
 
 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
                              ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันศุกร์ที ่  28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น.                       
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั ้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา                   
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่ กรุงเทพฯ  ประกอบด้วย กรรมการบริหาร                      
สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายมนต์ชัย หนูสง กล่าวเปิดประชุม :  ผมในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (สทค.) และประธานที่ประชุม ขอต้อนรับกรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และ
สมาชิกสามัญทุกท่าน ที ่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563                   
ในวันนี้ ผมได้ร ับรายงานจากเจ้าหน้าที ่ร ับลงทะเบียนว่า ขณะนี ้มีสมาชิกสามัญตลอดชีพ               
สมาชิกสามัญรายปี และสมาชิกนิติบุคคล มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ประกอบด้วย 
สมาช ิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 465 คน สมาช ิกสามัญรายปี  จำนวน 78 คน รวมเป็น                 
สมาชิกสามัญทั้งสิ้น 543 คน และสมาชิกนิติบุคคล จำนวน  41 ราย จึงถือว่ามีจำนวนสมาชิก
ครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามข้อบังคับ สทค. หมวดที่ 10                
ข้อ 29 แล้ว (ข้อบังคับกำหนดให้ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งต้องเป็น
สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะครบองค์ประชุม) จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2563 ณ บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน : ขอเรียนให้ที ่ประชุมรับทราบว่า สืบเนื ่องจากข้อบังคับของ สทค . หมวดที่ 10 ข้อ 28 (1) 
กำหนดให้ม ีการประช ุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเด ือนมีนาคมของทุกปี เว ้นแต่ปีใด                          
มีเหตุจำเป็นไม่สามารถจะจัดให้มีขึ ้นได้ภายในเดือนมีนาคม ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน 90 วัน                 
แต่เนื่องจากในระยะเวลาดังกล่าวได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19)                                 
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 ดังนั ้น ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที่  12 มีนาคม 2563                  
จึงมีมติเห็นชอบเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ออกไปก ่อนจนกว ่าสถานการณ์การแพร ่ระบาดจะสามารถค ุมค ุมได ้  บ ัดนี้  ที ่ประชุม                 
คณะกรรมการบริหาร สทค. เมื ่อวันที ่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่               
สามัญประจำปี 2563 ในวันนี้ (28 สิงหาคม 2563) โดยมีระเบียบวาระการประชุมใหญ่              
สามัญประจำปี 2563 ดังนี้ 

 

   ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
   ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   
   ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2562 
   ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2562 
                      ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน 
   ระเบีบยวาระท่ี  6  เรื่องพิจารณาแก้ไข/ เพ่ิมเติมข้อบังคับ สทค. 
   ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14  
                                                       (2563 – 2566) 
   ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
       

ขอเรียนว่า สทค. ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019                
(COVID – 19) และมีห่วงใยสุขภาพของสมาชิกผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอแจ้งทุกท่าน                   
ถึงแนวปฎิบัติตามที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้วดังนี้ 

  

1. จัดที่นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม 
2. จัดจุดคัดครองและตรวจวัดอุณหภูมิ 
3. เตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกฮอล์ก 

 

 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการประชุม ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ด้วย                         
 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
 

ประธาน :  ตามที่ สทค . ได ้จ ัดส ่งสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของ  สทค .                     
ซึ ่งได้ประชุมเมื ่อว ันพุธที ่ 22 พฤษภาคม 2562 ไปพร้อมกับหนังส ือเช ิญประชุมให ้แก่                    
สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาเห็นว่ า                   
เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้องของ สทค. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังกล่าว 

 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562                
ของ สทค. ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2562 
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ประธาน :   ตามที่ สทค. ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธ ันวาคม 2562 ไปพร้อมกับหนังส ือเช ิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงาน                      
ผลการดำเนินกิจกรรมของ สทค. ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า                  
ควรนำเสนอให้สมาชิกทุกท่านในที ่ประชุมได้ร ับทราบผลการดำเนินกิจกรรมของ  สทค.                   
ในรอบปี 2562 ขอมอบหมายให้ คุณสืบศักดิ ์ ส ืบภักดี เลขาธิการ สทค . เป็นผู ้รายงาน                    
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลขาธิการ :      ในรอบปี 2562 สทค. แต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ จำนวน 9 คณะ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ที่จะส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศให้ม ีความเจร ิญก้าวหน้าในทุกมิต ิและทุกด ้าน                         
อย่างยั่งยืน ได้แก่ 

1. คณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง 
2. คณะทำงานศึกษาและกำกับ OTT  
3. คณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัย 
4. คณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
5. คณะทำงานพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
6. คณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐ และกสทช. 
7.  คณะทำงานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้าง 
  พ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ 
8.  คณะทำงานโครงการให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่องเทคโนโลยี 5G และ       
9.  คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมฯ 

 

โดยผลการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2562 แบ่งตามลักษณะออกได้เป็น 7 ประเภท สรุปผลได้
ดังนี้   
 

หมวดที่ 1 ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 

สทค.  ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 20 เรื่อง  อาทิ เช่น   
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมกับสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนและสร้างความตระหนักในด้านการดูแลรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและมาตรฐาน                
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หารือร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
รักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจโทรคมนาคมแห่ง              
ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัย
คุกคามไซเบอร์ระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม (1 มีนาคม 2562)  
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- ลงนามบันทึกข ้อตกความร ่วมมือการสร ้างความตระหนักในด้านการ                      
จัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิก และ             
การปฏิบัติตามกฏระเบียบหรือมาตรฐานที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐ  ในการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อแก้ไข
ปัญหาสายสื ่อสารด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนร่วมกันศึกษา  สภาพปัญหา 
ผลกระทบ เพื่อหาข้อสรุป รูปแบบ แนวทาง แผนการดำเนิน วิธีการที่ชัดเจน 
และมีมาตรฐานที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายที่สามารถใช้ได้ทุกพ้ืนที่               
(5 เมษายน 2562) 

 

- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้กำกับดูแล ผู้ให้บริการเทคโนโลยี              
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั ่น ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเพื ่อเป็นกรอบความร่วมมือในการ
ดำเนินการทดสอบเทคโนโลยี 5G ที่เหมาะสมกับประเทศไทย (8 มิถุนายน 
2562) 

 

- เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น 

• (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ 4 พ.ศ. ….  

• (ร ่าง) ประกาศ กสทช. หล ักเกณฑ์การอน ุญาตให ้ใช ้คล ื ่นความถี่             
เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Regulatory  Sandbox) 

• แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื ้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล               
ของประเทศไทย ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี 

• (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี ่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ 
ประกอบด้วย เรื ่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม , 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม , 
หลักเกณฑ์ และวิธ ีการอนุญาตให้ใช้ช ่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ             
ในการให้บริการในประเทศ 

 

- เสนอข้อคิดเห็นในเรื ่องต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องไปยัง กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ               
และสังคม และสำนักงาน กสทช. 

 

- เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
และหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื ่อส่งเสริม             
และพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมโทรคมนาคมและด ิจ ิท ัลของประเทศให ้ม ีความ
เจริญก้าวหน้า 
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หมวดที่ 2  ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่ 
เกี ่ยวข้อง เพื ่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม                     
ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 

 

      สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 9 เรื่อง อาทิ เช่น 
 

- จัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ 
“Digital Technology and Transformation to Smart Life & Aging 
Society” (17 มกราคม 2562 ) 
 
 

- ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง “เจาะลึก พระราชบัญญัติมั่นคงไซเบอร์’62 คุ้มกัน หรือ
ควบคุมพื ้นที ่ออนไลน์” ในเวทีจุฬาลงกรณ์การเสวนา ครั ้งที ่ 17 (7 มีนาคม 
2563) 

 
 

- ร่วมเป็นวิทยากร Panel : Overcoming Spectrum Challenges in the road 
to 5G  ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2019 (27 มีนาคม 2562)  
 

 

- ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาหัวข้อ “5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ในมุมมองการ
ใช้งานบริการเก่ียวเนื่อง” จัดโดย สำนักงาน กสทช. (3 เมษายน 2562) 

  

- จ ัด เสวนา ห ัวข ้อ “Digital Mega Trends in Thailand Context” ในงาน
ส ัมมนาและน ิทรรศการนานาชาต ิ  “Digital  Thailand Big Bang 2019”                 
(28 – 31 ตุลาคม 2562) 

 

- เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติปี 2562 (16 – 25 สิงหาคม 2562) 
นอกจากนี ้ 
 

- สทค. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื ่อประโยชน์สาธารณะ                
(กองทุน กทปส) สำนักงาน กสทช. ในโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล /และโครงการวิจัยพัฒนา
และจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ
กิจการโทรคมนาคม  

 

หมวดที่ 3  ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน  และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม 

   

สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน              
ในหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม  ทั ้งนี ้ สทค.               
ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 23 เรื่อง อาทิ  เช่น  
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- คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล คณะทำงานเตรียมการและ
ทดสอบเทคโนโลยี 5G  คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
คณะทำงานกำหนดแนวทางการนำสายส ื ่อสารโทรคมนาคมลงใต ้ดิน                     
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

- เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและ
คุณว ุฒิว ิชาชีพ กล ุ ่มอาช ีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสาร                   
และดิจิทัลคอนเทนต์ ขับเคลื ่อนกำลังคนกลุ ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การสื่อสารและดิจิทัลคอนแทนต์ และด้านกำหนดนโยบายเป้าหมายการผลิต
และแผนกำลังคนอาชีวศึกษา 

  

- คณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนสวทางกำกับดูแล Internet of Things 
(IoTs) ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้านการอนุญาตและ 
การแข่งขัน ด้านการจัดการข้อมูล ด้านเลขหมาย และการระบุตัวตน, ด้านคลื่น
ความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคการเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย
วิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC – 19)  คณะกรรมการเพื ่อความเป็นกลาง              
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 สำนักงาน กสทช. 

 

- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ               
และอนุกรรมการเพื่อศึกษาความพร้อมในการสมัครเป็นหน่วยรับรอง (NCB)              
ภายใต้ CB Scheme ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ OFF และTRON กระทรวงอุตสาหกรรม 

   

- คณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไข(ร่าง) นิยามอาชีพและอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน  

 

- คณะกรรมการสมาคมการค้า กลุ ่มบันเทิงและการสื ่อสาร สภาหอการค้า               
แห่งประเทศไทย 
 

- คณะกรรมการพ ัฒนาระบบการพ ิส ูจน ์ และย ืนย ันต ัวตนทางด ิ จ ิทั ล 
กระทรวงการคลัง 

 

- คณะกรรมการบร ิหาร ในสภาสมาคมว ิทยาศาสตร ์และเทคโน โลยี                         
แห่งประเทศไทย (สสวทท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

-    คณะกรรมการบริหาร โดยทำหน้าที ่เป็นประธานสภาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ               
และสังคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 

-    คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่อง และวิน ิจฉัย การโฆษณา สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

หมวดที่ 4  ด้านการติดตามความรู ้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 14 เรื่อง อาทิ เช่น 
 

 

- เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงาน กสทช . ในเรื ่อง “Focus Group กำหนด             
ค ่ าต ั วแปรสำหร ับ  5G Trial” /  การประช ุ ม เช ิ งปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร  เ ร ื ่ อ ง                            
“NBTC-5GMF Joint workshop on 5G”  / การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง 
“ Satellite Spectrum Roadmap and Technologies” / อ บ ร ม เ รื่ อ ง
“Building  Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Project”/
และเข้าร่วมงาน “แถลงผลการศึกษาการคาดการณ์เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ประเทศไทย”   
 

 

- เ ข ้ า ร ่ วมการส ั มมนาก ับกระทรวด ิ จ ิ ท ั ล เพ ื ่ อ เ ศรษฐก ิ จและส ั ง ค ม                                    
ในเรื่อง “รู้จัก พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์” / เรื่อง “MDES/CICC                
Joint Seminar”/ เ ร ื ่ อ ง “Technical Forum: Knowledge Sharing on 
Cybersecurity for Critical Information Infrastructure” / และเรื่อง 
“Infrastructure Sharing and 5G Use Cases”  

 

หมวดที ่ 5  ด้านการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก  สทค. และ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ 

  

สทค. ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด  จำนวน 14 เรื่อง อาทิ เช่น 
 

- ให้การต้อนรับผู ้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี ่ป ุ ่น (TTA)                        
ในโอกาสมาเยือนสำนักงาน 
 

- ให้การต้อนรับผู ้แทนจาก กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
สหรัฐอเมริกา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ ส่งเสริม และพัฒนา
กิจการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 

- ให้การต้อนรับ ผู ้แทนจาก บริษัท whowho & company ในโอกาสเข้าพบ 
เพื่อแนะนำบริการและพัฒนาแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์  การแจ้งเตือนและ
บล็อคเบอร์สแปม เพ่ือให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ  

 

- จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เพื ่อรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ              
ของ สทค. ในปี 2562  ให้สมาชิกรับทราบ พร้อมจัดบรรยายพิเศษเรื ่อง                         
“แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการและแนวปฎิบัติ” 
 

 

-   เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั ้งที ่ 1/2562 และครั ้งที ่ 2/2562                 
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

 

-    จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที ่ 13 ประจำปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง                  
เพ่ือพิจารณา ติดตามและรายงานการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ  
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-   เข้าร ่วมพิธ ีวางพานพุ ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"               
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

