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                                                                                                    เอกสารแนบหมายเลข 2 
 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560  เวลา 13.30 – 20.30 น. 

ณ  ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2    

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
กรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายศุภชัย  เจียรวนนท์ กล่าวเปิดประชุม : ผมในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และประธานที่ประชุม ขอต้อนรับกรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิก
สามัญ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ในบ่ายวันนี้   
ผมได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนว่า ขณะนี้มีสมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาชิกสามัญ
รายปี และสมาชิกนิติบุคคล มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว รวมทั้งสิ้น 639 คน 
ประกอบด้วย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จ านวน 515 คน สมาชิกสามัญรายปี จ านวน 93 คน รวม
เป็นสมาชิกสามัญทั้งสิ้น 608 คน และสมาชิกนิติบุคคล จ านวน 31 คน จึงถือว่ามีจ านวนสมาชิก
ครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ตามข้อบังคับ สทค. หมวดที่ 10 
ข้อ 28 แล้ว (ข้อบังคับก าหนดให้ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งต้องเป็น
สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะครบองค์ประชุม) จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2560  ณ บัดนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน : ขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
 

1. สืบเนื่องจากข้อบังคับของ สทค. หมวดที่ 10 ข้อ 27(1) ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ปีใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถจะจัดให้มีขึ้นได้
ภายในเดือนมีนาคม ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน 90 วัน ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สทค. ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ในวันนี้ ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว 
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2. สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในทุกๆ ปีนั้น จะเป็นการประชุมประจ าปีที่
ก าหนดปีตามผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. 
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มีความเห็นว่าควรก าหนดปีชื่อเรียกการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีให้มีความสอดคล้องกับปีที่มีการประชุม โดยให้รายงานผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่าน จึงได้มีมติชอบให้เปลี่ยนชื่อการประชุมใหญ่ประจ าปีในครั้งนี้ว่า “การประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2560” แทน “การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559”  

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 
 

เลขาธิการ :    ตามที่ สทค. ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ของ สทค. ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิ ก                        
ทุกท่านแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง  และ                     
ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริหารฯ ชุดที่ 12 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
คณะกรรมการบริหารฯ มีความเห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง  จึงขอเสนอให้                  
ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ดังกล่าว 

ที่ประชุม  ได้เสนอข้อสังเกต  3 ประเด็น ดังนี้ 
1. การเรียกชื่อการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ควรเรียกตามผลการด าเนินงานหรือกิจกรรม

ในปีนั้นๆ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
2. การบันทึกการประชุม คือ ประธาน  
3. การด าเนินเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุม เป็นอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร               

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ
บริหารฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามและเชิญประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558             
ของ สทค. ตามท่ีเสนอ และมีมติรับรองอนุมัติตามท่ีได้ตั้งข้อสังเกต 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณารายงานผลการด าเนินกิจกรรมประจ าปี 2559 
 

เลขาธิการ   :   ตามที่ สทค. ได้จัดส่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว  โดยรายงาน                        
ผลการด าเนินกิจกรรมของสทค. ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอ
ให้สมาชิกทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2559  

 

 การด าเนินกิจกรรมของ สทค. ประจ าปี 2559 แบ่งตามลักษณะออกได้เป็น 8 ประเภท             
สรุปผลได้ดังนี้   
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1. ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และน าเสนอนโยบายของประเทศด้านโทรคมนาคม  
สทค. ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 21 ครั้ง 

 

2. ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม และการให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วนที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคม   สทค. ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้                
รวมทั้งหมด 6 ครั้ง 

 

3. ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  
เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง   เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและ               
สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เพ่ือเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการ 
อนุกรรมการ และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพ่ือร่วม
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศ
โดยรวม ทั้งนี้ สทค.ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 12 ครั้ง 

 

4. ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม   สทค. ได้เข้าร่วมด าเนิน
กิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 28 ครั้ง 

 

5. ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ สทค. และหน่วยงาน                
ที่เกี่ยวข้อง สทค. ได้จัดกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 10 ครั้ง 

 

6. ด้านการจัดท าพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม  สทค. ได้ด าเนินการจัดท า             
เว็บไซด์ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   
ด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป  

 

7. ด้านสมาชิกภาพของ สทค.                                                                                       
      ในระหว่างเดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 สทค. มีสมาชิกใหม่เพ่ิม จ านวน 340 ราย 

ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 3 ราย และสมาชิกสามัญตลอดชีพ 311 ราย สมาชิกสามัญ 
รายปี  26  ราย                   

      เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2559  สทค. มีสมาชิกรวม 1,279 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 
51 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1,105 ราย และสมาชิกสามัญรายปี 141 ราย 

 

8. ด้านสถานภาพการเงิน 
       เมื่อสิ้นปี 2558 สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 7,451,705.98 บาท (เจ็ดล้านสี่แสน                  

ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)  ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน                
(เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 5,281,922.82 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร 
เงินทุน และอุปกรณ์) จ านวน 2,169,783.16 บาท  
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       ในระหว่างปี  2558  สทค . ด า เนินกิจการมีรายได้จ านวน 4,720,384.06 บาท                 
(สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสตางค์) มีรายจ่ายจ านวน 4,235,174.73 
บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) มีรายได้สูงกว่า
รายจ่ายจ านวน 485,209.33 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทสามสิบสามสตางค์) 

 

เมื่อสิ้นปี 2559 สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 8,507,177.08 บาท (แปดล้านห้าแสน             
เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์)  ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสด              
และเงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 3,632,284.29 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพัน
สองร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน และ
อุปกรณ์) จ านวน 4,874,892.79 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสองบาท
เจ็ดสิบเก้าสตางค์)  

   ในระหว่างปี 2559  สทค. ด าเนินกิจการมีรายได้ จ านวน 5,000,747.39 บาท (ห้าล้าน
เจ็ดเก้าสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) มีรายจ่าย จ านวน 3,865,246.70 บาท (สามล้านแปด
แสน หกหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 
1,135,500.69 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทหกสิบเก้าสตางค์) 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม ในรอบปี 2559 ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที ่4  เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจ าปี 2559 
 

เลขาธิการ :   สทค. ได้จัดท างบดุล ประจ าปี 2559  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ตามรายละเอียด                
ที่ได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานงบดุลประจ าปี 
2559 นี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุล
ประจ าปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว  
จึงขอให้ คุณบัญชา กลั่นประยูร เหรัญญิก เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม   

 

   เหรัญญิก :     สถานภาพการเงินของ สทค. ในปี 2559 สทค. มีรายได้ จ านวน 5,000,747.39 บาท (ห้าล้าน            
เจ็ดเก้าสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) มีรายจ่าย จ านวน 3,865,246.70 บาท (สามล้านแปดแสน
หกหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์ )  มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 
1,135,500.69 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทหกสิบเก้าสตางค์) มีสินทรัพย์
รวมจ านวน 8,507,177.08 บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) 
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) จ านวน 3,632,284.29 บาท                         
(สามล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
(ท่ีดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จ านวน 4,874,892.79 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปด
ร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)  
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ที่ประชุม ได้สอบถามว่า เมื่อมีรายได้มากกว่ารายจ่าย สทค . ได้เสียภาษีเป็นจ านวนเงินเท่าไร และจากหน้า 
14  ค าว่า “สายอากาศ” น่าจะใช้ค าว่า “สายบนดิน” มากกว่า จึงขอเสนอให้เปลี่ยนแปลง             
ให้ถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน   

เหรัญญิก รายได้ที่ต้องเสียภาษีและการค านวณภาษีเงินได้ที่ต้องช าระคือ อัตราภาษีร้อยละ 10 ดังนั้น ภาษี            
ที่ช าระเป็นจ านวนเงิน 6,394.39 บาท  (หกพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้การรับรองงบดุลของ สทค. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปีสิ้นสุด                
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ส่วนประเด็นค านิยาม “สายอากาศ” และ “สายบนดิน”            
จะน าไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี และก าหนดค่าตอบแทน 
 

เลขาธิการ  :   ตามข้อบังคับสทค. ได้ก าหนดให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีและก าหนด
ค่าตอบแทน ในการนี้คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง คุณหิรัญญา มีนะธานิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6493  
เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้
ส่วนเสียกับ สทค. แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ คุณหิรัญญา             
มีนะธานิน ทั้งนี้ ในปี 2559 มีอัตราค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)  

