
1 
 

 
 
 
 

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี  จ ำนวน   7  เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

1.1  เม่ือวนัท่ี 15  มกราคม 2563   สทค. และผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน 11 ราย ซ่ึงเป็นสมาชิกสมาคม
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดร่้วมลงนามบนัทึกความร่วมมือการใชท้่อร้อยสายส่ือสารใตดิ้นของ                       
บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการจดัระเบียบสายส่ือสารลงใตดิ้นภายใตก้ารใช้งาน
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคนนาคมร่วมกนั เพ่ือสนองตอบนโยบายการจดัระเบียบสายส่ือสารของภาครัฐ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 
อาคาร 1 บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

1.2  เม่ือวนัท่ี 29  มกราคม 2563   ดร.มนต์ชยั   หนูสง  นายกสมาคม , นายสืบศกัด์ิ   สืบภกัดี กรรมการบริหารและ
เลขาธิการ และประธานคณะท างานพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั ร่วมลงนามบนัทึกความร่วมมือการศึกษาและพฒันา
ระบบพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั  โดยใชฐ้านขอ้มูลจากเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และแนวทางการจดัตั้งบริษทั Mobile  
National ID (MNID) ร่วมกบัผูป้ระกอบการโทรคมนาคมจ านวน 5 ราย ซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ ณ  ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  

1.3  เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563  สทค. ไดย้ื่นหนังสือต่อ นายฐากร  ตณัฑสิทธ์ิ  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง ขอให้ กสทช.พิจารณาออกมาตรการเพ่ิมเติมช่วยเหลือ   
แก่ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับผลกระทบอันสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ                     
เช้ือไวรัสโคโรนา2019  (โรคโควิด 19) เน่ืองจากผูป้ระกอบการโทรคมนาคมต่างประสบปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหา       
หน้ีเสีย ภาระค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นและรายไดล้ดลง   

1.4 เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563  คุณราชนัย ์ เพญ็ศิริ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดท่ี 13 ในฐานะประธาน
คณะท างานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนั (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง พร้อมดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง
ของหน่วยงานผู ้ประกอบการโทรคมนาคมท่ีเป็นสมาชิกสทค. จ านวน 10 หน่วยงาน เข้าพบ นายสมพงษ์  ปรีเปรม                    
ผูว่้าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อหารือเก่ียวกบัการให้ความร่วมมือกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการจดัระเบียบสายส่ือสาร 
และประกาศ กฟภ.ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพาดสาย พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่  

1.5 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563  คุณราชนัย ์ เพญ็ศิริ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดท่ี 13 ในฐานะประธาน
คณะท างานส่งเสริมการใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกนั (Infra-Sharing)  และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง พร้อมดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูง
ของหน่วยงานผูป้ระกอบการโทรคมนาคมท่ีเป็นสมาชิกสทค. เขา้พบ นายประสงค์  คุม้ประเสริฐ  ผูช่้วยผูว่้าการการไฟฟ้า      
นครหลวง  เพื่อหารือการจดัระเบียบสายส่ือสาร และประกาศ กฟน.ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารติดตั้งสายส่ือสารของ กฟน. พ.ศ.2563  
โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือหารือในการวางแผนแก้ไขปัญหา และจัดระเบียบสายร่วมกัน  เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการสามารถติดตั้งสายส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งตามนโยบายของรัฐบาล และไม่เกิดผลกระทบต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ ณ ห้องประชุมการไฟฟ้านครหลวง  
 1.6 เ ม่ือวันท่ี  25 กันยายน 2563 สทค.ได้ยื่นหนังสือต่อ คุณธิดารัช  ธนวรรคภวิน  รองประธานสภาดิจิทัล                       
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  เร่ือง  ขอเสนอความเห็นแนวทางช่วยเหลือจากภาครัฐส าหรับผูป้ระกอบการดิจิทัล
ภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  สทค. ได้เสนอความเห็นเร่ืองผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019             
ส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก และกระทบต่อผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ในการขอผ่อนผนัการช าระค่าบริการ           
ในระยะเวลา 3-6 เดือนหรือจนกว่าจะเขา้สู่สถานการณ์ปกติ ซ่ึงมีผลกระทบต่อโครงการจดัระเบียบสายส่ือสารของภาครัฐ        
ในหลายๆดา้น 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ สทค. ประจ ำปี 2563 