-    จัดการแข่งข ันกอล์ฟการกุศล  ประจำปี 2562  เพื ่อกระช ับและเช ื ่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของ สทค . รวมทั ้ งก ิจกรรมสาธารณกุศล ณ สนาม  Flora Ville. Golf & 
Country Club อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 

หมวดที่ 6 ด้านการจัดพิมพ์และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  จำนวน 3 เรื่อง 

  

สทค.  ได้พัฒนา Website, Facebook, Line / และจัดทำ VTR ผลการดำเนินงานของ
คณะทำงานต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13 / จัดทำเอกสารเผยแพร่
ความรู้ “5G & Disruptive  Technology Supporting Thailand 4.0 : Challenges and 
Opportunities” เพื ่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู ้ความก้าวหน้า                   
ทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอื ่นๆ  ที่เกี ่ยวข้องให้สมาชิกและบุคคล             
ผู้สนใจทั่วไป 

  

หมวดที่ 7  ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม 
 

สทค. ได้ดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 6  เรื่อง อาทิ เช่น  
- มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ เรือนจำกลางและทัณฑสถาน               

ตามจ ังหว ัดต ่างๆ จ ังหว ัดละ 21 ช ุด ได ้แก ่  จ ังหว ัดลพบุร ี  นครพนม                            
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา และระยอง ตามโครงการขอรับ
บริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง ทั้งนี้ เพื่อขยาย
โอกาสทางการเรียนรู ้ให้กับผู ้ต ้องขังขณะต้องโทษและตอบสนองภารกิจ               
ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำทักษะ
ความรู้ไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษ และเพื่อสนองโครงการ                    
ตามแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

- จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการบ้านราชาวดี (หญิง) และมอบเงินสมทบให้แก่ 
สถานคุ้มครองและเด็กพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เนื ่องในโอกาสวันครบรอบ 29 ปี ของการก่อตั ้ง สทค. วันที ่ 14 
กันยายน 2562 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในรอบปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
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ประธาน สำหรับสถานภาพสมาชิกภาพของ สทค. ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 สทค. มีสมาชิกรวม 1,608 ราย 
ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 56 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1,350 ราย และสมาชิกสามัญ           
รายปี 202 ราย 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ สถานภาพสมาชิกภาพของ สทค. ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 
 

ระเบียบวาระที ่4  เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2562 
 

ประธาน :   สทค. ได้จัดทำงบดุล ประจำปี 2562  สิ ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียด                
ที่ได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานงบดุลประจำปี 
2562 นี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุล
ประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว    
จึงขอให้ คุณปรีญาภรณ์  ตั้งเผ่าศักดิ์ เหรัญญิก เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม   

 

เหรัญญิก :     สถานภาพการเงินของ สทค เมื่อสิ้นปี 2561 สินทรัพย์รวมจำนวน 9,605,701.34 บาท (เก้าล้าน              
หกแสนห้าพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทสามสิบสี่สตางค์) ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและ               
เงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 4,698,982.98 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปด
สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร เงินทุน 
และอุปกรณ์) จำนวน 4,906,718.36 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสามสิบหก
สตางค์) ในระหว่างปี 2561 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 5,573,276.32 บาท (ห้าล้าน                 
ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) มีรายจ่ายจำนวน 5,319,297.34 
บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)  มีรายได้มากกว่า
ค่าใช้จ่าย จำนวน 250,682.98 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) 

 

สิ้นปี 2562  สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 9,653,599.88 บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพัน               
ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงิน) จำนวน 4,788,635.87 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบ               
ห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร เงินทุน 
และอุปกรณ์) จำนวน 4,864,964.01 บาท (สี ่ล้านแปดแสนหกหมื่นสี ่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาท              
หนึ ่งสตางค์) ในระหว่างปี  2562 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 5,397,116.81 บาท                    
(ห้าล้านสามแสนเก้าหมื ่นเจ็ดพันหนึ ่งร้อยสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) มีรายจ่ายจำนวน           
5,290,919.89 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) มีรายได้
มากกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 100,224.12 บาท (หนึ่งแสนสองร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสองสตางค์) 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้การรับรองงบดุลของ สทค. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด                
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน 
 

ประธาน  :   ตามข้อบังคับ สทค. ได้กำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีประจำปีและกำหนด
ค่าตอบแทน ในการนี้คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
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พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้ง คุณร่มฟ้า โบสุวรรณ์  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 5968              
จาก บริษัท คิว. เอ. ออดิททีม จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของ สทค. ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี
รายนามด ังกล ่าวไม ่ม ีความส ัมพ ันธ ์  หร ือม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียก ับสมาคมฯ แต ่อย ่างใด                      
และเป็นผู ้ม ีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีขององค์กรมากกว ่า 20 ปี พร้อมกันนี้  
คณะกรรมการบริหารฯ เห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบดุลของ               
สทค. ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ ่งหมื ่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่                
บริษัท คิว.เอ.ออดิททีม จำกัด จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2562 มีอัตราค่าตอบแทน
เป็นจำนวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง คุณร่มฟ้า โบสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน CPA 
5968 จาก บริษัท คิว.เอ.ออดิททีม จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของ สทค. โดยกำหนด
อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ให้แก่ 
บริษัท คิว.เอ.ออดิททีม จำกัด 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับ สทค. 
 

