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รายงานสรุปการเขารวม 

CASBAA Policy Roundtable 2013 
ณ โรงแรมแกรนดไฮแอทท  เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางวันท่ี  ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๖ 
----------------------------------------- 

๑. Session One: The Importance of Copyright to Development of Asian Video Content 

 ความสําคัญของลิขสิทธิ์และการพัฒนากิจการ 

 -  ปจจุบัน มีรูปแบบการนํารายการไปเผยแพรทางชองทางตางๆ ท่ีหลากหลาย มีท้ังรูปแบบการเรียก

ชมไดในเวลาเดียวกัน หรือการเรียกชมยอนหลัง 

 -  เทคโนโลยีเอ้ือตอการละเมิดลิขสิทธิ์มากข้ึน โดยสามารถเก็บขอมูลไดจํานวนมาก และมีการละเมิด

ลิขสิทธิ์ขามประเทศ 

 - ในประเทศตางๆ มีปญหาเรื่องการถายทอดกีฬาสําคัญๆ เชนกัน เชน ออสเตรเลีย อยางไรก็ตามใน

หลายประเทศไมมีกฎกํากับดูแล แตใหเปนไปตามกลไกทางการตลาด 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมเชิญ กสทช.สุภิญญาฯ นําเสนอเก่ียวกับการกํากับดูแลเก่ียวกับเรื่องลิขสิทธิ์การถายทอด

กีฬาสําคัญ ไดแก Must Carry Rule, Must Have Rule และ Non executive list   

 - ขอเสนอในการกํากับดูแล คือ การบังคับใชอยางจริงจังเพ่ือแกไขปญหาดานการละเมิดลิขสิทธิ์ 

เพ่ือใหผูประกอบกิจการสามารถพัฒนา ท้ังทางดานเนื้อหาและการบริการตางๆ ได 
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๒. Session Two: Regulating Content, Services and Technologies in Convergent Video 

Markets 

 ความแตกตางระหวาง Over-The-Top (OTT) และ Broadcasting 

 - ตลาดไดมีการพัฒนา โดยเริ่มตนจากการจายคาชมวีดิโอ บนพ้ืนฐานของการสมัครสมาชิก เปน

รูปแบบของธุรกิจ เชน Netflix, AppleTV เปนตน ซ่ึงนับเปนคูแขงโดยตรงของรานเชาวีดิโอ 

 -  ตลาดการคาในลักษณะอ่ืน คือ การใหบริการฟรี โดยมีรายไดจากการโฆษณา ซ่ึงคลายกับการ

ใหบริการ application บนโทรศัพทมือถือ 

 -  OTT บางสวนอาจทําไมถูกตอง ใหบริการเนื้อหาท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ ซ่ึงผูท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรม

ท้ังหมดตางไดรับผลกระทบ ทําใหเปนปญหาใหญปญหาหนึ่ง 

 -  สิทธิในการอนุญาตใชเนื้อหา (Content Licensing Rights) แยกไปตาม platform ซ่ึงเริ่มตนจาก

การแสดง จนกระทําทําเปนวีดิโอเผยแพร จากนั้นจึงใหกิจการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก แลวจึง

ออกอากาศทางฟรีทีวีได ๑ – ๒ ปหลังจากท่ีมีการสรางสรรคผลงานการแสดงและเผยแพร 

 -  ประเด็นสําคัญท่ีเรียกรอง คือ การใหอนุญาตนําเนื้อหาไปเผยแพรจะสามารถทําไดหรือไม  อยางไร 

และควรคํานึงถึงกิจการในประเทศและตางประเทศ ท่ีควรใหสิทธิตางกันดวย 

 - การกํากับดูแลเนื้อหา การบริการ และเทคโนโลยีในตลาดบริการแบบบอกรับสมาชิกในยุคหลอมรวม

ควรตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยเฉพาะเม่ือมีกิจการในลักษณะตางๆ เกิดข้ึน ทําใหเกิดความแตกตาง เชน  

กิจการ OTT ซ่ึงแตกตางจากกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนท่ัวไป ในประเด็นตางๆ ดังนี้  

  (๑) สมาชิก ซ่ึงตองคุมครองในฐานะผูบริโภคท่ีผูใหบริการ / ผูประกอบกิจการจะตอง

รับผิดชอบ 

  (๒) ผูใชบริการ / ผูชม มีท้ังผูสมัครสมาชิก ครอบครัว เพ่ือน ซ่ึงหมายถึงอาจมีการพิจารณา

กําหนดใหมีการจัดระดับความเหมาะสม และเทคโนโลยีการตั้งคาสําหรับสมาชิกในครอบครัว 

  (๓) ประสบการณของผูใชบริการ เชน การรับรูและโตตอบของบุคคลท่ีสงผลตอการใชหรือ

การมีสวนรวมใชสินคา ระบบ หรือบริการ 

  (๔) อุปกรณเครื่องรับ มีท้ังหนาปดเครื่องรับ โทรศัพทเคลื่อนท่ี คอมพิวเตอรตั้งโตะและ

โนตบุก แท็บเล็ท (สมารท)ทีวี เปนตน 

  (๕) โครงขายการกระจายสัญญาณ เชน เคเบิล DTH อินเทอรเน็ตสตรีมม่ิง ไอพีทีวี เครือขาย

โทรศัพทมือถือ เสาภาคพ้ืนดิน xG wireless streaming เปนตน 

  (๖) ธรรมชาติของการสงสัญญาณและการรับ (หมายถึง “การดึง” และ “การผลัก”) ซ่ึง

อาจจะมีการเปดชม หรือการบันทึกไวชมภายหลัง (นํากลับมาชมในลักษณะเสมือนการเปดชมทันที) 