ที่ประชุม การเพ่ิมอัตราค่าสอบบัญชีอีก 25 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนความเห็นคณะกรรมการบริหาร ต้องชี้แจง
เป็นเหตุและผล เพราะอะไร ท าไมจึงมีการเพิ่ม 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์การแต่งตั้ง คุณหิรัญญา มีนะธานิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
6493 เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ของ สทค. โดยก าหนดอัตราค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 
15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ 
 

เลขาธิการ สืบเนื่องจากประเทศไทยก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงดิจิทัลแพลทฟอร์มต่างๆ มา
พัฒนาและขับเคลื่ อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ตลอดจนขับเคลื่ อนประเทศ                               
สู่ศูนย์กลางโทรคมนาคมของภูมิภาค โดยรัฐบาล ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สิ้นสุดลง และจัดตั้งเป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นแทน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อ
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค.      
ชุดที่ 12  ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ขยายขอบเขต
วัตถุประสงค์ รายละเอียดของ สทค . เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และที่ประชุม
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กรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบในการ
แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับ สทค. ในหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 วัตถุประสงค์ หมวด 3 สมาชิก 
หมวด 9 คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องดังต่อไปนี้   

            1.  แก้ไขวัตถุประสงค์ของสมาคมให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 
  2.  ก าหนดค านิยามในข้อบังคับเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
  3.  เพ่ิมเติมขอบเขตของสมาชิก ให้กว้างขึ้น เพ่ือให้สอดรับกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านดิจิทัลเพ่ือ 
                          เศรษฐกิจและสังคม 

4. แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ และการมีผลใช้บังคับของข้อบังคับสมาคม 
เพ่ือให้การด าเนินการของสมาคมมีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

      โดยเลขาธิการ ได้น าเสนอข้อบังคับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับตามที่ เสนอ              
ต่อที่ประชุม และได้มอบหมายให้นายกสมาคม ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
สมาคมต่อไป 

 
ประธาน เนื่องจากการประชุมในล าดับถัดจากนี้เป็นระเบียบวาระการประชุมที่ 7  เรื่อง การเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 13 ซึ่งได้ก าหนดให้ด าเนินการในเวลา 15.00 น. ดังนั้น เพ่ือให้
การประชุมตามวาระนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จึงใคร่ขอเสนอให้เลื่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 7 
ออกไปก่อน  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธาน  :  ในวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องตามวาระนี้ ก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ได้มีการเสนอเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

1.    ตามท่ีที่ประชุมได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค าว่า “สายอากาศ” มาเป็นค าว่า “สายบนดิน”    
   นั้น ได้มีการเสนอเพ่ิมเติมว่าควรใช้ค าว่า “สายเคเบิ้ลอากาศ” ซึ่งที่ประชุมรับทราบและ 
   ยอมรับ 

2.   เสนอให้ สทค. จัดท าหนังสือเพ่ือบัญญัติศัพท์ค าใหม่ๆ ด้านโทรคมนาคมท่ีเกิดข้ึนให้มีความ  
  ทันสมัย เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

3.  เสนอให้มีการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้าน Telecom Man of the year ประจ าปี ตามวาระ    
 ที่เหมาะสม 

4.   เสนอให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อหารายได้มาด าเนินกิจกรรมของ สทค. 
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5. ได้มีการสอบถามความคืบหน้าการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2560 ที่ผ่ านมา โดยฝ่ายกฎหมายได้ชี้ แจงว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษา                      
ขอให้กรมการปกครองน าค าขอของคุณวุฒิพร เดี่ยวพานิช กลับไปพิจารณาว่ามีการ
ด าเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนหรือไม่ จากการติดตามผลทางกรมการปกครองได้รับเอกสาร
จากศาลปกครองสูงสุดเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาที่            
ศาลปกครองสูงสุดก าหนด โดยกรมการปกครองได้ด าเนินการและพิจารณาน าเรียนต่อ             
ศาลปกครองสูงสุดแล้วรวมถึงแจ้งต่อคุณวุฒิพรฯ แต่มิได้มีการแจ้งมายัง สทค. เพราะมิใช่            
ผู้มีส่วนได้เสียตามค าพิพากษาของศาล พร้อมกันนี้ ฝ่ายกฎหมายได้แจ้งว่าเพ่ือความโปร่งใส
ตามกระบวนการการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ด าเนินการโดย บริษัท ฮิวแมน            
เอซีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้ด าเนินกระบวนการประชุมทั้งหมด รวมถึงการดูแล
การเลือกตั้ง และมีผู้แทนจากส านักกฎหมายธีรคุปต์ รวมถึงผู้อ านวยการส านักงาน              
เขตห้วยขวางได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและชอบธรรม             
การประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2560 ในครั้งนี้ด้วย  