ประธาน : ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับ สทค. ขอให้เลขาธิการ เป็นผู้นำเสนอ 
เพ่ือที่ประชุมพิจารณา 
 

เลขาธิการ : เพ ื ่อให ้ข ้อบ ังค ับของ สทค . มีความสอดคล ้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ป ัจจ ุบัน                       
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563             
ได้มีมติเห็นชอบในการแก้ไข/ เพ่ิมเติมข้อบังคับ ของ สทค.  

 หมวด 1 ข้อ 4, หมวด 2 ข้อ 6, หมวด 3 ข้อ 8 ข้อ 10, หมวด 4 ข้อ 11, หมวด 5 ข้อ 12  
และตัดข้อ 13 ออก, หมวด 6  ข้อ 14 (เดิม) ข้อ 16 (เดิม), หมวด 7 ข้อ 17 (เดิม) ข้อ 18 
(เดิม) ข้อ 19 (เดิม), หมวด 9 ข้อ 25 (เดิม) ข้อ 26 (เดิม), หมวด 10 การประชุมใหญ่    
ข้อ 28 (เดิม) ข้อ 29 (เดิม) ข้อ 31 (เดิม), หมวด 11 เพิ ่มข้อ 31, หมวด 12 ข้อ 39                
ข้อ 40, หมวด 13 ตัดข้อ 41 และข้อ 42   

 

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในการแก้ไข /เพ่ิมเติม ข้อบังคับ สทค. ตามท่ีเสนอต่อไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอ และเนื ่องจาก             
มีการยกเลิก แก้ไข และปรับเลื่อนข้อบังคับบางข้อ ดังนั้น จึงให้ถือว่าเป็นการยกร่างข้อบังคับใหม่
ทั้งฉบับ และมอบหมายให้นายกสมาคม ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม
ต่อไป 

 

ประธาน : เนื่องด้วยการประชุมในลำดับถัดจากนี้ เป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื ่อง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดที่ 14 (2563 – 2566) ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินการลงคะแนน
ได้ตั ้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. ดังนั ้น เพื ่อให้การประชุมตามระเบียบวาระนี ้ เป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อยและต่อเนื ่องจนกระทั ่งเสร็จเร ียบร้อยตามกรอบระยะเวลาที ่กำหนดไว้                  
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จึงใคร่ขอเสนอให้เลื่อนการประชุมตามระเบียบวาระที่ 7 ออกไปก่อน หากที่ประชุมเห็นชอบ              
ขอข้ามไปประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 8 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 

ประธาน  :  ในวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องตามวาระนี้ ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอีก ในโอกาสนี้ ผมในนามของนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 และขอขอบคุณทุกท่านที ่ได้มีส ่วนช่วยงานการประชุมละเลือกตั ้งในวันนี้
จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อย และในการที ่คณะกรรมการบริหารฯ ชุดนี ้ จะต้องพ้นจากวาระ                         
การดำรงตำแหน่ง หลังจากที่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย                
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมในนามคณะกรรมการบริหารฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสามัญ
ตลอดชีพ ท่านสมาชิกสามัญรายปี และสมาชิกนิติบุคคลทุกๆ  ท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุน                 
สทค. ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบพระคุณกรรมการบริหารทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันบริหารงาน
ของ สทค. ด้วยความเสียสละตลอดระยะเวลาที ่ผ่านมา ทำให้  สทค. มีความเจริญก้าวหน้า               
มาจนทุกวันนี้   

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
เม่ือถึงเวลา 15.00 น. ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 7 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 (2563 – 2566) 
 