หมวด 1  ด้ำนกำรศึกษำ กำรระดมควำมคิดเห็น และน ำเสนอทิศทำงกำรขับเคล่ือนกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

               ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพฒันำด้ำนโทรคมนำคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 1.7  เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563  สทค.โดย  นายวิเชาวน์  รักพงษไ์พโรจน์  นายกสมาคมชุดท่ี 14 และกรรมการบริหาร
สทค. เขา้เย่ียมชมศูนยน์วตักรรมโซลูชัน่และการเรียนรู้ เพ่ือร่วมหารือแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์  การพฒันาองคค์วามรู้และความ
ร่วมมือระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และบริษทั  หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในการขับเคล่ือนใช้เทคโนโลยี 5G  ณ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 38 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี          
(ประเทศไทย) จ ากดั   
 

 
 
 
 

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน  8  เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

2.1  เม่ือวนัท่ี  28  กนัยายน  2563  คุณวรภทัร   ภทัรธรรม  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ ดา้นกิจกรรมพิเศษ  
เป็นผูแ้ทน สทค. ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เร่ือง “ข้อผูกพนับริการโทรคมนาคมภายใต้ WTO ประโยชน์และผลกระทบต่อ
ประเทศไทย”  ในเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเร่ือง การปรับปรุงตารางขอ้ผูกพนับริการโทรคมนาคมภายใตอ้งค์การ
การคา้โลก (WTO) ณ ห้องแสตมป์ทอง ชั้น 1 หอประชุมไปรษณียไ์ทย  ถนนแจง้วฒันะ จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม     

2.2  เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการรับมือภยัคุกคามไซเบอร์ คร้ังท่ี 1 ภายใตโ้ครงการยกระดบัสถานภาพของประเทศไทย
ตามดชันีช้ีวดัการรักษาความปลอดภยัไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เพื่อจดัท าหลกัสูตรและส่งเสริม
การพฒันาความสามารถของบุคลากรในการรับมือภยัคุกคามไซเบอร์  ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก  จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคม         
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(สทค.)  

2.3  เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563  คุณวรภทัร  ภทัรธรรม กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการดา้นกิจกรรมพิเศษ เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมรับฟังความเห็นแลกเปล่ียนความรู้ด้านการรับมือภยัคุกคามไซเบอร์ คร้ังท่ี 2 ภายใตโ้ครงการยกระดับ
สถานภาพของประเทศไทยตามดชันีช้ีวดัการรักษาความปลอดภยัไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)             
ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก  จดัโดย สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั (สจล.) ร่วมกบั สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(สทค.)  

2.4   เ ม่ือวันท่ี  13 พฤศจิกายน 2563  ดร.อนันต์  วรธิติพงษ์  นายกกิตติมศักด์ิ  และคุณวรภัทร ภัทรธรรม 
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการดา้นกิจกรรมพิเศษ เป็นผูแ้ทน สทค. ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เร่ือง “AI กบัวิศวกรยุค New 
Normal ”  เพื่อองคก์ร เศรษฐกิจและสังคม  จดัโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

2.5  เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  รศ.ดร.พิสิฐ  บุญศรีเมือง กรรมการบริหาร และรองเลขาธิการด้านวิชาการ           
เป็นผูด้  าเนินการประชุมรับฟังความเห็นแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการรับมือภยัคุกคามไซเบอร์ คร้ังท่ี 3 ภายใตโ้ครงการยกระดบั
สถานภาพของประเทศไทยตามดชันีช้ีวดัการรักษาความปลอดภยัไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)             
ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก  จดัโดย สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั (สจล.) ร่วมกบั สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(สทค.)  

