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1. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนิ นการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ งวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิทลั
(1) กสทช. เตรี ยมแจกคูปอง 22 ล้านครัวเรื อน ภายในเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อสนับสนุ น
ประชาชนในการซื้ อ Set top box รองรับการปรับเปลี่ยนระบบการออกอากาศโทรทัศน์เป็ นระบบดิจิทลั
(2) ส.ส.ท.ร่ วมการประชุ มคณะทางานด้านเทคนิคสาหรับการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยมีประเด็นหารื อสาคัญ เรื่ อง การหารายได้จากการโฆษณา
ในช่ วงการทดลองออกอากาศของผูใ้ ห้ บ ริ ก ารประเภทธุ ร กิ จ และ การให้บ ริ ก าร Must Carry ผ่า น
ดาวเทียมไทยคม
2. รับทราบ รายงานทางการเงิน ประจาเดือนมกราคม 2557
3. รับทราบ แผนดาเนินงานเพื่อการระดมทุนและหารายได้ประจาปี 2557 และให้นาข้อสังเกต
4. รับทราบ รู ปแบบการจัดทารายการปฏิรูปประเทศไทย และให้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการ
นโยบายรับทราบอย่างต่อเนื่อง
5. รับทราบ แผนการรองรับภาวะวิกฤตบุคลากรในช่ วงการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ การออกอากาศโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทลั
6. อนุ มตั ิ การปรับปรุ งกรอบการบริ หารเงิน ส.ส.ท. โดยให้แบ่งสัดส่ วนเงินฝาก 800 ล้านบาท และ เงิน
ลงทุน 600 ล้านบาท
มอบหมาย (1) ให้ฝ่ายบริ หารวิเคราะห์และจัดทาแนวทางเลือกในการบริ หารเงินในรู ปแบบต่างๆ จัดทา
แผนการแบ่งสัดส่ วนเงิ นลงทุ นระหว่างสถาบันการเงิ นที่ มนั่ คงกับสถาบันที่ ให้ผลตอบแทนสู ง โดย
คานึ งถึงประโยชน์ที่ส.ส.ท.จะได้รับ และมีความเสี่ ยงน้อย ศึกษารู ปแบบการลงทุนหุ ้นกูท้ ้ งั ในประเทศ
และต่างประเทศ และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบ
(2) ให้ฝ่ายบริ หารเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการบริ หารเงินลงทุน ให้คณะกรรมการนโยบาย
พิจารณาแต่งตั้ง
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7. เห็ น ชอบ (1) ให้ ส่ ง ความเห็ น ข้อ เสนอแนะของผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ เป็ น Reviewer ตรวจสอบรายงาน
โครงการวิจยั การสร้างตัวชี้ วดั คุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐานสื่ อสาธารณะ
ของไทยพีบีเอส ไปให้ผวู ้ จิ ยั โครงการฯ เพื่อปรับปรุ งรายงานฯ ในงวดสุ ดท้ายให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
(2) ให้ขยายเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จของโครงการวิจยั ฯ ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
8. แต่งตั้ง ผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ น Reviewer ตรวจสอบรายงานโครงการวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายการส่ งเสริ ม
บทบาทขององค์กรย่อยใน ส.ส.ท. (สหกรณ์ บริ การสื่ อสาธารณะ ส.ส.ท.) จานวน 3 คน ได้แก่ ดร.โชค
ชัย สุ ทธาเวศ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล และ นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรี ธร
9. แต่ ง ตั้ง นายประสงค์ เลิ ศ รั ต นวิ สุ ทธิ์ ผู ้อ านวยการบริ ห ารสถาบัน อิ ศ รา เป็ น อนุ ก รรมการใน
คณะอนุ ก รรมการรับ และพิ จารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน แทน ดร.เฉลิ มชัย ยอดมาลัย ผูแ้ ทน
ประธานสภาการหนังสื อพิมพ์แห่งชาติ
10. แต่งตั้ง นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ นายสรรพสิ ทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ นางสาวกรรณิ การ์ กิจติเวชกุล รศ.ดร.
รสชงพร โกมลเสวิน และ นางสาวสุ ภทั รา นาคะผิ ว เป็ นอนุ ก รรมกา ในคณะอนุ ก รรมการพิ จาณา
อุทธรณ์ในกรณี การออกอากาศรายการสารคดีชุดสู ้สุดใจไทยแลนด์
....................................................................................................
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