดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

4.22  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 คุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมงานสมัมนาหวัขอ้ “Israel  ICT 
Roadshow 2018”  ณ  หอ้งบอลรูมศาลาไทย ชั้น 5 โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควนีส์ปาร์ค สุขมุวทิ 22 กรุงเทพฯ จดัโดย สถาน
เอกอคัรราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทย

4.23  เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561  คุณวรีะ  รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมการประชุม
คณะท างานปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. ... ณ หอ้งประชุม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสน
ภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

4.24  เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 คุณวรภทัร ภทัรธรรม  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค.   เขา้ร่วมงานเสวนาทาง
วชิาการโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ หวัขอ้“กลยทุธ์ 5G ส าหรับประเทศไทย : 5G Strategy for Thailand” 
ณ หอ้งประชุม คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     จดัโดย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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4.25  เม่ือวนัท่ี  3 - 4 ธนัวาคม 2561 คุณวรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วม การประชุมเชิงปฏิบติัการ
หวัขอ้“Future of ICT Applications / Broadcasting for 5G and beyond”    ณ หอ้งประชุม  โรงแรม The St. Regis Bangkok
จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกบั Ministry of 
Internet Affairs and Communications ประเทศญ่ีปุ่ น 

หมวด 5 ด้านการส่งเสริม  และกระชับความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างสมาชิก สทค. และหน่วยงานอ่ืนที่เกีย่วข้องเพ่ือสร้าง
พนัธมติรในการท างานเชิงบูรณาการ

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรม จ านวน 13 เร่ือง ไดแ้ก่

5.1   เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 ดร. มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม  พร้อมดว้ยคณะกรรมการบริหาร            เขา้พบ ดร.
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และรศ.ดร. เชาวลิต    ล้ิมมณีวจิิตร เลขานุการรัฐมนตรี  
เพื่อหารือแนวทางในการประสานความร่วมมือและสนบัสนุนการท างาน ดา้นต่างๆ ของกระทรวงฯ รวมถึงการสนบัสนุนขอ้มูลทาง
วชิาการและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ ต่อการด าเนินการตามนโยบายเพื่อพฒันาและขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมเทคโนโลยดิีจิทลัของ
ประเทศ 
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5.2   เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 คุณธีรวฒิุ ศุณะมาลยั อุปนายก, ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกลู 
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณจ ารัส  ตนัตรีสุคนธ์ ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. ใหก้ารตอ้นรับผูแ้ทนจากสมาคม
โทรคมนาคมแห่งประเทศญ่ีปุ่น (TTA) ในโอกาสมาเยอืนส านกังาน สทค. พร้อมหารือการเตรียมการจดัสมัมนาทางวชิาการร่วมระหวา่ง 
2 สมาคม ประจ าปี 2561 (TCT/TTA Joint  Seminar  2018) ณ หอ้งประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ

5.3   เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน  2561  ดร. มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม, ดร.สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ และคุณอารียา นกพลบั 
ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัสมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย (TFIT) 
ประจ าปี 2561 ณ หอ้งประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ  แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

5.4  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ดร. สุพจน์ เธียรวฒิุ เลขาธิการ, คุณธีรวฒิุ ศุณะมาลยั อุปนายก           คุณวรีะ รัตนแสง
เสถียร กรรมการบริหาร และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. ใหต้อ้นรับ คุณมรกต กลุธรรมโยธิน นายกสมาคมผู ้
ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) พร้อมคณะ  ในโอกาสมาเยอืนส านกังาน สทค. พร้อมหารือร่วมกนัเร่ือง “บทบาทและความร่วมมือ
ของภาคอุตสาหกรรม” เช่น การเขา้มามีส่วนร่วมในคณะท างานของ สทค. เพื่อแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อผลกัดนั
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัการจดักิจกรรมสมัมนาทางวชิาการ ณ หอ้งประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
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5.5   เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561  สทค. จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561  เพื่อรายงาน ผลการด าเนินงานต่างๆ ของ 
สทค. ในปี 2561 ใหส้มาชิกรับทราบ ทั้งน้ี มีสมาชิกมาลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม ทั้งส้ิน 88 ราย ประกอบดว้ย สมาชิกนิติบุคคล 27
ราย สมาชิกสามญัตลอดชีพ 52 ราย สมาชิกสามญัรายปี 9 ราย ณ หอ้ง Magic 2  โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ ถนน
ก าแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ 