6.  ประธานฯ ได้มีการ Update เรื่องของไทยแลนด์ 4.0 ที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมว่า               
เป็นแนวทางของรัฐบาลชุดปัจจุบันในการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value – Based  
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ในทุกหมวดอุตสาหกรรม เช่น            
จากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming)  มีการประยุกต์เข้าสู่การ online โดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการด าเนินการ
ทางธุรกิจมากขึ้น การเสนอนโยบายการให้บริการพร้อมเพย์ของกระทรวงการคลัง เป็นต้น 
ดังนั้น จะเห็นไปว่า ปัจจุบันแนวโน้มของอุตสาหกรรมจะมีการปรับตัวค่อนข้างมาก จากส่วนที่
อุตสากรรมโทรคมนาคมที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก ต่อไปจะเข้าถึงระดับ Digital 
Platform ที่เป็นการเชื่อมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต่อยอดขึ้นไปจากโครงสร้างพ้ืนฐาน           
ที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมสร้างมา ต่อไปข้างหน้าธุรกิจต่างๆ จะเกิดขึ้นมากมาย แนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมก็จะมีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ข้อมูลจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อศักยภาพการแข่งขันในทุกๆ อุตสาหกรรม ปัจจุบันมีศัพท์ที่ทันสมัยที่เรียกว่า 
Cloud Technology และข้อมูลที่เกิดขึ้นมหาศาลเรียกว่า Big Data เป็นต้น และตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี จะมีการพูดถึง 3 เรื่อง ได้แก ่
 

1.  ความเหลื่อมล้ า 
2.  การสร้าง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
3.  ศักยภาพประเทศในการแข่งขัน 

 

ดังนั้น ประเทศไทย หากไม่สามารถก้าวไปสู่ยุค 4.0 อาจท าให้เกิดความล้าหลังได้ การปฏิรูป
การศึกษา จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ งจะสร้ างความมั่นคงให้กับผู้ ประกอบการและผู้ท างานเอง                          
ในเวลาเดียวกันก็จะมีความส าคัญต่อประเทศและเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน ส าหรับประเทศ
ไทยการก้าวสู่  ยุค 4.0 นั้น ประเทศมีศักยภาพพอทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์                    
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จะเห็นได้ว่า ทั้งสามส่วนมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งสิ้น และสมาชิกทุกท่าน         
มีส่วนส าคัญที่จะทรานส์ฟอร์มประเทศให้ความตระหนักรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในการปรับตัว
เข้าสู่ยุค 4.0  ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจส าคัญอย่างหนึ่งของ สทค. อีกบทบาทหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ และคณะกรรมการบริหาร สทค. จะน าไปพิจารณาต่อไป 
 
เม่ือถึงเวลา 15.00 น. ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 7 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 (2560 – 2562) 
 

ประธาน : เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560 มีมติให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ (ชุดที่ 13) แทนคณะกรรมการบริหาร 
ชุดที่ 12 ที่จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 มีจ านวน 30 ท่าน พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ตามค าสั่งสมาคมฯ ที่  3 /2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย นายสุชัย รอยวิรัตน์  เป็นประธานกรรมการ , ดร .รัฐพล                             
ศรุติ รัตนวรกุล  , ผศ .ดร .วรรณภา ติระสั งขะ , นางสาวณัฐกาญจน์  ช่ วงหาราช และ                             
นางสาววารินทร์ธร อิสรีย์วิกุล เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามข้อบังคับของ สทค. 
หมวดที่ 9 คณะกรรมการบริหาร และหมวดที่ 10 การประชุมใหญ่และเห็นชอบให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 ด าเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหาร สทค. ชุดที่ 13  และต่อจากนี้ จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 7 ต่อไปจนเสร็จสิ้น 