 

หมวด 2  ด้ำนเผยแพร่ควำมรู้  กำรจัดอบรม กำรให้กำรศึกษำด้ำนโทรคมนำคม และส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับวิชำชีพด้ำน                 

               โทรคมนำคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม 
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 2.6  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 สทค.ไดย้ื่นหนังสือไปยงั ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านกังาน กสทช.) ขอขยายระยะเวลาการช้ีแจงความเห็นเร่ือง การส่งงานโครงการ
ผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ยคุดิจิทลัประจ างวดท่ี 2 รายงานความกา้วหนา้ฉบบัที่ 1 
 “โครงการผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทลั” (วงเงิน 10,424,240.00  บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 18 เดือน)  

2.7  เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2563  นายสืบศกัด์ิ   สืบภกัดี  กรรมการบริหาร และเลขาธิการ เป็นวิทยากรในการอบรม   
เชิงปฏิบติัการ “การก ากบัดูแลและพฒันากิจการวิทยุสมคัรเล่นในยุคเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลั”   จดัโดย ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ  
 2.8  เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 สทค.จดังานแถลงข่าว “ความร่วมมือในการจดัตั้ง TTC-CERT” ร่วมกบัผูป้ระกอบการ      
9 ราย “โครงการวิจัยพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย”  (วงเงิน 18,850,422.26 บาท  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 36 เดือน)  ณ ส านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)      
 

 

 
 

 
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน 19 เร่ือง ไดแ้ก่ 

 ในปี 2563  (มกราคม – ธันวาคม)  สทค. ได้แต่งตั้งผูแ้ทนฯ เข้าร่วมเป็นท่ีปรึกษา  กรรมการอนุกรรมการ และ
คณะท างานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ดงัน้ี 
 

 3.1   คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศกัด์ิ เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วมเป็นประธานอนุกรรมการ และดร.มนต์ชัย        
หนูสง  นายกสมาคมชุดท่ี 13  เป็นผูแ้ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหารเป็นผูแ้ทนส ารอง เขา้ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 3.2   ดร. มนต์ชยั  หนูสง  นายกสมาคมชุดท่ี 13  เป็นผูแ้ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ   กรรมการบริหาร      
เป็นผูแ้ทนส ารอง เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนก าลงัคนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 3.3   ดร.มนต์ชัย หนูสง  นายกสมาคมชุดท่ี 13  เป็นผูแ้ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหาร        
เป็นผูแ้ทนส ารอง เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์ สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 

 3.4   ดร.มนต์ชัย หนูสง  นายกสมาคมชุดท่ี 13  เป็นผูแ้ทน สทค. และผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหาร         
เป็นผูแ้ทนส ารอง เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาดา้นการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การผลิต
และแผนก าลงัคนอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.5   ดร.มนต์ชัย หนูสง  นายกสมาคมชุดท่ี 13 เป็นผูแ้ทน สทค.และเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ   เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย            
ในพระบรมราชูปถมัภ(์วสท.)   
 3.6   คุณศุภชัย  เจียรวนนท์  นายกกิตติมศกัด์ิ เป็นผูแ้ทน สทค. และท าหน้าท่ีประธานสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งประเทศไทย  โดยสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  

หมวด 3  ด้ำนกำรให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เอกชน และสมำคมต่ำงๆ  

 ที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรพฒันำกิจกำรโทรคมนำคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม 
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 3.7   ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทนสทค. เขา้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) โดย ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม   
 3.8   ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค.เขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ภายใตค้ณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  (คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนก าลงัคนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
และดิจิทลัคอนเทนต ์ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.9  คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
พฒันาระบบการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั  ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั  