ประธาน : เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2562 มีมติให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ 14) แทนคณะกรรมการบริหาร 
สทค. ชุดที่ 13 ที่จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563               
โดยข้อบังคับ สทค.กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 มีจำนวนที่ควรจะพึ่งมีได้ 
จำนวน 30 คน พร ้อมทั ้ง ได ้แต ่งต ั ้งคณะกรรมการการเล ือกต ั ้งคณะกรรมการบร ิหาร             
สทค. ชุดที่ 14 ประกอบด้วย นายอนันต์ วรธิติพงศ์ เป็นประธานกรรมการ , นางสาวณัฐกาญจน์ 
ช่วงหาราช, นางสาวจันทนี ตันตสุรฤกษ์, ดร.รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล และนางสาวรชาภา รุ่งทวีสุข 
เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับของ สทค . หมวดที่ 9 คณะกรรมการบริหาร 
และหมวดที่ 10 การประชุมใหญ่  
แต ่ช ่วงเวลาด ังกล ่าวได ้ เก ิดสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคโรน ่า 2019                
(COVID -19) ร ัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื ้นที ่ท ั ่วราชอาณาจักร                    
ส่งผลให้ สทค. มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 
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ออกไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563                      
ซึ่งขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้  
 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค . ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563             
และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จึงมีมติให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร             
ชุดใหม่ (ชุดที่ 14) ในวันศุกร์ที ่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา                 
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
 

จึงขอเร ียนเชิญคณะกรรมการการเลือกตั ้งคณะกรรมการบริหาร สทค . ชุดที ่ 14 โดยมี                   
คุณอนันต์ วรธ ิต ิพงศ์ ประธานกรรมการ เป ็นผ ู ้ดำเน ินการประช ุมตามระเบียบวาระ                  
การประชุมที่ 7 ต่อไปจนเสร็จสิ้น 

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ 
-   ตามที่ สทค. ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการการเลือกตั ้งคณะกรรมการบริหาร สทค . ชุดที่ 14               

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยมีอำนาจหน้าที ่ในการเตรียมการและดำเนินการเกี่ยวกับ                
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ 
สทค. จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น  

-   ต่อมา สทค. ได้ประกาศว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2563 ให้สมาชิกสามัญตลอดชีพที ่ประสงค์เสนอชื ่อบุคคลเพื ่อสมัครเข้ารับ                
การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563             
ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 

-   จากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับกา ร
เสนอชื่อทั้งหมด ปรากฎว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมีสิทธิและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ             
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 14 จำนวน 50 คน และได้ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร สทค . เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2563                      

-   และในวันที ่ 26 สิงหาคม 2563 มีผู้แจ้งความประสงค์โดยทำหนังสือแจ้งมายังประธาน
กรรมการการเลือกตั้งฯ เพ่ือขอถอนรายชื่อออกจากการเข้ารับการเลือกตั้งฯ จำนวน 1 คน คือ 
คุณพิรชัย เบญจรงคกุล หมายเลข 24  ด้วยเหตุผลว่า เนื่องจากมีผู้อุทิศตนพร้อมที่จะบริหาร 
สทค. เป็นจำนวนมาก จึงต้องการให้บุคคลจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมในอุตสาหกรรมไทย
สามารถเข้าร่วมการบริหาร สทค. เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม                             
ตามเจนตนารมณ์ของการจัดตั้ง สทค. ประกอบกับมีภารกิจอื่น เกรงจะไม่สามารถปฎิบัติงาน                 
ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถถอนรายชื่อ       
ดังกล่าวได้ ด้วยเหตุดังนี้  

1. คณะกรรมการการเล ือกตั ้ งฯ  ได ้ม ีประกาศรายช ื ่อผ ู ้สม ัครท ี ่ม ีส ิทธ ิเข ้ารับ              
การเลือกตั้งฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  และบัตรลงคะแนน
ที่มีรายชื ่อผู ้เข้ารับการเลือกตั ้งฯ จำนวน 50 คน ได้จัดทำเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว               



 13 

เมื่อว ันที่  25 ส ิงหาคม 2563  เป ็นจำนวนท ั ้ งส ิ ้น  1,056 ใบ ประกอบด ้วย                            
บัตรลงคะแนนสำหรับสมาชิกนิติบุคคล จำนวน 56 ใบ และบัตรลงคะแนนสำหรับ
สมาชิกสามัญ จำนวน 1,000 ใบ  

2. บัตรลงคะแนน ห้ามทำหรือขีดข้อความอื่นใดยกเว้นการทำเครื่องหมายกากบาท 
เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น 

3. ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ สทค. ไม่ได้ระบุกรณีผู้ขอถอนรายชื่อว่า  
จะให้ดำเนินการอย่างไร คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จึงเห็นว่า ไม่สามารถแก้ไขได้ 
หลังจากท่ีมีประกาศไปแล้ว               

 