5.6  เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561  ดร.มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม เป็นผูแ้ทน สทค. ร่วมลงนาม “ปฏิญญาความร่วมมือจดัตั้ง
สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งประเทศไทย” ร่วมกบัสมาชิกสมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จ านวน 20 สมาคม โดยมี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม เป็นประธาน และเขา้ร่วมประชุมใหญ่วสิามญั TFIT คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 โดยมี ดร.สุพจน์  เธียรวฒิุ  เลขาธิการ และคุณอารียา 
นกพลบั ผูอ้  านวยการ เขา้ร่วมพิธีลงนามและการประชุมฯ ดงักล่าวดว้ย ณ หอ้งประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

5.7  เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 ดร.สุพจน์  เธียรวฒิุ  เลขาธิการ และคุณอารียา นกพลบั ผูอ้  านวยการ  เป็นผูแ้ทน สทค. ใหก้าร
ตอ้นรับคุณสุธานุช สุธีรวฒันานนท ์ผูอ้  านวยการส านกัรัฐกิจ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และคณะ ในโอกาสมาเยอืนส านกังาน 
สทค. พร้อมหารือเร่ืองกิจการดาวเทียม ณ หอ้งประชุม  ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

5.8 สทค. ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดท่ี 13  ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณา ติดตามและรายงานการด าเนินงานในเร่ือง
ต่างๆ จ านวน 5 คร้ัง ดงัน้ี
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คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ  หอ้ง DOC ชั้น 7 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 
คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุม ชั้น 20 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) ถนน

พหลโยธิน กรุงเทพฯ
คร้ังท่ี 3  วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม เมตา้ 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลบัเฮา้ส์ สโมสรราชพฤกษ ์กรุงเทพฯ
คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุม Teamwork 8 (808) อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั กสท

โทรคมนาคม จ ากดั(มหาชน) ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ
คร้ังท่ี 5  วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอ้งประชุม Teamwork 8 (808) อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั(มหาชน) ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

5.9  เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561  สทค. ร่วมเสนอรายช่ือผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นนวตักรรมเทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อคดัเลือกเขา้รับ
รางวลั Prime Minister’s Digital Award 2018  สาขา Digital Community of the year /Digital Startup of the year ในงาน
“Digital Thailand Big Bang 2018” ภายใตแ้นวคิด “Thailand Big DATA”  ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 19 – 23  กนัยายน 2561 ณ 
อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3  ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี จดัโดย ส านกังานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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5.10 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ดร.สุพจน์  เธียรวฒิุ  เลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกลู  กรรมการบริหารและรอง
เลขาธิการ, คุณวรีะ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร และคุณอารียา  นกพลบั  ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมงาน “TFIT 
Forum 2018” ภายใตแ้นวคิด “Embracing Digitalization to Empower Thailand’s Future” และฟังการปาฐกถาพิเศษหวัขอ้ 
“Building a ‘Digital’ Nation by public -private collaborations” จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  ร่วมกบั
สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแห่งประเทศไทย (TFIT) ณ  หอ้ง Convention Centre A1 ชั้น 22 โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด ์ เซ็นทรัล เวลิด ์กรุงเทพฯ   

5.11  เม่ือวนัท่ี 18  สิงหาคม 2561  คณะเจา้หนา้ท่ี สทค. เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมพิธีวางพานพุม่ดอกไมถ้วายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั "พระบิดาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย"  เน่ืองในวนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติ ณ 
ลานพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.12  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 นายกกิตติมศกัด์ิ พร้อมดว้ยนายกสมาคม และกรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้
ร่วมงานเพื่อแสดงความยนิดีต่อบริษทั เอน็ทีที คอมมิวนิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ท่ีไดด้ าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย ณ หอ้งนภาลยับอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

5.13  เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561  สทค. จดัการแข่งขนักอลฟ์การกศุลประจ าปี 2561 ชิงถว้ยรางวลัชนะเลิศประเภททีม ดร.
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม    เพื่อเป็นการกระชบัและเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อหาทุนสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของสมาคมรวมทั้งกิจกรรมสาธารณกศุล    ณ สนาม Flora Ville. Golf  & Country Club อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี
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หมวด 6 ด้านการจัดพมิพ์และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม และดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ านวน 4 เร่ือง

6.1  พฒันาเวบ็ไซต ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ดา้น
โทรคมนาคมและเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหส้มาชิกและบุคคลผูส้นใจทัว่ไป

6.2  เผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ เก่ียวขอ้งใหส้มาชิกและบุคคลผูส้นใจทัว่ไป ทาง Facebook,  Line และ Website
6.3  เม่ือวนัท่ี 19 - 20 กนัยายน 2561  สทค. เผยแพร่ Leaflet ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาเทคโนโลย ี5G ส าหรับ