 3.10  คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม 
 3.11 คุณสืบศกัด์ิ สืบภกัดี กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นกรรมการ   
ในคณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มบนัเทิงและการส่ือสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย   
 3.12   คุณวรภทัร ภทัรธรรม  กรรมการบริหารและรองเลขาธิการดา้นกิจกรรมพิเศษ เป็นผูแ้ทน สทค.  เขา้ร่วมเป็น 
คณะท างานเตรียมการส าหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม (World Telecommunication 
Development Conference) ปี ค.ศ. 2021  (WTDC 21) ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 3.13  คุณวรภทัร  ภทัรธรรม กรรมการบริหารและรองเลขาธิการดา้นกิจกรรมพิเศษ  เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็น
คณะท างานเพื่อเตรียมการส าหรับประชุม World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA 20)  ส านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)   
 3.14  คุณวรภทัร  ภทัรธรรม กรรมการบริหารและรองเลขาธิการดา้นกิจกรรมพิเศษ  เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็น
คณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดบัโลกว่าดว้ยวิทยคุมนาคม ค.ศ.2023 (WRC-23) ส านกังาน คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)   
 3.15  รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง กรรมการบริหารและรองเลขาธิการด้านวิชาการ  และคุณวรภัทร ภัทรธรรม 
กรรมการบริหารและรองเลขาธิการดา้นกิจกรรมพิเศษ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการเพื่อความเป็น
กลางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 
 3.16  คุณราชนัย ์เพญ็ศิริ  กรรมการบริหาร, คุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมเป็น
คณะท างานร่วมระหว่าง สทค. กสทช. และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสรุปปัญหาและวางแนวทางแกไ้ขสายส่ือสารไฟไหม้          
รกรุงรัง ท าให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน  และร่วมประชุมโครงการน าร่อง SOCC Single Overhead Communication Cable    
การไฟฟ้านครหลวง 

 3.17  คุณพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล กรรมการบริหาร เป็นผู ้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนแม่บท                 
การจดัระเบียบสายส่ือสาร  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 3.18 คุณธนธร  รุจิอรรถพงศ์   กรรมการบริหาร  เป็นผู ้แทน สทค. และคุณกิตตินันท์  พจน์ประสาท  และ                      
คุณนภาดา  ทรานุรักษ์กุล เป็นผูแ้ทนส ารอง เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัย             
การโฆษณา ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 3.19  คุณอารียา นกพลับ ผูอ้  านวยการ เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วม เป็นกรรมการในคณะกรรมการสมาคมการค้า          
กลุ่มบนัเทิงและการส่ือสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย   
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สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน 9 เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

4.1  เม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์  2563   คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและเลขาธิการ   เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายช่ือโดเมนคร้ังท่ี 1  ณ ห้อง The Suite 3-4 ชั้น 3  โรงแรมเรดิสันบลู พลาซ่า จดัโดย มูลนิธิศูนย์
สารสนเทศเครือข่ายไทย (THnic) 

4.2  เม่ือวนัท่ี  10  มีนาคม  2563   คุณวีระ  รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร ,คุณวรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบริหาร
และรองเลขาธิการดา้นกิจกรรมพิเศษ และคุณพิบูลย ์จงเลิศวณิชกุล  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมหารือ
เพ่ือการก าหนดแนวทางปฏิบติัและกรอบมาตรฐานดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม  ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 จดัโดยกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4.3  เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี กรรมการและเลขาธิการ ,คุณวรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบริหาร 
และรองเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการจดัท า 
(ร่าง)แผนปฏิบติัการว่าดว้ยการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยระยะท่ี 1  ณ ห้องประชุม BB208 ชั้น 2 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนยร์าชการ  จดัโดยกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4.4  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563  คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพนัธ์ ,คุณวรภัทร ภัทรธรรม 
กรรมการบริหารรองเลขาธิการดา้นกิจกรรมพิเศษ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่อการจดัท า (ร่าง)แผนปฏิบติัการว่าดว้ยการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยระยะท่ี 1    
ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9   จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4.5   เม่ือวนัท่ี  24 มิถุนายน  2563   คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและเลขาธิการ   เป็นผูแ้ทน สทค. เพื่อเขา้
ร่วมเป็นผูด้  าเนินการประชุมหารือร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ กบั ส านกังาน กสทช. เพื่อระดมความเห้นขอ้เสนอแนะต่อ
ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบให้บริการ และแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคตของ กสทช. ทั้ง AM, FM 
DAB(Digital Audio Broadcasting)  และวิทยุ Online บน Platform ต่างๆ  ณ ห้องประชุมชั้น 1  อาคารหอประชุม ส านักงาน  
กสทช.  จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

4.6  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและเลขาธิการ   เป็นผูแ้ทน สทค.เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใชง้านระบบการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัของประเทศคร้ังท่ี 1/2563  ณ ห้องประชุม 
Think Big ชั้น 20 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด ์ จดัโดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) 