 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร  สทค. ชุดที่ 13             
จ านวน 30 ท่าน นั้น หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ได้ท าการประกาศเพ่ือให้ได้คณะกรรมการชุดใหม่ ตามข้ันตอนการเลือกตั้งตามระเบียบของ สทค. 
ทุกประการ โดยมีผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง จ านวนทั้งสิ้น 32 ท่าน และเรียงล าดับ
หมายเลข 1 – 32  ตามล าดับรายชื่อ ดังนั้น เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการลงทะเบียนเป็น             
ที่เรียบร้อยแล้วถือว่า รายชื่อทั้ง 32 รายชื่อที่ติดประกาศไว้ที่หน้าห้องประชุมได้เข้ากระบวนการ 
ที่ ไม่มีผู้คัดค้านที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง แต่อย่างใด และใคร่ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ             
การลงคะแนน ดังนี้ บัตรที่ใช้ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิก
สามัญ และสมาชิกนิติบุคคล โดยจะมีสีที่แตกต่างกันตามประเภท และหน่วยสมาชิก เมื่อสมาชิก
ลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรเลือกตั้งตามประเภทสมาชิก โดยมีเงื่อนไขบัตรเสีย หรือบัตรที่ถือว่า
โมฆะไม่น าไปนับคะแนนเสียง คือ บัตรเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อใดๆ ดังต่อไปนี้ 
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1. บัตรเลือกตั้งต้องมีการประทับตรา สทค. พร้อมภาพสแกนลายเซ็นต์ชื่อประธานกรรมการการ
เลือกตั้งฯ 

2. จะต้องลงคะแนนเสียงโดยการท าเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น 
3. จะต้องลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้เข้ารับการเลือกตั้งจ านวนไม่ต่ ากว่า 15 ท่าน และไม่เกิน 30 

ท่าน 
4. การแก้ไข ขูด ขีด ลบ ในบัตรเลือกตั้งให้ผู้ลงคะแนนเสียงลงนามก ากับทุกที่ 

 

 ทั้งนี้ กล่องเลือกตั้งจะแยกออกเป็น 2 กล่อง ประกอบด้วย กล่องส าหรับสมาชิกสามัญ 
และกล่องส าหรับสมาชิกนิติบุคคล และก่อนที่จะลงคะแนนเพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ จ านวน                    
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการนับคะแนน เพ่ือท าหน้าที่ดูแล รวบรวมผล แล้วรายงานผลการ                   
นับคะแนน ต่อคณะการการเลือกตั้งฯ โดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนนจะน าบัตร
เ ลื อกตั้ ง ในกล่ อ ง เ ลื อ กตั้ ง ทั้ ง ห มดมา ให้ คณะท า ง านนั บคะแนนทั้ ง  7 คณะ  ดั งนี้                                  
คณะที่ 1  ท าการแยกบัตรดี – บัตรเสียของสมาชิกนิติบุคคล คณะที่ 2 ท าการแยกบัตรดี –              
บัตรเสียของสมาชิกสามัญ คณะที่ 3 ท าการนับคะแนนสมาชิกนิติบุคคล คณะที่ 4 – 7 ท าการ 
นับคะแนนสมาชิกสามัญ โดยคณะท างานนับคะแนนทั้งหมดมาจากผู้แทนสมาชิกนิติบุคคล 
หน่วยงานละ 7 ท่าน ประกอบด้วย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส , บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
และบมจ . โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น เมื่อท าการนับคะแนนเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว                            
ให้คณะท างานฯ รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจนับคะแนน เพ่ือคณะกรรมการตรวจ                   
นับคะแนนจะได้ประมวลผลรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เพ่ือพิจารณา และประกาศ
ผลทางการให้ทราบต่อไป 
 

ที่ประชุม ได้เสนอชื่อนายรังษี วนเศรษฐ , นายวิทวัส เพชรสงคราม และนางสาวรชาภา  รุ่งทวีสุช                    
เป็นคณะกรรมการนับคะแนน   

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ 
มีสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการนับคะแนน จ านวน 3 ท่าน คือ นายรังษี วนเศรษฐ , นายวิทวัส 
เพชรสงคราม และนางสาวรชาภา รุ่ งทวีสุช  จึงขอที่ประชุมรับรองรายชื่อทั้ ง  3 ท่าน                          
เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

