การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2562
สมาคมโทรคมนาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์
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13.00 น.
14.00 น.

14.45 น.
15.00 น.

กาหนดการ

ลงทะเบียน
การบรรยายพิเศษ “แนวทางการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับผู้ประกอบการและแนวทาง
การปฏิบัต”ิ โดย คุณมนตรี สถาพรกุล
Assistant Vice President, Data Protection Officer General Counsel
บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
พักรับประทานอาหารว่ าง
การประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2562
ระเบียบวาระการประชุ ม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งทีป่ ระชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณารายงานผลการดาเนินกิจกรรมประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณารับรองงบดุลประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี และกาหนดค่ าตอบแทน
2
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

การบรรยายพิเศษ
เรื่ อง “แนวทางการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลสาหรับผู้ประกอบการ
และแนวทางการปฏิบัต”ิ
โดย คุณมนตรี สถาพรกุล
Assistant Vice President, Data Protection Officer General Counsel
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
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กาหนดการ
15.00 น.

การประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2562
ระเบียบวาระการประชุ ม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งทีป่ ระชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณารายงานผลการดาเนินกิจกรรมประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณารับรองงบดุลประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี และกาหนดค่ าตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ

มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ของ สทค. เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้มีการจัดทารายงาน
การประชุม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามความเป็ นจริ งของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ชุดที่ 13 เป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดแนบหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.
เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
มติทปี่ ระชุ ม
รายงานประชุมปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องพิจารณารายงานผลการดาเนินกิจกรรมประจาปี 2561
สทค. ได้จดั ทารายงานผลการดาเนิ นกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.
เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2561
มติทปี่ ระชุ ม
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รายงานผลการดาเนินงานของ สทค. ประจาปี 2561
หมวด 1 ด้ านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และนาเสนอทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ในการส่ งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ วยการพัฒนาด้ านโทรคมนาคมและดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จานวน 39 เรื่ อง ได้แก่