4.7  เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2563  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและเลขาธิการ ,คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล 
กรรมการและประชาสัมพนัธ์  เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 5G และ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ณ ห้องประชุม VIE Ballroom โรงแรม วี กรุงเทพ เอม็แกลลอรี จดัโดย กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4.8  เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม  2563 คุณวรภัทร  ภัทรธรรม กรรมการบริหารและรองเลขาธิการด้านกิจกรรมพิเศษ             
เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมประชุมหารือร่างแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศไทย ณ กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  จดัโดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4.9  เม่ือวนัท่ี  12 พฤศจิกายน  2563   คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วม
สัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง 5G ,Cloud ,AI Digital Policy Updates  จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อศรษฐกิจและสังคม 
ร่วมกับ บริษทัหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด  ณ ห้องประชุม World Ballroom C  ชั้น 23 เซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  
 
 

หมวด 4  ด้ำนกำรติดตำมควำมรู้ และควำมก้ำวหน้ำทำงโทรคมนำคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรม จ ำนวน  8 เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

 5.1   เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563  คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล  กรรมการและประชาสัมพนัธ์ เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมพิธี
ถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เน่ืองในวนัส่ือสาร
ประจ าปี 2563  ณ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  
 5.2   เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการและเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค.เขา้ร่วมประชุมใหญ่
วิสามัญสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  (ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Vroom)  จัดโดยสภาดิจิทัล             
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย   
 5.3   เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563  สทค.จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และจดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหาร สทค.ชุดท่ี 14 (2563-2566)  แทนคณะกรรมการบริหาร สค.ชุดท่ี 13 ท่ีจะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี           
ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภกัษ ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการและ
คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 
 5.4   เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการและเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมงานสัมมนา
สมาคมการคา้ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุม เวิลด ์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวิลด์  จดัโดย สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย ร่วมกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
 5.5   เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563  คุณสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการและเลขาธิการ  เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้ร่วมพิธีเปิดศนูย ์
Thailand 5G Ecosystems Innovation Center (5G EIC)  ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ จัดโดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(สศด.) 
 5.6  เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563  นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการบริหารและประชาสัมพนัธ์  เป็นผูแ้ทนสทค. มอบ
กระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.        
เน่ืองในวนัครบรอบ 9 ปี ส านักงาน กสทช.  ณ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  
 5.7  เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563  นายสืบศกัด์ิ  สืบภกัดี  กรรมการบริหารและเลขาธิการ เป็นผูแ้ทน สทค. เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบติัการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจยัและนวตักรรม ร่วมกบักระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  จดัท าร่างยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศไทย   ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 ส านักงานปลดั
กระทรวงฯ  กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 5.8  สทค. ไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาติดตามและรายงานการด าเนินงานในเร่ือง
ต่างๆ จ านวน  6 คร้ัง  ดงัน้ี 
 วัน ท่ี   12 มีนาคม  2563  ประชุมกรรมการบริหารสทค.ชุด ท่ี  13 ค ร้ัง ท่ี  1/2563  ณ ห้องประชุม  บ ริษัท                                
กสท โทรคมนาคม  จ ากดั (มหาชน) 
 วันท่ี   28  พฤษภาคม  2563  ประชุมกรรมการบริหารสทค.ชุดท่ี 13 คร้ังท่ี  2/2563   ณ ห้องประชุม ชั้ น 31                    
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 
 วันท่ี   23 กรกฎาคม  2563 ประชุมกรรมการบริหารสทค.ชุดท่ี  13 ค ร้ัง ท่ี  3/2563 ณ ห้องประชุม  ชั้ น  31                          
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 
 วันท่ี  10 กันยายน 2563  ประชุมกรรมการบริหาร สทค. ชุดท่ี  14 ค ร้ังพิเศษ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้ น 31                  
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 
 วนัท่ี  17 กนัยายน  2563  ประชุมกรรมการบริหาร สทค.ชุดท่ี 13 และชุดท่ี 14  คร้ังท่ี 4/2563  ณ ห้องประชุม เมดา้ 1 
ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลบัเฮา้ส์ สโมสรราชพฤกษ ์