ประเทศ “5G & Disruptive Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ใหแ้ก่ประชาชน
ผูส้นใจในงานสมัมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand  Big Bang 2018 :Thailand Big Data” ซ่ึงจดัโดย ส านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ และสงัคม ณ บูธ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล ์
ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี 

6.4  เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ และคุณอารียา นกพลบั 
ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. มอบรายงานบทวเิคราะห์เชิงวชิาการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ ประเดน็ “5G & Disruptive 
Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ใหแ้ก่ พลอากาศเอก ชาลี จนัทร์เรือง ประธาน
คณะกรรมาธิการวทิยาศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมวลชน สภานิติบญัญติัแห่งชาติ เพื่อคณะกรรมาธิการฯ จะได้
น าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ณ หอ้งประชุม อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ
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หมวด  7 ด้านกจิกรรมเพ่ือสังคม
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ านวน 3 เร่ือง

7.1    เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561  ดร.มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม พร้อมดว้ยคณะกรรมการบริหาร  ไดจ้ดัพิธีมอบ
เคร่ืองกระตุกหวัใจ (AED) จ านวน 2 เคร่ือง ใหแ้ก่สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)   โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค า
ชยั รองเลขาธิการ สพฉ. เป็นตวัแทนในการรับมอบ ทั้งน้ี สพฉ. จะได้ น าอุปกรณ์ AED ท่ีรับมอบในคร้ังน้ีไปติดตั้งและบริหาร
จดัการการใชง้านร่วมกบัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน เพื่อใช้ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป ณ หอ้งประชุม DOC ชั้น 7 บริษทั ทีโอที 
จ ากดั (มหาชน)  ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ

7.2 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 สทค. โดย ดร. มนตช์ยั หนูสง นายกสมาคม พร้อมดว้ย   คณะกรรมการบริหาร ไดจ้ดั
เล้ียงอาหารกลางวนั และมอบเงินสมทบทุนใหแ้ก่เดก็พิการบา้นราชาวดี (ชาย) เน่ืองในโอกาสวนัครบรอบ 28 ปี ของการก่อตั้ง 
สทค. ณ สถานคุม้ครองและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการบา้นราชาวดี (ชาย) อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี

7.3 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ดร. มนตช์ยั  หนูสง นายกสมาคม เป็นผูแ้ทน สทค. ลงนาม บนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MoU)  เร่ือง “การจดัการศึกษาดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยใีหแ้ก่ผูต้อ้งขงั”ร่วมกบัพนัต ารวจเอก ดร.ณรัชต ์เศวต
นนัทน์ อธิบดีกรมราชทณัฑ ์โดย สทค. จะเป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์        เพื่อขอรับบริจาค และสนบัสนุนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปใชใ้นการศึกษาอบรม ตลอดจนการจดัการเรียนการสอนวชิาชีพดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยใีหแ้ก่ผูต้อ้งขงั ในเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ประเทศใหมี้ศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และต่อยอดน าไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพภายหลงัพน้โทษ     เพื่อไม่ใหก้ลบัมากระท าผดิซ ้ า ณ หอ้งประชุม DOC บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ถนนแจง้วฒันะ 
กรุงเทพฯ 
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โดยเมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2561 คณุอนนัต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศกัด์ิ เป็นผู้แทน สทค. มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อปุกรณ์ จ านวน 21 ชดุ ให้แก่ ทณัฑสถานหญิงชลบรีุ โดยมี คณุจไุร ทสัสะ ผู้อ านวยการ เป็นผู้ รับมอบ ซึง่ทณัฑสถานหญิงชลบรีุ จะ
น าอปุกรณ์ที่ได้รับในครัง้นี ้ไปใช้ประโยชน์ในการศกึษาของผู้ ต้องขงัในหลกัสตูร ปวช. และ ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ ตอ่ไป ณ ทณัฑ
สถานหญิงชลบรีุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ 

หมวด 8 ด้านสมาชิกภาพของ สทค.
ในระหวา่งเดือนมกราคม 2561 – เดือนธนัวาคม 2561 สทค. มีสมาชิกใหม่เพิ่ม จ านวน 36 ราย ประกอบดว้ย สมาชิกนิติบุคคล 

จ านวน 2 ราย สมาชิกสามญัตลอดชีพ จ านวน 5 ราย สามญัรายปี จ านวน 29 ราย ยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพ 15 ราย ประกอบดว้ย
สมาชิกนิติบุคคล 2 ราย สมาชิกสามญัรายปี 11 ราย

ส้ินเดือนธนัวาคม 2561 สทค. มีสมาชิกรวม 1,523  ราย ประกอบดว้ย สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 50 ราย สมาชิกสามญัตลอดชีพ 
จ านวน 1,347 ราย และสมาชิกสามญัรายปี จ านวน 126 ราย
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สมาชิกนิติบุคคล จ านวน 50 ราย ประกอบด้วย
1. The Telecommunications Association of Japan (TTA)