1.1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อคุณอัจฉริ นทร์ พัฒนพันธ์ชยั ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่ อง “ขอเสนอแนวทางการนาสายสื่ อสารลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล” เพื่อชี้แจงปั ญหาและ
ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการนาสายสื่ อสารลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล และนาข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา
1.2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สทค. จัดประชุมเชิงปฎิบตั ิการ Workshop ภายใต้หวั ข้อ “5G Disruptive
Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” เพื่อจัดทารายงานบทวิเคราะห์เชิงวิชาการ
ข้อสรุ ป ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและประเด็น 5G & Disruptive Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and
Opportunities” เสนอหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 5 บริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
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1.3 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สทค. เข้าประชุมร่ วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่ าง) พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ เพื่อให้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม
ร่ างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับการหลอมรวมเทคโนโลยี (เพิม่ เติม ส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4) ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา
2 กรุ งเทพฯ
1.4 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อพลเอกสุ กิจ ขมะสุ นทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคุณฐากร ตัณฑสิ ทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง “ความคิดเห็นต่อ (ร่ าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่” โดยขอให้
กสทช. พิจารณาทบทวนร่ างประกาศดังกล่าว เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกกรรมและผูใ้ ช้บริ การ
1.5 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อพลเอกสุ กิจ ขมะสุ นทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณฐากร ตัณฑสิ ทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง “การเตรี ยมพร้อมคลื่นความถี่สาหรับระบบขนส่ งทางราง (รถไฟความเร็ วสู ง)”
โดยขอให้ กสทช. นาผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดสรรความถี่เพื่อระบบโทรคมนาคมขนส่ งทางราง และ
ใช้ในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz. อย่างรอบคอบ รวมทั้งเพื่อให้การจัดสรรความถี่ของ กสทช. มีความพอเพียงและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติ
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1.6 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คุณธี รวุฒิ เธี ยรวุฒิ อุปนายก พร้อมผูแ้ ทนคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย คุณสื บศักดิ์
สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ และคุณอารี ยา นก
พลับ ผูอ้ านวยการ เข้าเยีย่ มคารวะคุณอาทิตยา สุ ธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมหารื อและให้
ข้อมูลเรื่ อง “การพัฒนาและส่ งเสริ ม ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคอาเซี ยน” ณ ห้องประชุม
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
1.7 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก พร้อมผูแ้ ทนคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย ดร.สุ
พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิ การ, คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุ กูล กรรมการบริ หาร
และรองเลขาธิ การ, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร, คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผู ้อานวยการ
เข้าเยีย่ มคารวะคุณอัจฉริ นทร์ พัฒนพันธ์ชยั ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมหารื อ “แนวทางความร่ วมมือใน
การทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน”
ณ ห้องประชุม สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
1.8 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อ เลขาธิ การสานักคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ เรื่ อง “ข้อเสนอแนะต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติสภาดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งประเทศไทย พ.ศ. .... ” เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการการพิจารณาต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
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1.9 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อ คุณอาทิตยา สุ ธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่ อง “การพัฒนาและส่ งเสริ ม ให้ประเทศไทยเป็ นศู นย์กลางการแลกเปลี่ ยนข้อ มู ลของภู มิภาคอาเซี ยน” ประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์ โทรคมนาคมไทยเตรี ยมความพร้อมสู่ ศูนย์กลางอาเซี ยน ข้อเสนอ ASEAN Digital Hub ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา
โทรคมนาคมของประเทศไทย รวมถึ งข้อเสนอแนะ/ ปั ญหาและอุ ปสรรคต่ อการพัฒนาอุ ตสาหกรรมโทรคมนาคมดิ จิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การทดลองให้บริ การ 5G, Infrastructure Sharing, ข้อเสนอแนะด้าน IoT และการจัดระเบียบสาย
สื่ อสาร” และข้อเสนอให้ผบู ้ ริ การ Data Center สามารถซื้ อกระแสไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าภาคเอกชนได้ เพื่อกระทรวงฯ จะได้นา
ข้อมูลข้างต้นไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณานาเสนอนโยบายต่อรัฐบาล อันจะนาไปสู่ การส่ งเสริ ม และพัฒนากิจการโทรคมนาคม
ของประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้าส่ งผลให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกๆด้าน รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อ
ยกระดับให้ประเทศไทยเป็ น ASEAN Digital Hub ต่อไป
1.10 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง “ความคิดเห็นต่อ
(ร่ าง) พระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. …” ฉบับทบทวน โดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (มีนาคม 2561) เพื่อนาไปใช้ประกอบการการพิจารณาต่อ (ร่ าง)พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
1.11 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อ คุณอาทิตยา สุ ธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่ อง “ขอส่ งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ (ร่ าง) นิยามทางเศรษฐกิจหมวด J ข้อมูลข่าวสาร รหัส 61 การโทรคมนาคม” โดยการ
ยืน่ ข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อให้ (ร่ าง) นิยามข้างต้นมีเนื้อหาครอบคลุมและสะท้อนถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อย่างแท้จริ ง
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1.12 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อ ผูอ้ านวยการสานักงานนโยบายระบบการเงินและสถาบัน
การเงิน กรรมการและเลขานุการร่ วมในคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์แ1212ละยืนยันตัวตนทางดิจิทลั สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เรื่ อง “ความคิดเห็นต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั
พ.ศ. ....” เพื่อนาไปใช้ประกอบการการพิจารณาต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
1.13 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คุณภาสุ เสริ มศรี สุวรรณ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุมรับฟังความเห็นต่อการ
ปรับปรุ ง (ร่ าง) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับที่…) พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ จัดโดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.14 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อ เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง “ความ
คิดเห็นต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. …” (ฉบับที่คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ ในหลักการเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2561) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
1.15 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วม “พิธีลงนามความร่ วมมือ
ด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล” เพื่อสนับสนุน ส่ งเสริ มและสร้างความตระหนักใน
การดู แลและคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล อันจะช่ วยลดผลกระทบจาก ความไม่สอดคล้องตามหลักการ ข้อกาหนด และ
มาตรฐานด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุ ม รอยัล พารากอน ฮอลล์
ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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1.16 เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ พร้อมด้วยคุณเลิศรัตน์ รตะนานุ กูล
กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าพบ Mr. Andre Arnes
ผูบ้ ริ หาร Telenor Chief Security Officer ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่รู้จกั กันดีในวงการ Cybersecurity โดยเป็ นผูแ้ ต่งตาราเรื่ อง Digital
Forensics เพื่อหารื อในประเด็น “Cybersecurity & CERT Recommendations” โดยจะนาข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ อง Cybersecurity ด้านโทรคมนาคมสาหรับประเทศไทยต่อไป ณ ห้องประชุม บริ ษทั โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) อาคาร จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
1.17 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2561 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ, รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรี
เมือง, คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร และ คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. ได้เข้าร่ วม
ประชุมระดมความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อจัดทาเครื่ องมือเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารและดิจิทลั คอนเทนต์ ระยะที่ 1 (สาขาการสื่ อสารโทรคมนาคมและสาขาการบริ หารโครงการสารสนเทศ)
โดยมี ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (สคช.) ให้ดาเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมและความเข้าใจในมาตรฐาน
การทางาน การจัดทาข้อสอบในสาขาการสื่ อสารโทรคมนาคม และสาขาการบริ หารโครงการสารสนเทศ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดทามาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาอาชีพต่อไป ณ ห้องประชุม โรงแรม นารายณ์ สี ลม กรุ งเทพฯ
จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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1.18 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ ในฐานะประธานคณะทางานศึกษาการกากับดูแลภายใต้
หน่วยงานของรัฐและกสทช. จัดให้มีการประชุมคณะทางาน (Working Group) เพื่อร่ างข้อเสนอการทดสอบทดลอง 5G (5G Trial
proposal) ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนาเสนอต่อกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยได้เรี ยนเชิญผูผ้ ลิตอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจาก Nokia, Huawei, ZTE และ Ericsson มานาเสนอ 5G Use cases และ
Applications ที่เห็นว่าจะสามารถนามาทดสอบทดลองได้ ทั้งนี้ สื บเนื่องจากที่ประชุมการส่ งเสริ มการร่ วมใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมี คุณอัจริ นทร์ พัฒนพันธ์ชยั ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็ นประธาน ได้มอบหมายให้ สทค. ประสานงานกับผูป้ ระกอบการในการจัดทาข้อเสนอโครงการ 5G field trial ในเขต EEC
พร้อมงบประมาณเสนอให้แก่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเตรี ยมความพร้อมของ
ผูป้ ระกอบการในการให้บริ การ 5G สาหรับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิ ชย์และเตรี ยมความพร้อมต่อการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่ วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุ งเทพฯ
1.19 เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2561 คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร สทค. ในฐานะประธานคณะทางานส่ งเสริ ม
การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่ วมกันและส่ งเสริ มสิ ทธิแห่งทาง พร้อมคณะทางานฯ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าเยีย่ มคารวะ ผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค พร้อมหารื อ “แนวทางความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการนาสายสื่ อสารลงใต้ดิน ตลอดจน
เพื่อขอทราบนโยบาย แผนงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบการหักเสาไฟฟ้าในพื้นที่ที่ กฟภ. จะนาสายสื่ อสารลงใต้ดิน ทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต” เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถเตรี ยมการในเรื่ องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน
กรุ งเทพฯ
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1.20 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุมเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น “การจัดทาแนวนโยบายแนวทางมาตรฐานด้านการจัดระเบียบสายสื่ อสาร และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สานักงานกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ จัดโดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.21 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน
สทค. เข้าร่ วมประชุมและแสดงความเห็นต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่ าง) พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. … , (ร่ าง) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ … และ (ร่ าง) พระราชบัญญัติ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ณ ห้องออดิทอเรี ยม โรงแรม เซ็นทารา บาย เซ็นทราศูนย์ราชการ
จัดโดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.22 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม แถลงข่าว “การดาเนินงานต่าง ๆ ของสมาคม
ภายใต้คณะกรรมการชุดที่ 13 ต่อสื่ อมวลชน” ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang
2018 : Thailand Big Data” ณ บูธ บมจ. ทีโอที อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ศูนย์การแสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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1.23 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย คุณธี รวุฒิ
ศุณะมาลัย อุปนายก, คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อุปนายก, คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ และคุณอารี ยา
นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าเยีย่ มคารวะ พลเอก สุ กิจ เขมะสุ นทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมหารื อแนวทางในการประสานความร่ วมมือ และสนับสนุนการทางานด้านต่างๆ เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศระหว่างสานักงาน กสทช. และ สทค. ณ ห้องประชุม สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุ งเทพฯ
1.24 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ, คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ, คุณ
วรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเสวนาโต๊ะกลมทางวิชาการเพื่อ
ระดมความคิดเห็นหัวข้อ “โดรน กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ” ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด
โดย สทค. ร่ วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.25 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้า
ร่ วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 จัดโดย สานักงานพัฒนา
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1.26 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อ ผูว้ า่ การไฟฟ้านครหลวง เรื่ อง “ข้อคิดเห็นของผูป้ ระกอบการต่อ
โครงการนาร่ อง Single Overhead Communication Cable (SOCC) ในเส้นทางทดสอบถนนราชวิถี” เพื่อวางแนวทางแก้ไขสาย
สื่ อสารไฟไหม้รกรุ งรังทาให้เกิดอันตรายต่อประชาชน และเส้นทางดาเนินการโดยผูป้ ระกอบการ (ถ้ามีความจาเป็ นต้องดาเนินการ)
1.27 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สทค. โดย คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ ในฐานะประธาน
คณะทางานกาหนดแนวทางการบริ การ Prompt Pay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยการสนับสนุนของ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จดั พิธีลง
นาม “ความร่ วมมือการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริ การพร้อมเพย์ (PromptPay)” โดยมีผแู ้ ทนจาก สมาคมธนาคาร
ไทย จานวน 14 ราย สภาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จานวน 4 ราย สมาคมธนาคารนานาชาติ จานวน 2 ราย และบริ ษทั ผูป้ ระกอบ
กิจการโทรคมนาคม จานวน 6 ราย เข้าร่ วมลงนาม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความร่ วมมือระหว่างอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาคการ
ธนาคาร และเพื่อรองรับบริ การที่หลากหลายในยุคดิจิทลั ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การและเพื่อการยกระดับความปลอดภัยใน
การใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ณ ห้องประชุม ธนาคารกสิ กรไทย สานักพหลโยธิน กรุ งเทพฯ
1.28 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สทค. ร่ วมกับสมาคมผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ตไทย ยืน่ หนังสื อต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ เรื่ อง “ข้อคิดเห็นต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …” เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแก้ไข (ร่ าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ซึ่งถือเป็ นกฎหมายที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อ อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเป็ นอย่างมาก ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุ งเทพฯ
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1.29 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สทค. โดย คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและ รองเลขาธิการ ในฐานะประธาน
คณะทางานกาหนดแนวทางการบริ การ Prompt Pay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “ความร่ วมมือใน
การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และธนาคารพาณิชย์ในการให้บริ การพร้อมเพย์และธุรกรรมทางการเงิน
อื่นๆ” โดยมี ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. ร่ วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคล
ทัว่ ไป ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการร่ วมมือของภาคโทรคมนาคมและภาคธนาคาร และเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่
ประชาชนในการใช้บริ การทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีผแู ้ ทนจาก สานักงาน กสทช. คณะกรรมการบริ หาร สทค. และ
ผูแ้ ทนจากสถาบันการเงิน เข้าร่ วมงานดังกล่าว ณ หอประชุม ชั้น 2 สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย 8 กรุ งเทพฯ
1.30 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อ คุณสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เรื่ อง “ข้อสรุ ปและข้อคิดเห็น
ของผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมต่อการให้เช่าเส้นใยแก้วนาแสง ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองระยะที่ 1 (เมืองพัทยา)” เพื่อ
นาไปประกอบการพิจารณาในการดาเนินการตามโครงการต่อไป
1.31 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สทค.ได้ยนื่ หนังสื อต่อ คุณคุณอัจฉริ นทร์ พัฒนพันธ์ชยั ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเรื่ อง “ข้อคิดเห็นต่อ (ร่ าง) พระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.…”ฉบับที่แก้ไขโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการเตรี ยมการไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข (ร่ าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
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1.32 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สทค. ได้ยนื่ หนังสื อต่อ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา(ร่ าง) พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เรื่ อง
“ข้อคิดเห็นต่อ(ร่ าง) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
1.33 สทค. แต่งตั้งคณะทางานส่ งเสริ มการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่ วมกัน (Infra-Sharing) และ ส่ งเสริ มสิ ทธิแห่งทาง โดยมี คุณ
ราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร สทค. ชุดที่ 13 เป็ นประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความ
ร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็ นการรวมเอาพลังทุกส่ วนให้เกิดการใช้
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.34 สทค. แต่งตั้งคณะทางานศึกษาและกากับ OTT (Over –the -top) โดยมี รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรี เมือง กรรมการบริ หาร เป็ น
ประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม
ในการศึกษา OTT ที่มีความสาคัญและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน หลักการ กฎระเบียบและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการผลักดันการนา OTT มาใช้ในทางวิชาการ การวิจยั และพัฒนา การให้บริ การ การลงทุน การทดสอบและทดลองทาง
คุณภาพ รวมถึงวิเคราะห์ขอ้ มูล ความรู ้ในการสนับสนุนให้ผทู ้ ี่สนใจทั้งภายในและภายนอกประเทศต่างๆ มาลงทุนในโมเดลธุรกิจ
ที่ได้สร้างขึ้นเป็ นต้นแบบ อันนาไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยัง่ ยืน
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1.35 สทค. แต่งตั้งคณะทางานส่ งเสริ มนวัตกรรมล้ าสมัยโดยมี คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ น
ประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชา
สังคม ในการบริ หารจัดการ การคัดเลื อก การประเมิ น การวิเคราะห์ ในส่ วนประกอบทางนวัตกรรมเครื่ องมือ สิ่ งประดิ ษฐที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารทาง FINTECH และ IOT ให้เกิดโมเดลในการสนับสนุนในการทดสอบ Conceptual, Internetworking,
Business Model, OEM ทั้งแบบวงปิ ดและแบบ mass เพื่อผลักดันการนาไปใช้จริ งของอุตสาหกรรม ทาง Fintech และ IOT อัน
นาไปสู่ การเป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของภูมิภาคและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติทุกด้านอย่างยัง่ ยืน
1.36 สทค. แต่งตั้งคณะทางานส่ งเสริ มวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร. จิรศิลป์
จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็ นการร่ วมเอาพลังทุกภาคส่ วน เพื่อพัฒนาและผลักดันวิชาชีพ
ด้านโทรคมนาคม ICT อย่างเป็ นระบบ ทั้งในด้านการสร้างกลุ่มวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและจัดทามาตรฐานวิชาชีพให้อยู่
ในระดับสากลและนาระบบจัดการฐานความรู ้น้ นั มาใช้สนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู ้ และการผลักดันการสร้างนวัตกรรมด้าน
โทรคมนาคม อย่างเป็ นรู ปธรรม ผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเท่า
เทียมอย่างทัว่ ถึง อันจะนาไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยัง่ ยืน
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1.37 สทค. แต่งตั้งคณะทางานกาหนดแนวทางการบริ การ Prompt Pay ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมี คุณสื บศักดิ์ สื บ
ภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่ วมมือกันระหว่าง สทค.
กับสมาคมธนาคารไทย และอื่นๆ เพื่อกาหนดแนวทางการขยายบริ การ Prompt Pay ในเรื่ องต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริ การที่
เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การทาโมเดลต้นแบบการให้บริ การ Prompt Pay ผ่านอุปกรณ์ Self-service ,
Robot ,IOT Non-Human รวมถึงระบบ settlement และระบบหลังบ้านที่เกี่ยวข้องในการพิสูจน์ทราบการทางาน การบริ หาร
จัดการทรัพยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยัง่ ยืน
1.38 สทค. แต่งตั้งคณะทางานศึกษาการกากับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและกสทช. โดยมี ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ
เป็ นประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อบูรณาการ ความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาค
ประชาสังคม ซึ่งถือเป็ นการรวมเอาพลังทุกภาคส่ วน เพื่อผลักดันให้มีกฏหมาย กฎระเบียบเอื้อต่อการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตลอดจนผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรคลื่นความถี่วทิ ยุ
สาหรับบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT-2020,5 G) , (ร่ าง) พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. ... และ(ร่ าง)
พระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …” ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมอันจะนาไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรนาคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยัง่ ยืน
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1.39 สทค. แต่งตั้งคณะทางานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของ
ประเทศ (Cyber Security and CIIP) โดยมี คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร เป็ นประธานคณะทางานฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
บูรณาการความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็ นการรวมพลังทุกภาคส่ วน ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ และการ
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นต่อการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย
มีนโยบายและแผนการดาเนินงานระดับชาติ รวมถึงแผนงาน แผนปฎิบตั ิการ โครงการ นวัตกรรม โมเดล เครื่ องมือ และระบบการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งสามารถปกป้อง รับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ ยงจากสถานการณ์ภยั คุกคามทางไซเบอร์อนั
กระทบต่อความมัน่ คงแห่งชาติ ทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์และมีความเป็ นรู ปธรรม อัน
นาไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติและทุกด้านอย่างยัง่ ยืน
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หมวด 2 ด้ านเผยแพร่ ความรู้ การจัดอบรม การให้ การศึกษาด้ านโทรคมนาคม และส่ วนที่เกีย่ วข้ อง เพื่อยกระดับวิชาชีพด้ าน
โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของอุตสาหกรรม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จานวน 8 เรื่ อง ได้แก่
2.1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สทค. จัดสัมมนาทางวิชาการ (TCT/TTA Joint Seminar 2018) ร่ วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่ ง
ประเทศญีป่ ุ่ น หัวข้อ “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” เพื่อให้ความรู ้แก่
สมาชิกและผูส้ นใจทัว่ ไปเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็ นสื่ อกลางให้สามารถเข้าถึง เกิดการศึกษาและ
เรี ยนรู ้ที่กว้างขึ้น อันจะส่ งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ การสร้างงาน อาชีพ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ และประเทศ
สามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิ ทธิภาพ พร้อมจัดเสวนาจาก Startup ภายใต้ผใู ้ ห้บริ การโทรคมนาคมในประเด็นของการประกอบธุรกิจ
ปั ญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ ณ ห้องประชุม โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
2.2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สทค. โดยคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หารในฐานะประธานคณะทางานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ ได้จดั บรรยายเพื่อให้ความรู ้แก่สมาชิก สทค. เกี่ยวกับ
นโยบายการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศในประเด็นหัวข้อดังนี้
1. ประสบการณ์ของกลุ่มการเงินเกี่ยวกับ
ดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวของกระทรวงฯ
2. สิ่ งที่กลุ่มการเงินสามารถดาเนินการได้ และไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวนโยบายดังกล่าว
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มการเงิน และข้อเสนอแนะสาหรับกลุ่มโทรคมนาคม
โดยได้รับเกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิจากสมาคมธนาคารไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาร่ วมเป็ นวิทยากร ณ ห้องประชุม บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) อาคาร
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2.3 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ น
วิทยากรช่วง “Panel discussion on Strategy for Thailand to become a regional IX hub” ในงานประชุม “BKNIX Peering
Forum 2018 ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุม โรงแรม ฮิลตัน สุ ขมุ วิท กรุ งเทพฯ จัดโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครื อข่ายไทย
2.4 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สทค. จัดสัมมนาหัวข้อ “5G : Revolution to a Better Future” ในงานการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2561 เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจแก่สมาชิกเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ซึ่งประเทศไทยได้มีการนาเทคโนโลยี 5G มาไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับปั จจุบนั ในหมวดของโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุ ม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ ถนนกาแพงเพชร 6 กรุ งเทพฯ
2.5 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สทค. โดย ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ ในฐานะประธาน
คณะทางานส่ งเสริ มวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “แนวทางพัฒนา
บุคลากรเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร” ณ ห้องประชุม
สโมสรราชพฤกษ์ กรุ งเทพฯ
2.6 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 สทค. โดยคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หารในฐานะประธานคณะทางานการรั กษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ และการปกป้ องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ ของประเทศ จัดเสวนาหัวข้อ “National
Cybersecurity & Critical Information Infrastructure Protection for Thailand: Telecommunications Industry Focus”
ขึ้น เพื่อรับทราบความเป็ นไปในการรับมิอ แก้ไขเหตุ และภัยคุกคามอันครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และหาข้อสรุ ปที่
ชัดเจนจากภาครัฐ ที่มีแนวทางดาเนินการ รวมถึงการจัดทา Roadmap เพื่อให้ภาคธุรกิจโทรคมนาคมจะได้มีการเตรี ยมพร้อม ใน
การดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ณ ห้องประชุม โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนน
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2.7 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สทค. โดย ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ ในฐานะประธานคณะทางานศึกษาการกากับดูแล
ภายใต้หน่วยงานของรัฐและกสทช. จัดสัมมนาเรื่ อง “ผลกระทบต่อประเทศไทย และ การเตรี ยมการรับมือ GDPR” เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการได้เตรี ยมการรับมือ และทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก GDPR ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษทั
กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หลักสี่ กรุ งเทพฯ
2.8 เมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 สทค. ร่ วมกับ บริ ษทั ทีโอที จากัด(มหาชน) จัดเสวนาในงานสัมมนาและนิ ทรรศการ
นานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018 :Thailand Big Data” เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความก้าวหน้า และส่ งเสริ มพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- National Cyber Security อนาคตจากความร่ วมมือกันของภาครัฐและเอกชน
- แนวทางการจัดสรรความถี่ และประมูลคลื่นเพื่อรองรับบริ การ 5G
- GDPR กับแนวทางการดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
- ทิศทางบริ การ LTE – WiFi Aggregation กับอนาคต Broadband ไทย
- แนวทางในการกากับดูแลและส่ งเสริ ม IoT ในประเทศไทย