ดังนั ้น จึงมีผู ้ถ ูกเสนอชื ่อมีสิทธิผู ้เข้ารับการเลือกตั ้ง จำนวนทั ้งสิ ้น 50 คน และ                  
เร ียงลำดับหมายเลข 1 – 50 ตามลำดับรายชื ่อที่ปรากฎตามประกาศของคณะกรรมการ              
การเลือกตั ้งฯ เมื ่อผู ้เข้าร่วมประชุมได้มีการลงทะเบียนเป็นที ่เรียบร้อยแล้วถือว่ารายชื่อ               
ทั ้ง 50 รายชื ่อที ่ต ิดประกาศไว้ที ่หน้าห้องประชุมได ้เข้าสู่กระบวนการที ่ไม ่ม ีผ ู ้ค ัดค ้าน                               
ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งแต่อย่างใด จึงเรียนสมาชิกทุกท่านเพื่อทราบ ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใด
กากบาทเลือกหมายเลข 24 คณะกรรมการการเลือกตั ้งฯ ไม่ถือว่าเป็นโมฆะ หรือบัตรเสีย                  
แต่อย่างใด 

จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการการลงคะแนน ดังนี้ บัตรที่ใช้สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง            
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกนิติบุคคล โดยจะมีสีที่แตกต่างกัน             
ตามประเภท และหน่วยสมาชิก เมื่อสมาชิกลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรเลือกตั้งตามประเภท
สมาชิก โดยบัตรเสีย หรือบัตรที่ถือว่าโมฆะไม่นำไปนับคะแนนเสียง คือ  บัตรเลือกตั้งที่ไม่เป็นไป 
ตามเงื่อนไขตามข้อใดๆ ดังต่อไปนี้ 

1. บัตรเลือกตั้งต้องมีการประทับตรา สทค. พร้อมลงลายมือชื่อประธานกรรมการ               
 การเลือกตั้งฯ 
2. จะต้องลงคะแนนเสียงโดยการทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น 
3. จะต้องลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้เข้ารับการเลือกตั้งจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน และ           
    ไม่เกิน  30 ท่าน 

 

ทั้งนี้ กล่องเลือกตั้งจะแยกออกเป็น 4 กล่อง ประกอบด้วย กล่องสำหรับสมาชิกสามัญ                
3 กล่อง และกล่องสำหรับสมาชิกนิติบุคคล 1 กล่อง และก่อนที ่จะลงคะแนนเพื ่อให้การ                
ตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ                 
กรรมการ จำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการนับคะแนนเพื ่อทำหน้าที ่ด ูแล รวบรวมผล                   
แล้วรายงานผลการนับคะแนน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ โดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง                 
กรรมการนับคะแนนจะนำบัตรเลือกตั้งในกล่องเลือกตั้งทั้งหมดมาให้  คณะทำงานนับคะแนนทั้ง      
9 คณะ ดังนี ้ คณะที ่ 1 ทำการแยกบัตรดี – บัตรเสียของสมาชิกนิติบุคคล คณะที่ 2 – 4                 
ทำการแยกบัตรดี – บัตรเสียของสมาชิกสามัญ คณะที่ 5 ทำการนับคะแนนสมาชิกนิติบุคคล 
คณะที่ 6 – 9 ทำการนับคะแนนสมาชิกสามัญ โดยคณะทำงานนับคะแนนทั ้งหมดมาจาก               
ผู ้แทนที่เป็นสมาชิกนิติบุคคล เมื่อทำการนับคะแนนเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ให้คณะทำงานฯ   
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รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจนับคะแนน เพื ่อคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะได้       
ประมวลผลรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั ้งฯ เพื ่อพิจารณา และประกาศผลทางการ              
ให้ทราบต่อไป 

 

ที่ประชุม ได้เสนอชื ่อนางสาวปิยนุช  พุทธกูล นายสุทธิกิตติ ์  เสนาะพิณ และนายมงคล สมรอบรู้                  
เป็นคณะกรรมการนับคะแนน   

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ 
มีสมาชิกเสนอชื ่อคณะกรรมการนับคะแนน จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวปิยนุช  พุทธกูล               
นายสุทธิกิตติ์  เสนาะพิณ และนายมงคล สมรอบรู้ จึงขอที่ประชุมรับรองรายชื่อทั้ง 3 ท่าน              
เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ 
ได้แนะนำผู้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งฯ ทั้ง 50 ท่าน ต่อที่ประชุม ซึ่งทั้ง 50 ท่าน ได้ตอบรับการเข้า
ร่วมรับการเลือกตั ้งฯ ตามระเบียบมายัง คณะกรรมการการเลือกตั ้งฯ เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว              
และขอให้เจ้าหน้าที ่ คณะกรรมการนับคะแนน และคณะทำงานนับคะแนนเข้าประจำที่                        
ณ จุดที่ตนเองรับผิดชอบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านทำการหย่อนบัตร ณ จุดที่ได้กำหนดไว้ 
 