2. บริษทั เอน็ทีที คอมมิวนิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

3. บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)

4. บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)

5. บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน)

6. บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั  

7. บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั  

8.    บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั  

9. บริษัท แฟ็กซ์ ไลท์ จ ากดั

10.บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากดั

11.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

12.บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

13.บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากดั

14.บริษัท ทรู ดิจิตอล พลสั จ ากดั

15.บริษัท สมทุรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

16.บริษัท ทรู มฟู จ ากดั

17.บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซน็เตอร์ จ ากดั

18.บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ  ากดั

19.บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั 

20.บริษทั เบญจจินดา โฮลด้ิง จ  ากดั

21.บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ  ากดั

22.บริษทั บีบี เทคโนโลย ีจ  ากดั

23.บริษทั  โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)

24.บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต  จ  ากดั 

25.บริษทั เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จ ากดั

26.บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน)
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27.บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

28.บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั 

29.บริษัท ชินาทรัพย์ จ ากดั

30.บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

31.บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั

32.บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั

33. บริษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จ ากดั

34. บริษัท ไทยไฟเบอร์ ออพติคส์  จ ากดั

35. บริษทั ซิสโก ้ซีสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

36. บริษทั หวัเวย่ เทคโนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั

37. บริษทั โมบายอินโนเวชัน่ จ  ากดั

38.บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)

39.บริษัท  อินเทล ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

40.บริษัท อนนัดา เทคโนโลยี จ ากดั

41.บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

42.บริษัท อีริคสนั (ประเทศไทย) จ ากดั

43.บริษัท สามารถ เทลคอม จ ากดั (มหาชน)

44.  บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)
45.  บริษัท ฟู่ หยวน คอมมิวนิเคชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั
46.  บริษัท ฟู่ ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศ
47.  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน)
48.  บริษัท ควอลคอม์ อินเตอร์เนชัน่แนล อิงค์
49.  บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั
50.  บริษัท สาครเคเบิล จ ากดั
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หมวด 9  ด้านสถานภาพการเงนิ

เม่ือส้ินปี 2560 สทค. มีสินทรัพยร์วมจ านวน 9,320,647.01 บาท ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน     (เงินสดและเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน) จ านวน 7,016,925.18 บาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ท่ีดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จ านวน 
2,303,721.83 บาท  ในระหว่างปี 2560 สทค. ด าเนินกิจการมีรายได ้จ านวน 5,262,200.59 บาท มีรายจ่ายจ านวน 
4,480,007.93 บาท มีรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย จ านวน 782,192.66 บาท

เม่ือส้ินปี 2561 สทค. มีสินทรัพยร์วมจ านวน 9,605,701.34 บาท ประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน (เงินสดและ
เงินฝากสถาบนัการเงิน) จ านวน 4,698,982.98 บาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาวท่ีดิน อาคาร เงินทุน 
และอุปกรณ์) จ านวน 4,906,718.36 บาท ในระหวา่งปี 2561 สทค. ด าเนินกิจการมีรายได ้จ านวน 5,573,276.32 บาท มี
รายจ่ายจ านวน 5,319,297.34 บาท มีรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย จ านวน 250,682.98 บาท



ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณารับรองงบดุลประจ าปี 2561

สทค. ไดจ้ดัท างบดุลประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีแลว้ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.
เห็นควรใหท่ี้ประชุมมีมติรับรองงบดุลประจ าปี 2561

มตทิีป่ระชุม

งบการเงิน

49

3 เอกสารแนบ 3.3 งบการเงิน.pdf


ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี และก าหนดค่าตอบแทน 
ตามขอ้บงัคบั สทค. ไดก้ าหนดใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน ในการน้ีท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคุณปัทมา ภู่รัสมี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี CPA
4303 จาก บริษทั พี.เอม็.พี ออดิท แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี             
ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบั สทค. แต่อยา่งใด พร้อมกนัน้ี ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 15,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ใหแ้ก่ บริษทั พี.เอม็.พี ออดิท 
แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ทั้งน้ี ในปี 2561 มีอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 15,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาท
ถว้น) ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.
เห็นควรใหท่ี้ประชุมมีมติแต่งตั้งคุณปัทมา ภู่รัสมี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี CPA 4303 จาก บริษทั พี.เอม็.

พี ออดิท แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ของ สทค. และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เงิน 15,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

มตทิีป่ระชุม
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี
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ปิดประชุม
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