โดยได้ รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความรู้แก่สมาชิก และผู้สนใจ
ทัว่ ไป ณ บูธ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ศูนย์การแสดงสินค้ าและการประชุมอิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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หมวด 3 ด้ านการให้ การส่ งเสริม สนับสนุน และให้ ความร่ วมมือกับหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมและสร้ างประโยชน์ ให้ กบั ประเทศโดยรวม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จานวน 22 เรื่ อง ได้แก่
ในปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม) สทค.ได้แต่งตั้งผูแ้ ทนฯ เข้าร่ วมเป็ นที่ปรึ กษา กรรมการอนุกรรมการ และคณะทางานใน
หน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกิ จการโทรคมนาคม เพื่อร่ วมให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนากิ จการ
โทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดังนี้
3.1 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นประธานอนุกรรมการ
และดร.มนต์ชยั หนูสง
นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทนหลัก และผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและ รองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทนสารอง ในคณะอนุกรรมการ
ร่ วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชี พเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและดิจิทลั
คอนเทนต์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การท างานของคณะกรรมการร่ วมภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ พัฒ นาก าลัง คนอาชี ว ศึ ก ษา (กรอ.อศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
3.2 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทนหลัก และผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ เป็ นผู ้แทน
สารอง ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกาลังคนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารและดิจิทลั คอนเทนต์ สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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3.3 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผู ้แทน
สารอง ในคณะอนุ กรรมการมาตรฐานอาชี พและคุณวุฒิวิชาชี พ กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารและดิ จิทลั คอนเทนต์
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
3.4 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ เป็ นผู ้แทน
สารอง เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านการกาหนดนโยบาย เป้ าหมายการผลิต และแผนกาลังคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
3.5 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานเตรี ยมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.6 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หาร โดยทาหน้าที่เป็ นประธาน
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแห่งประเทศไทย
3.7 ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ เลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทนหลัก และผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หาร และรองเลขาธิ การ เป็ นผูแ้ ทน
ส ารอง เข้า ร่ ว มเป็ นคณะกรรมการแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยมาตรฐานเทคนิ ค ทางไฟฟ้ า ระหว่ า งประเทศ (กมฟท.) ส านัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.8 ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกาลังคน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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และดิจิทลั คอนเทนต์) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3.9 ผศ. ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทนหลัก และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ น
ผูแ้ ทนสารอง สทค. เข้าร่ วมเป็ นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่ างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาสื่ อสาร
และไปรษณี ย ์ คณะกรรมการที่ปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม กองส่ งเสริ มการมีงานทา
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
3.10 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานเพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะแนวทางกากับดูแล Internet of Things (IoTs) ด้านความมัน่ คงปลอดภัยและ วามเป็ นส่ วนตัว, ด้านการอนุญาตและ
การแข่งขัน, ด้านการจัดการข้อมูล, ด้านเลขหมายและการระบุตวั ตน, ด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.)
3.11 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
3.12 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารในสภา
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.13 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุกรรมการนโยบาย
ชื่อโดเมน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครื อข่ายไทย
3.14 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานความคืบหน้า
และพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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3.15 คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานเตรี ยมการประชุมใหญ่ระดับโลก
ว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC-19) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
3.16 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานจัดทา แผนแม่บทการจัดระเบียบ
สายสื่ อสาร กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.17 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานกาหนด แนวทางการนาสาย
สื่ อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.18 คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทลั กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.19 คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทางานส่ งเสริ มการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่ วมกัน (Infra-Sharing) และส่ งเสริ มสิ ทธิ
แห่งทาง เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานในการประชุมโครงการนาร่ อง SOCC Single Overhead Communication
Cable การไฟฟ้านครหลวง
3.20 คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทางานส่ งเสริ มการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่ วมกัน (Infra-Sharing) และส่ งเสริ ม
สิ ทธิแห่งทาง, คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะทางานร่ วมระหว่าง สทค. กสทช.
และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสรุ ปปั ญหาและวางแนวทางแก้ไขสายสื่ อสารไฟไหม้
รกรุ งรัง ทาให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน
29