สมาชิกได้เริ ่มลงคะแนนเพื ่อหย่อนบัตรเลือกตั ้งตั ้งแต่เวลา 15.15 น. เมื ่อถึงเวลา 18.00 น. 
ประธานกรรมการการเลือกตั ้งฯ ได้ทำการปิดกล่องลงคะแนน แล้วมอบให้คณะกรรมการ                 
นับคะแนน และคณะทำงานนับคะแนน เพื่อดำเนินการนับคะแนนจนเสร็จสิ้นในเวลา 21.50 น.                                 
โดยคณะกรรมการนับคะแนนได้รายงานผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั ้งฯ 
พิจารณา และประกาศผลการเลือกตั้งฯ ต่อที่ประชุม 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ 
ขณะนี้ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ                
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 โดยเรียงอันดับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 
30 คน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 14 ต่อไป ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้  
 

อันดับ หมายเลข ชื่อ - นามสกุล 
1. 43 นายสืบศักดิ์       สืบภักด ี
2. 36 นายวิเชาวน์    รักพงษ์ไพโรจน์ 
3. 42 นายสฤษดิ์   จิณสิทธิ์ 
4. 50 นายอาณัติ    เมฆไพบูลย์วัฒนา 
5. 49 นางสาวอรดา    วงศ์อำไพวิทย์ 
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อันดับ หมายเลข ชื่อ - นามสกุล 
6. 48 ดร. อธิป    อัศวานันท์ 
7. 2 นายจักรกฤษณ์   อุไรรัตน์ 
8. 8 นายฐนสรณ์    ใจดี 
9. 25 รศ.ดร. พิสิฐ    บุญศรีเมือง 
10. 38 ดร. วิษณุ    ตัณฑวิรุฬห์ 
11. 17 รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 
12. 7 พ.ต.อ. ญาณพล  ยั่งยืน 
13. 29 รศ. รัชฎาพร    เลิศโภคานนท์ 
14. 10 รศ.พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน  เจริญ 
15. 21 ผศ.นพ. พรณรงค์ โชติวรรณ 
16. 22 นายพรสุข    ม้วนหรีด 
17. 45 นายสุเทพ    อุ่นเมตตาจิต 
18. 47 นายสุเมธ    ตั้งประเสริฐ 
19. 40 นายวีรวัฒน์    เกียรติพงษ์ถาวร 
20. 19 นางปรีญาภรณ์   ตั้งเผ่าศักดิ์ 
21. 32 นายเลิศรัตน์    รตะนานุกูล 
22. 23 นายพิบูลย์    จงเลิศวณิชกุล 
23. 3 ผศ.ดร. จิรศิลป์   จยาวรรณ 
24. 31 นายราชันย์    เพ็ญศิริ 
25. 26 นายมรกต    เธียรมนตรี 
26. 14 นายนฤพนธ์    รัตนสมาหาร 
27. 28 นายรังสรรค์    จันทร์นฤกุล 
28. 16 นายบัญชา    กลั่นประยูร 
29. 37 นายวิโรจน์    โตเจริญวาณิช 
30. 33 นายวรภัทร    ภัทรธรรม 

 

 
ทั ้งน ี ้  หากไม่ม ีผ ู ้ ใดค ัดค้าน คณะกรรมการการเล ือกต ั ้ งฯ จะประกาศผลการเล ือกตั้ ง    
คณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 อย่างเป็นทางการให้แก่สมาชิก สทค . ได้รับทราบผ่าน            
ทางเว็บไซค์ต่อไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร สทค . ชุดที่ 13 เพื ่อดำเนินการ                      
จดทะเบียนต่อไป 
 

 

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดคัดค้าน และเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  
เนื่องจากนายก สทค. ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนกล่าวปิดการประชุม และขณะนี้
การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันนี ้ได้เสร็จสิ ้นเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว                   
จึงขอให้นายก สทค. ไปดำเนินการเพื่อขอยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการบริหาร สทค . ชุดใหม่   
ตามกระบวนการต่อไป และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ 
จึงขออนุญาตกล่าวปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ บัดนี้ 

 
ปิดประชุมเวลา 22.00 น. 
 
 
 
 
 

   (นายสืบศักดิ์  สืบภักดี)       (นางสาวพัชรี  พงศ์นิรชร) 
                    เลขาธิการ          ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

 


