รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
๔. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๖. พันตรี โกเมธ ประทีปทอง
ผู้อานวยการสานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม
๗. นายสมบัติ ลีลาพตะ
ผู้อานวยการสานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
๘. นางสาวมณีรัตน์ กาจรกิจการ
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
รักษาการผู้อานวยการสานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
สิ่งอานวยความสะดวก และเครือ่ งวิทยุคมนาคม
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
ผู้อานวยการสานักอานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
๒. นางสาวดวงเดือน สุเทพพร
พนักงานปฏิบัตกิ ารระดับสูง
รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการส่วนงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ กสท.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เจ้าหน้าที่สานักงาน กสทช.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์
นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
นายอาคม สุวรรณรักษา
นายตรี บุญเจือ
นายชัยพฤกษ์ สุดถวิล

เลขานุการประธาน กสท.
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการแข่งขันและกากับดูแลกันเอง
ผู้อานวยการส่วนงาน
ผู้อานวยการส่วนงาน
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
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๖.
๗.
๕.
๖.
๗.

นางปราณี จันทร์แสง
นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ
นางสาวจงสุภา ปินตาดวง
นายรังสิมันตุ์ กลิ่นทอง
นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

-

เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

ทราบ

-

เรื่องเพื่อพิจารณา
ผลวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด จานวน ๗ ช่อง
รายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /สานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
จากัด ประกอบกิ จการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริก ารโทรทัศน์ สาหรับกิจ การที่ ไม่ใช้คลื่นความถี่
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แบบบอกรับสมาชิก ของจานวน ๗ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ เอกสาร ๑ โดยกาหนดให้มี
อายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท.มีมติ (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๒. ให้สานักงาน กสทช.แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ สาหรับกิจการไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิ จการโทรทั ศน์
(ปส.๒) นาส่งผังรายการให้สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการกากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และสานักกากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามกากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ
วาระที่ ๔.๒

การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไ ม่ใช้ คลื่ นความถี่ ของบริษัท ทรู วิชั่ นส์ กรุ๊ป จากั ด
ช่องรายการ True4U HD (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
สานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))

มติที่ประชุม
๑. อนุญาตให้บ ริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากั ด ผู้รับอนุญ าตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรื อโทรทั ศ น์ เพื่ อ ให้บ ริก ารโทรทั ศน์ ส าหรับ กิ จ การที่ ไม่ ใ ช้คลื่นความถี่ ยกเลิก ใบอนุญ าตประกอบ
กิจการ ฯ ช่องรายการ True4U HD เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0017-59 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
๒. ให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด ดาเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจ การกระจายเสียงและกิ จ การโทรทัศน์ และแจ้งผลการดาเนินการมายัง สานัก งาน กสทช. ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

วาระที่ ๔.๓

แผนการชดเชยเยี ยวยาผู้ใช้ บริการ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ ใช้
คลื่นความถี่ จานวน ๖ ช่องรายการ (สานักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)

มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแผนเยียวยาผู้ใช้บริการในเบื้องต้น ตามที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด เสนอ
จากกรณีที่ขอยกเลิกการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ช่องรายการ HBO ช่องรายการ HBO FAMILY ช่องรายการ HBO hit ช่องรายการ HBO Signature
ช่องรายการ Cinemax และช่องรายการ RED BY HBO
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๒. นอกจากแผนเยียวยาผู้ใช้บ ริก ารในเบื้องต้นตามข้อ ๑ ให้ คณะอนุก รรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและเจรจากับบริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จากัด
เพื่อกาหนดแผนเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น
๓. ให้สานักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งเตือนทางปกครอง กรณีที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
จากัด ยื่นคาขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สาหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ HBO ช่องรายการ HBO FAMILY ช่องรายการ HBO hit
ช่องรายการ HBO Signature ช่องรายการ Cinemax และช่องรายการ RED BY HBO ต่อ กสท. เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า ๓๐ วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตที่กาหนด โดยกาหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
หากมีการกระทาที่ฝ่าฝืนคาสั่งเตือนดังกล่าวอีกครั้งคณะกรรมการจะกาหนดโทษทางปกครองสูงขึ้นต่อไป
หมายเหตุ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ
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