3.21 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบันเทิงและการสื่ อสาร สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย
3.22 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไข ร่ างนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรม สาขาการสื่ อสารและไปรษณีย ์ กองส่ งเสริ มการมีงานทา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมวด 4 ด้ านการติดตามความรู้ และความก้ าวหน้ าทางโทรคมนาคมและดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จานวน 25 เรื่ อง ได้แก่
4.1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร และคุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรอง
เลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการประชุมร่ วมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวม 30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมระดับชาติ เพื่อรับทราบนโยบายด้านการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
ตามมาตรการทางกฎหมายในการกาหนด การดูแล Cybersecurity ของหน่วยงานในระดับ Critical Information Infrastructure
: CII จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ถนนพระราม 9 กรุ งเทพฯ จัด
โดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4.2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค.
เข้าร่ วมงานแถลงข่าว “เตรี ยมการจัดตั้งศูนย์ความร่ วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ” (Asean
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3.21 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบันเทิงและการสื่ อสาร สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย
3.22 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมเป็ นคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไข ร่ างนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรม สาขาการสื่ อสารและไปรษณีย ์ กองส่ งเสริ มการมีงานทา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หมวด 4 ด้ านการติดตามความรู้ และความก้ าวหน้ าทางโทรคมนาคมและดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จานวน 25 เรื่ อง ได้แก่
4.1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร และคุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรอง
เลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการประชุมร่ วมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวม 30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมระดับชาติ เพื่อรับทราบนโยบายด้านการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศของประเทศ
ตามมาตรการทางกฎหมายในการกาหนด การดูแล Cybersecurity ของหน่วยงานในระดับ Critical Information Infrastructure
: CII จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ถนนพระราม 9 กรุ งเทพฯ จัด
โดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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4.2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค.
เข้าร่ วมงานแถลงข่าว “เตรี ยมการจัดตั้งศูนย์ความร่ วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ” (Asean Japan Cybersecurity Capacity Building Centre) ณ ห้องประชุม สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4.3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อย
(Focus group) ในเรื่ อง “การใช้งานย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์” ซึ่งสานักงานกสทช. อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาความเป็ นไปได้และความ
เหมาะสมในการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ ณ ห้องประชุม อาคารอานวยการ สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
4.4 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือด้านทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทลั ” และเข้าร่ วมการสัมมนาหัวข้อ “ก้าวต่อไป Digital IP” ณ ห้องดวง
กมล โรงแรม เดอะสุ โกศล กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่ วมกับ กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญา
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4.5 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร และคุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรอง
เลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการสัมมนา “Open Forum Cybersecurity Knowledge Sharing Series for Critical
information Infrastructure” เกี่ยวกับความรู ้เกี่ยวกับแนวโน้มทางเทคโนโลยีความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ถนน
พระราม 9 กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4.6 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ, คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล
กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุมหารื อแนวทางความร่ วมมือในการจัดตั้งประสานงานด้านความมัน่ คงปลอดภัยทาง
สารสนเทศภาคโทรคมนาคม ตามนโยบายการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญของประเทศ ณ ห้องประชุม สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4.7 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สทค. ได้เข้าร่ วมโครงการระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตี ผ่านเครื อข่าย “ThaiCERT
Government Monitoring System (ThaiCERT GSM)” กับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย
มอบหมายให้ คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร เป็ นผูป้ ระสานงานโครงการฯ และประสานงานให้กบั สมาชิกของ สทค.
ต่อไป
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4.8 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ และคุณอารี ยา นกพลับ
ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงานสัมมนาเรื่ องแนวทางการสร้างกาลังคน ด้านดิจิทลั ของไทยจากปริ มาณสู่ คุณภาพ ณ ห้อง
ประชุมคริ สตัล บอลรู ม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สี ลม จัดโดย สานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั ร่ วมกับมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
4.9 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ และ คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ
เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงาน“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทลั ” ระหว่างสานักงานส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทลั และสถาบันวิทยสิ ริเมธี และเข้าร่ วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั ณ ห้อง
ประชุม Shanghai โรงแรม
สวิสโวเทล เลอ คองคอร์ด กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั
4.10 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการประชุมคณะทางานเตรี ยมการด้าน
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อพิจารณาแผนการดาเนินงานของ คณะทางานฯ และแนวนโยบายการสร้างความตระหนักในการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล ณ ห้องประชุม สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์
พระรามเก้า (อาคารบี) ถนนพระราม 9 จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4.11 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล, คุณบัญชา กลัน่ ประยูร, คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล
กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงานสัมมนา หัวข้อ “5G The way forward for 5G in
Thailand” [5G เทคโนโลยีพลิกโลก : ทาอย่างไรให้เกิดขึ้นจริ ง
ในไทย] ณ ห้องประชุม Infinity 1 – 2 โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์
กรุ งเทพ (ซอยรางน้ า) จัดโดย บริ ษทั มติชน จากัด (มหาชน)
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4.12 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นก
พลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทนสทค. เข้าร่ วมพิธีเปิ ดงานสัมมนา & นิทรรศการหัวข้อ “Future Economy and Internet Governance :
Big Change to Big chance” ณ ห้องประชุม รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4.13 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค
เข้าร่ วมงาน “Dinner Talk : ETDA step into year 8” ซึ่ งเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
Future Economy ที่สังคมให้ความสนใจ ณ ห้องประชุม รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดย สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
4.14 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทนสทค. เข้าร่ วมงานสัมมนา “สร้างความเข้าใจใน
การประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค” ณ ห้องประชุม Activity อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ จัดโดย สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย
4.15 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2561 คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริ หารและรองเลขาธิ การ, คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล
กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วม
“การประชุมรับฟั งการชี้แจงหลักเกณฑ์การ
ให้บริ การโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเปิ ด open access” ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ จัดโดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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4.16 เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2561 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เข้าร่ วมเสวนาวิชาการเรื่ อง ".th สู่
โอกาสทางธุรกิจที่ยงั่ ยืน" ณ ห้องประชุม สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศ
เครื อข่ายไทย
4.17 เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2561 ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วม
ประชุมหารื อร่ วมกับกระทรวงพาณิ ชย์ในโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุ งกฎหมาย ละธุรกิจดิจิทลั ณ ห้องประชุม สานักปลัดกระทรวง
พาณิ ชย์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่ วมกับสานักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.18 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงานสัมมนา “GSMA Mobile 360
Series Digital Societies 2018” ณ ห้องประชุม โรงแรม อนันตรา ริ เวอร์ไซด์ จัดโดย บริ ษทั อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด
4.19 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ รองเลขาธิการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการประชุมสัมมนา
โครงการ Reviewing and Enhancing Asean ICT Skills Standard “ทิศทาง ICT Skills เราพร้อมกันแค่ไหน” ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ ผล
การศึกษาการกาหนดนิยามและมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีที ของอาเซียนสาขา 3 สาขา ได้แก่ Big data , Social Business และ
Internet of things รวมทั้งแนวทางส่ งเสริ มการใช้มาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ณ ห้อง
ประชุมเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
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4.20 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คุณวรภัทร ภัทรธรรม และคุณพิบูลย์ จงเลิศวณิ ชกุล กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค.
เข้าร่ วมงานสัมมนา “Data Protection for Business : Road to GDPR standard” ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชยั ชั้น 7
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ จัดโดย ศูนย์วจิ ยั กฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่ วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.21 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงานสัมมนาหัวข้อ
“Open Forum : Bay Computing” ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคาร
บี) ถนนพระรามเก้า กรุ งเทพฯ จัดโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
4.22 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 คุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงานสัมมนาหัวข้อ “Israel ICT
Roadshow 2018” ณ ห้องบอลรู มศาลาไทย ชั้น 5 โรงแรม แมริ ออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุ ขมุ วิท 22 กรุ งเทพฯ จัดโดย สถาน
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจาประเทศไทย
4.23 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมการประชุม
คณะทางานปรับปรุ งร่ างพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสน
ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ จัดโดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.24 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงานเสวนาทาง
วิชาการโครงการอาศรมความคิด อรุ ณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ หัวข้อ“กลยุทธ์ 5G สาหรับประเทศไทย : 5G Strategy for Thailand”
ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4.25 เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วม การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
หัวข้อ“Future of ICT Applications / Broadcasting for 5G and beyond” ณ ห้องประชุม โรงแรม The St. Regis Bangkok
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่ วมกับ Ministry of
Internet Affairs and Communications ประเทศญี่ปุ่น