หมวด 5  ด้ำนกำรส่งเสริม และกระชับควำมสัมพนัธ์อันดีระหว่ำงสมำชิก สทค. และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง  

               พนัธมิตรในกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร   
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  วันท่ี  3 พฤศจิกายน  2563  ประชุมกรรมการบริหาร สทค. ชุดท่ี  14 ค ร้ัง ท่ี  1/2563  ณ ห้องประชุมชั้ น 31                       
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 
  

 
 
 
สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี จ ำนวน 3 เร่ือง  ไดแ้ก่ 

 

6.1  สทค.เผยแพร่กิจกรรม และข่าวต่างๆ ของสมาคมบนเว็บไซต์  ให้สมาชิกและบุคคลผูส้นใจทั่วไปทราบ               
ทาง Facebook,  Line  และ Website 
 6.2  สทค. เผยแพร่และแจกหนงัสือ กสทช.เร่ือง “ส่ือสารผ่านสายลม” โดย ฐากร ตณัฑสิทธ์ิ จ านวน 100 เล่ม ในงาน
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  ณ  ห้องประชุมวายุภกัษ ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการ
และคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 
   6.3  สทค. จดัท าขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ข ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ให้ กรรมการบริหาร สทค. และสมาชิก 
 
 
 
 
 

สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมน้ี  จ ำนวน  4 เร่ือง ไดแ้ก่ 
 

 7.1    เม่ือวนัท่ี 18  กุมภาพนัธ์  2563  พนัตรีโชคดี  ธรรมสโรช  กรรมการบริหาร เป็นผูแ้ทน สทค.เขา้เฝ้ารับเสด็จ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “ห้องสมุด
พร้อมปัญญา” ณ เรือนจ าจงัหวดัตรัง   และไดม้อบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 50  เคร่ือง ให้แก่ เรือนจ าจงัหวดั
ตรัง   เรือนจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช  เรือนจ าจงัหวดัสงขลา และเรือนจ าจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 7.2    เม่ือวนัท่ี 8  มิถุนายน  2563  คุณพงษ์ศกัด์ิ ตนัวิสุทธ์ิ และคุณณัฐกาญจน์ ช่วงหาราช เป็นผูแ้ทน สทค. เขา้เฝ้า     
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด 
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจ ากลางระยอง   ซ่ึงสทค.ได้รับการสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จาก                
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) จ านวน  21 เคร่ือง และไดม้อบอุปกรณ์ทั้งหมดให้แก่ เรือนจ ากลางจงัหวดั
ระยอง  
 7.3   เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน 2563 ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ์  และคุณไกรสร  พรสุธี  นายกกิตติมศกัด์ิ  ดร.มนต์ชัย        
หนูสง นายกสมาคมชุดท่ี 13 และคุณวิเชาวน์  รักพงษ์ไพโรจน์  นายกสมาคมชุดท่ี 14  พร้อมกรรมการบริหาร สทค.ร่วมพิธี
ท าบุญเล้ียงพระเน่ืองในวนัครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้ง สทค. ณ โรงพยาบาลสงฆ ์
  7.4   เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 สทค. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจ าจงัหวดัตรัง และได้มอบ                            
เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 21  เคร่ือง ให้แก่ เรือนจ าจงัหวดักลางสงขลา   และมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 10 เคร่ืองให้แก่ทณัฑสถานหญิงสงขลา 
 

 
 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2563  –  เดือนธนัวาคม 2563  สทค. มีสมาชิกใหม่เพ่ิม จ านวน 18  ราย ประกอบดว้ย สมาชิก
นิติบุคคล จ านวน  2 ราย สมาชิกสามญัตลอดชีพ จ านวน  13 ราย สามญัรายปี  จ านวน  3 ราย  
 

หมวด 6  ด้ำนกำรจัดพมิพ์และเผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนโทรคมนำคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