จากนั้นประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้แนะน าผู้ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งฯ ทั้ง 32 ท่าน                 
ต่อที่ประชุม ซึ่งทั้ง 32 ท่าน ได้ตอบรับการเข้าร่วมรับการเลือกตั้งฯ ตามระเบียบมายัง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ 
ขอให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการนับคะแนน และคณะท างานนับคะแนนเข้าประจ าที่ ณ จุดที่ตนเอง
รับผิดชอบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านท าการหย่อนบัตร ณ จุดที่ได้ก าหนดไว้ 

 

สมาชิกได้เริ่มลงคะแนนเพ่ือหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 15.15 น. และเนื่องจากกล่องใส่บัตร
ส าหรับสมาชิกสามัญใกล้จะเต็มกล่องแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จึงได้อนุญาตให้สามารถ
น าบัตรเลือกตั้งไปหย่อนในกล่องส าหรับสมาชิกนิติบุคคลได้ เมื่อถึงเวลา 18.00 น. ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ท าการปิดกล่องลงคะแนน แล้วมอบให้คณะกรรมการนับคะแนน และ
คณะท างานนับคะแนน เ พ่ือด าเนินการนับคะแนนจนเสร็จสิ้นใ นเวลา 20.30 น . โดย
คณะกรรมการนับคะแนนได้รายงานผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พิจารณา 
และประกาศผลการเลือกตั้งฯ ต่อที่ประชุม 

 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ 
ขณะนี้ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 โดยเรียงอันดับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจ านวน 30 
คน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 13 ต่อไป ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้  

 

อันดับที่ หมายเลข ชื่อ – นามสกุล  

1 10 นาย ธีรวุฒิ ศุณะมาลัย 

2 18 ดร. มนต์ชัย  หนูสง 

3 19 นาย รังสรรค์  จันทร์นฤกุล 

4 27 นาย ศุภชัย เจียรวนนท ์

5 9 นาย ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ 

6 17 รศ.ดร. พิสิฐ  บุญศรีเมือง 

7 31 ดร. อธิป อัศวานันท์ 

8 24 ดร. วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ 

9 1 ดร. ก าธร  ไวทยกุล 

10 23 นาย วิโรจน์ โตเจริญวาณิช 

11 8 นางสาว ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 

12 2 นาย ขจิต  จิตรสุภา 

13 28 นาย สืบศักดิ์  สืบภักดี 

14 12 นาย บัญชา กลั่นประยูร 
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อันดับที่ หมายเลข ชื่อ – นามสกุล  

15 4 นาย ชิค ชิคอะเรลี่ 

16 3 ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ 

17 30 ดร. สุพจน์ เธียรวุฒ ิ

18 22 นาย วรภัทร  ภัทรธรรม 

19 15 นาย ปัญญาสาร ปริศวงศ์ 

20 26 นาย วีระ รัตนแสงเสถียร 

21 6 พันตรี โชคดี  ธรรมสโรช 

    22 5 ดร. ชุติเดช บุญโกสุมภ ์

23 25 นาย วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร 

24 29 นาย สุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ 

25 11 นาย นฤพนธ์  รัตนสมาหาร 

26 7 นาย ธนธร รุจิอรรถพงศ์ 

27 32 นาง อารียา นกพลับ 

28 21 นาย เลิศรัตน์ รตะนานุกูล 

29 16 นาย พิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล 

30 14 นาง  ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ 

 
 

ทั้ งนี้  หากไม่มีผู้ ใดคัดค้าน คณะกรรมการการเลือกตั้ งฯ จะประกาศผลการเลือกตั้ ง     
คณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 13 อย่างเป็นทางการให้แก่สมาชิก สทค. ได้รับทราบผ่านทาง
เว็บไซค์ต่อไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 เพ่ือด าเนินการจดทะเบียน
ต่อไป 

 

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดคัดค้าน และเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ นายกกิตติมศักดิ ์ 

เนื่องจากนายก สทค. ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนกล่าวปิดการประชุม และขณะนี้
การด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้
นายก สทค . ไปด าเนินการเพ่ือขอยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการบริหาร สทค . ชุดใหม่                    
ตามกระบวนการต่อไป และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ 
จึงขออนุญาตกล่าวปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ณ บัดนี้ 
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ปิดประชุมเวลา 21.00 น. 
 
 
 
 

   (ดร.อธิป  อัศวานันท์)       (นางสาวพัชรี  พงศ์นิรชร) 
                   เลขาธิการ                   ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

       (นายศุภชัย  เจียรวนนท์) 
             นายกสมาคม 