หมวด 5 ด้ านการส่ งเสริม และกระชับความสั มพันธ์ อนั ดีระหว่ างสมาชิก สทค. และหน่ วยงานอื่นที่เกีย่ วข้ องเพื่อสร้ าง
พันธมิตรในการทางานเชิงบูรณาการ
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรม จานวน 13 เรื่ อง ได้แก่
5.1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ดร. มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริ หาร
เข้าพบ ดร.
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรศ.ดร. เชาวลิต ลิ้มมณี วจิ ิตร เลขานุการรัฐมนตรี
เพื่อหารื อแนวทางในการประสานความร่ วมมือและสนับสนุนการทางาน ด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์อื่นๆ ต่อการดาเนินการตามนโยบายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั ของ
ประเทศ
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5.2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก, ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกลู
กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ และคุณจารัส ตันตรี สุคนธ์ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. ให้การต้อนรับผูแ้ ทนจากสมาคม
โทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) ในโอกาสมาเยือนสานักงาน สทค. พร้อมหารื อการเตรี ยมการจัดสัมมนาทางวิชาการร่ วมระหว่าง
2 สมาคม ประจาปี 2561 (TCT/TTA Joint Seminar 2018) ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอลเซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก
กรุ งเทพฯ
5.3 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ดร. มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม, ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณอารี ยา นกพลับ
ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
ประจาปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
5.4 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร. สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ, คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก
คุณวีระ รัตนแสง
เสถียร กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. ให้ตอ้ นรับ คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู ้
ให้บริ การอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยือนสานักงาน สทค. พร้อมหารื อร่ วมกันเรื่ อง “บทบาทและความร่ วมมือ
ของภาคอุตสาหกรรม” เช่น การเข้ามามีส่วนร่ วมในคณะทางานของ สทค. เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อผลักดัน
นโยบายที่เกี่ยวข้องร่ วมกันการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ถนน
รัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
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5.5 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สทค. จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เพื่อรายงาน ผลการดาเนินงานต่างๆ ของ
สทค. ในปี 2561 ให้สมาชิกรับทราบ ทั้งนี้ มีสมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุม ทั้งสิ้ น 88 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 27
ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 52 ราย สมาชิกสามัญรายปี 9 ราย ณ ห้อง Magic 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนน
กาแพงเพชร 6 กรุ งเทพฯ
5.6 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สทค. ร่ วมลงนาม “ปฏิญญาความร่ วมมือจัดตั้ง
สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” ร่ วมกับสมาชิกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) จานวน 20 สมาคม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เป็ นประธาน และเข้าร่ วมประชุมใหญ่วสิ ามัญ TFIT ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 โดยมี ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณอารี ยา
นกพลับ ผูอ้ านวยการ เข้าร่ วมพิธีลงนามและการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ถนน
รัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
5.7 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. ให้การ
ต้อนรับคุณสุ ธานุช สุ ธีรวัฒนานนท์ ผูอ้ านวยการสานักรัฐกิจ บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสมาเยือนสานักงาน
สทค. พร้อมหารื อเรื่ องกิจการดาวเทียม ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ
5.8 สทค. ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ชุดที่ 13 ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณา ติดตามและรายงานการดาเนินงานในเรื่ อง
ต่างๆ จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
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ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้อง DOC ชั้น 7 บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) ถนน
พหลโยธิน กรุ งเทพฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม เมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ กรุ งเทพฯ
ครั้งที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Teamwork 8 (808) อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จากัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
ครั้งที่ 5 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม Teamwork 8 (808) อาคารสานักงานใหญ่ บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จากัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ

5.9 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สทค. ร่ วมเสนอรายชื่อผูม้ ีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อคัดเลือกเข้ารับ
รางวัล Prime Minister’s Digital Award 2018 สาขา Digital Community of the year /Digital Startup of the year ในงาน
“Digital Thailand Big Bang 2018” ภายใต้แนวคิด “Thailand Big DATA” ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ
อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สานักงานส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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5.10 เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 ดร.สุ พจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ, คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกลู กรรมการบริ หารและรอง
เลขาธิการ, คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริ หาร และคุณอารี ยา นกพลับ ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมงาน “TFIT
Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “Embracing Digitalization to Empower Thailand’s Future” และฟังการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ
“Building a ‘Digital’ Nation by public -private collaborations” จัดโดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่ วมกับ
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแห่งประเทศไทย (TFIT) ณ ห้อง Convention Centre A1 ชั้น 22 โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุ งเทพฯ
5.11 เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่ สทค. เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้าร่ วมพิธีวางพานพุม่ ดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ
ลานพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.12 เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยนายกสมาคม และกรรมการบริ หาร เป็ นผูแ้ ทน สทค. เข้า
ร่ วมงานเพื่อแสดงความยินดีต่อบริ ษทั เอ็นทีที คอมมิวนิเคชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ที่ได้ดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย ณ ห้องนภาลัยบอลรู ม โรงแรมดุสิตธานี กรุ งเทพฯ
5.13 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 สทค. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจาปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม ดร.
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็ นการกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อหาทุนสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของสมาคมรวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศล ณ สนาม Flora Ville. Golf & Country Club อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 42