หมวด 7  ด้ำนกิจกรรมเพ่ือสังคม  

สถำนภำพสมำชิกสมำคม 
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เม่ือส้ินเดือนธันวาคม 2563  สทค. มีสมาชิกรวม 1,582 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จ านวน  56 ราย                    
สมาชิกสามญัตลอดชีพ จ านวน  1,363 ราย และสมาชิกสามญัรายปี จ านวน 163  ราย  
 

สมำชิกนิติบุคคล จ ำนวน  56  รำย ประกอบด้วย 
1. The Telecommunications Association of Japan                   
2.  บริษทั เอน็ทีที (ประเทศไทย) จ ากดั 
3.  บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
4. บริษทั ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จ ากดั 
5. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
6. บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
7. บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
8. บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
9. บริษทั ซิสโก ้ซีสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
10. บริษทั หวัเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
11. บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
12. บริษทั เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากดั 
13. บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จ ากดั 
14. บริษทั โมบาย อินโนเวชัน่ จ ากดั 
15. บริษทั อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากดั 
16. บริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากดั (มหาชน)  
17. บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากดั 
18. บริษทั ทรู ดิจิตอล พลสั จ ากดั 
19. บริษทั สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
20. บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 
21. บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
22. บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ากดั 
23. บริษทั สามารถ เทลคอม จ ากดั (มหาชน) 
24. บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
25. บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
26. บริษทั อินเทล ไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
27. บริษทั บีบี เทคโนโลยี จ ากดั 
28. บริษทั ควอลคอมม ์อินเตอร์เนชัน่แนล อิงค ์
29. บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั   
30. บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั 
31. บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั   
32. บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
33. บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต  จ ากดั  
34. บริษทั อนนัดา เทคโนโลยี จ ากดั 
35. บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) 
36. บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั  
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37. บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)  
38. บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
39. บริษทั ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั 
40. บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต  คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
41. บริษทั ไทย ไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จ ากดั 
42. บริษทั ชินาทรัพย ์จ ากดั 
43. บริษทั แฟกซ์ ไลท ์จ ากดั  
44. บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จ ากดั 
45. บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
46. บริษทั แซดทีอี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
47. บริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) จ ากดั  
48. บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 
49. บริษทั จสัเทล เน็ทเวิร์ค จ ากดั 
50. บริษทั ยไูนเตด็ เทเลคอม เซลส์ แอนด ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 
51. บริษทั ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย จ ากดั 
52. บริษทั ไมโม่เทค จ ากดั 
53. บริษทั เอน็ทีที โกลบอล ดาตา้ เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
54. บริษทั เคเบิล คอนเนค จ ากดั 
55. บริษทั ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ ากดั 
56. บริษทั เคิร์ซ จ ากดั 

 
   
 
  

เ ม่ื อ ส้ิน ปี   2562  สทค .  มี สินท รัพย์รวมจ านวน 9,653,599.88  บาท  ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุน เ วียน                                   
(เงินสด และเงินฝากสถาบนัการเงิน) จ านวน 4,788,635.87 บาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ท่ีดิน อาคาร 
เงินทุน และอุปกรณ์) จ านวน  4,864,964.01 บาท ในระหว่างปี  2562  สทค. ด าเนินกิจการมีรายได ้จ านวน 5,397,116.81  บาท 
มีรายจ่ายจ านวน 5,296,892.69  บาท มีรายไดม้ากกว่าค่าใชจ้่าย จ านวน 100,224.12  บาท 

 
เ ม่ื อ ส้ิน ปี   2563  สทค .  มี สินท รัพย์รวมจ านวน   15,606,954.36 บาท ประกอบด้วยสินท รัพย์หมุน เ วียน                             

(เงินสด และเงินฝากสถาบนัการเงิน) จ านวน  10,177,869.18 บาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ท่ีดิน อาคาร 
เงินทุน และอุปกรณ์) จ านวน 5,429,085.18 บาท ในระหว่างปี  2563  สทค. ด าเนินกิจการมีรายได ้จ านวน 3,854,952.74 บาท    
มีรายจ่ายจ านวน  4,698,171.92 บาท มีค่าใชจ้่ายมากกว่ารายได ้จ านวน 843,219.18 บาท 

 
********************************** 

สถำนภำพกำรเงิน  