หมวด 6 ด้ านการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ข่าวสารด้ านโทรคมนาคม และดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จานวน 4 เรื่ อง
6.1 พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป
6.2 เผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป ทาง Facebook, Line และ Website
6.3 เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 สทค. เผยแพร่ Leaflet ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G สาหรับ
ประเทศ “5G & Disruptive Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ให้แก่ประชาชน
ผูส้ นใจในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018 :Thailand Big Data” ซึ่งจัดโดย สานักงาน
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ณ บูธ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
6.4 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คุณสื บศักดิ์ สื บภักดี กรรมการบริ หารและรองเลขาธิการ และคุณอารี ยา นกพลับ
ผูอ้ านวยการ เป็ นผูแ้ ทน สทค. มอบรายงานบทวิเคราะห์เชิงวิชาการ ปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ประเด็น “5G & Disruptive
Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ให้แก่ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรื อง ประธาน
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมวลชน สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ เพื่อคณะกรรมาธิการฯ จะได้
นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา 2 กรุ งเทพฯ
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หมวด 7 ด้ านกิจกรรมเพื่อสั งคม
สมาคมฯ ได้เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรมนี้ จานวน 3 เรื่ อง
7.1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดร.มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริ หาร ได้จดั พิธีมอบ
เครื่ องกระตุกหัวใจ (AED) จานวน 2 เครื่ อง ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคา
ชัย รองเลขาธิการ สพฉ. เป็ นตัวแทนในการรับมอบ ทั้งนี้ สพฉ. จะได้ นาอุปกรณ์ AED ที่รับมอบในครั้งนี้ไปติดตั้งและบริ หาร
จัดการการใช้งานร่ วมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น เพื่อใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ณ ห้องประชุม DOC ชั้น 7 บริ ษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
7.2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สทค. โดย ดร. มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริ หาร ได้จดั
เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินสมทบทุนให้แก่เด็กพิการบ้านราชาวดี (ชาย) เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 28 ปี ของการก่อตั้ง
สทค. ณ สถานคุม้ ครองและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
7.3 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร. มนต์ชยั หนูสง นายกสมาคม เป็ นผูแ้ ทน สทค. ลงนาม บันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมือ (MoU) เรื่ อง “การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่ผตู ้ อ้ งขัง”ร่ วมกับพันตารวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวต
นันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดย สทค. จะเป็ นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับบริ จาค และสนับสนุนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาอบรม ตลอดจนการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีให้แก่ผตู ้ อ้ งขัง ในเรื อนจาและทัณฑสถานทัว่ ประเทศให้มีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้และต่อยอดนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพภายหลังพ้นโทษ เพื่อไม่ให้กลับมากระทาผิดซ้ า ณ ห้องประชุม DOC บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
44
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โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ เป็ นผู้แทน สทค. มอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้ อม
อุปกรณ์ จานวน 21 ชุด ให้ แก่ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี โดยมี คุณจุไร ทัสสะ ผู้อานวยการ เป็ นผู้รับมอบ ซึง่ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จะ
นาอุปกรณ์ที่ได้ รับในครัง้ นี ้ ไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษาของผู้ต้องขังในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ด้ านคอมพิวเตอร์ ต่อไป ณ ทัณฑ
สถานหญิงชลบุรี อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมวด 8 ด้ านสมาชิกภาพของ สทค.

ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561 สทค. มีสมาชิกใหม่เพิ่ม จานวน 36 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล
จานวน 2 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จานวน 5 ราย สามัญรายปี จานวน 29 ราย ยกเลิกการเป็ นสมาชิกภาพ 15 ราย ประกอบด้วย
สมาชิกนิติบุคคล 2 ราย สมาชิกสามัญรายปี 11 ราย
สิ้ นเดือนธันวาคม 2561 สทค. มีสมาชิกรวม 1,523 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จานวน 50 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ
จานวน 1,347 ราย และสมาชิกสามัญรายปี จานวน 126 ราย
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สมาชิกนิติบุคคล จานวน 50 ราย ประกอบด้ วย
1. The Telecommunications Association of Japan (TTA)

14.บริ ษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จากัด

2. บริ ษทั เอ็นทีที คอมมิวนิเคชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด

15.บริ ษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

3. บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

16.บริ ษัท ทรู มูฟ จากัด
17.บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต ดาต้ า เซ็นเตอร์ จากัด

5. บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

18.บริ ษทั ทรู ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จากัด

6. บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

19.บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด

7. บริ ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จากัด
8. บริ ษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จากัด

20.บริ ษทั เบญจจินดา โฮลดิ้ง จากัด

9. บริ ษัท แฟ็ กซ์ ไลท์ จากัด

22.บริ ษทั บีบี เทคโนโลยี จากัด

10.บริ ษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด

23.บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

11.บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

24.บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

12.บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

25.บริ ษทั เทเลนอร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จากัด

13.บริ ษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียล อินเตอร์ เนต จากัด

26.บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)46

21.บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด

27.บริ ษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

28.บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จากัด
29.บริ ษัท ชินาทรัพย์ จากัด
30.บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)
31.บริ ษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จากัด
32.บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
33. บริ ษัท ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จากัด
34. บริ ษัท ไทยไฟเบอร์ ออพติคส์ จากัด
35. บริ ษทั ซิสโก้ ซี สเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด

36. บริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จากัด
37. บริ ษทั โมบายอินโนเวชัน่ จากัด

38. บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
39. บริ ษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
40. บริ ษัท อนันดา เทคโนโลยี จากัด

41. บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จากัด (มหาชน)
42. บริ ษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด
43. บริ ษัท สามารถ เทลคอม จากัด (มหาชน)
44. บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
45. บริ ษัท ฟู่ หยวน คอมมิวนิเคชัน่ เทคโนโลยี จากัด
46. บริ ษัท ฟู่ ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศ
47. บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
48. บริ ษัท ควอลคอม์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล อิงค์
49. บริ ษัท เอ็นอีซี คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
50. บริ ษัท สาครเคเบิล จากัด
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หมวด 9 ด้ านสถานภาพการเงิน
เมื่อสิ้ นปี 2560 สทค. มีสินทรัพย์รวมจานวน 9,320,647.01 บาท ประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงิน
ฝากสถาบันการเงิน) จานวน 7,016,925.18 บาท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์ ) จานวน
2,303,721.83 บาท ในระหว่างปี 2560 สทค. ดาเนิ นกิ จการมี รายได้ จานวน 5,262,200.59 บาท มี รายจ่ายจานวน
4,480,007.93 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 782,192.66 บาท
เมื่อสิ้ นปี 2561 สทค. มีสินทรัพย์รวมจานวน 9,605,701.34 บาท ประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(เงินสดและ
เงินฝากสถาบันการเงิน) จานวน 4,698,982.98 บาท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาวที่ดิน อาคาร เงินทุน
และอุปกรณ์) จานวน 4,906,718.36 บาท ในระหว่างปี 2561 สทค. ดาเนิ นกิจการมีรายได้ จานวน 5,573,276.32 บาท มี
รายจ่ายจานวน 5,319,297.34 บาท มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 250,682.98 บาท
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณารับรองงบดุลประจาปี 2561
สทค. ได้จดั ทางบดุลประจาปี 2561 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 4
ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.
เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลประจาปี 2561
งบการเงิน

มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี และกาหนดค่ าตอบแทน
ตามข้อบังคับ สทค. ได้กาหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี และกาหนดค่าตอบแทน ในการนี้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคุณปั ทมา ภู่รัสมี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA
4303 จาก บริ ษทั พี.เอ็ม.พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับ สทค. แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริ ษทั พี.เอ็ม.พี ออดิท
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด ทั้งนี้ ในปี 2561 มีอตั ราค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5
ความเห็นคณะกรรมการบริหาร สทค.
เห็นควรให้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคุณปั ทมา ภู่รัสมี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 4303 จาก บริ ษทั พี.เอ็ม.
พี ออดิท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ของ สทค. และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวน
เงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
มติทปี่ ระชุ ม
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