  (๗) ผูใหบริการทางเทคนิค เชน cloud, hosted, shared facilities ท้ังในประเทศและท่ีอยู

ในตางประเทศ 

  (๘) ผูใหบริการ / ผูประกอบกิจการ จะมีการประกอบกิจการท้ังการเปนผูถือครองขามสื่อ 

ผูประกอบการระดับชาติ และผูใหบริการเนื้อหาท่ีทําความรวมมือรวมกัน 
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  (๙) รูปแบบของธุรกิจและรายได มีท้ังท่ีเปนหนวยงานรัฐ องคกรทางการเมือง ศาสนา การ

เก็บคาโฆษณา การเก็บคารับชม การสมัครสมาชิก PPV หรือระบบรวม 

  (๑๐) ผูใหบริการเนื้อหา จะมีการประกอบกิจการท้ังการเปนผูถือครองขามสื่อ ผูประกอบการ

ระดับชาติ และผูใหบริการเนื้อหาท่ีทําความรวมมือรวมกัน 

  (๑๑) เนื้อหา ควรคํานึงถึงประเด็นเรื่องความนิยม ภาษา เนื้อหาของทองถ่ิน แหลงผลิต

เนื้อหาในประเทศ และการเขาถึงของทุกคน 

 -  ปจจุบันมีการใหบริการท่ีเปน TV Everywhere คือ สามารถรับชมไดทุกท่ี โดยเทคโนโลยีลด

ขอจํากัดตางๆ และผูบริโภคสามารถรับชมไดทันทีหรือบันทึกไว ท้ังชมสดหรือเรียกชมเฉพาะท่ีตองการ  

 - ขอเสนอในการกํากับดูแล OTT คือ หนวยงานกํากับดูแลตองเขาใจลักษณะการประกอบกิจการ 

และกําหนดนโยบาย โดยไมใชท้ังการกํากับดูแลแบบเต็มรูปแบบ และไมใชการปลอยโดยไมกํากับดูแล แต

ตองพิจารณารูปแบบกํากับดูแลใหม ซ่ึงอาจจะตองพิจารณาถึงการกํากับดูแลเชิง Cross-platform ดวย 

 
๓. Session Three: Why the TV Industry Cares about Satellite Spectrum 

 ประเด็นเรื่องการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหวางกิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน 

- ยานความถ่ี C-Band เปนท่ีตองการในภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Demand for C-Band) ซ่ึง

ผูประกอบการ 3G และ 4G ตองการคลื่นความถ่ีท่ีต่ํากวา ๑ GHz แตการจัดสรรคลื่น ๑ – ๓ GHz ยังใชไม

หมด โดยการจัดสรรคลื่นความถ่ี C-Band อาจชวยใหผูประกอบการผลิตอุปกรณเขาสูตลาดโลกได  

- ภาคอุตสาหกรรมเห็นวา ภาครัฐควรจัดสรรคลื่นความถ่ียาน C-Band เพ่ือใชประกอบกิจการ FSS 

(Fixed Satellite Service) เพราะ KU-Band และ KA-Band มีปญหาดานการสงสัญญาณในขณะฝนตก และ

มีการใชในประเทศตางๆ ตั้งแตประมาณ ค.ศ. ๑๙๗๐ เปนตนมา 



5 

 

- สวนขยายของ C-Band (๓.๔ – ๓.๗ GHz) ถูกใชสําหรับ WiMax และกิจการอ่ืนๆ ในบางครั้ง ซ่ึงทํา

ใหประสบปญหาดานความสามารถของยานความถ่ีนี้ และทําใหบริการ FSS พบปญหาสัญญาณมาชากวาท่ีควร 

การสูญเสียสัญญาณบางชวงเวลาและบางพ้ืนท่ี หรือบางครั้งอาจเกิดปญหาสัญญาณขาดหายได 

- เม่ือการใชคลื่นความถ่ียานเดียวกันสําหรับกิจการ WiMax / IMT กับบริการ FSS ทําใหเกิดการ

รบกวนกัน อุตสาหกรรมจึงขอใหมีการทบทวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีของสองกิจการดั งกลาว โดยขอใหจัดสรร

คลื่นความถ่ีสําหรับ WiMax / IMT ในยานท่ีต่ํากวา 

- ขอเสนอในการกํากับดูแล คือ ในการจัดสรรคล่ืนความถี่ มีความจําเปนตองพิจารณาจัดสรรให

เหมาะสม โดยมีมิติดานความสามารถและขอจํากัดของคล่ืนความถี่ เพ่ือใหกิจการโทรทัศนมีการพัฒนา 

และสามารถใหบริการแกผูบริโภคได 

 

------------------------------------------------ 
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รายงานสรุปการเขารวมแลกเปล่ียนกับ 
Office of Communications Authority (OFCA)  

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง 

----------------------------------------- 

ผูเขารวมประชุมจาก OFCA 

- Miss Katy Fong, Assistant Director (Broadcasting Branch)  

- Miss Anissa Chan, Principal Entertainment Standards Control Officer (License 

Administration)  

- Mr Jimson Chan, Chief Entertainment Standards Control Officer (License Administration)  

 
ขอมูลการกํากับดูแลของ OFCA 

 - Communication Authority (CA) จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือทําหนาท่ีในการ

กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยมีฐานะเปนหนวยงานอิสระท่ี

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย โดยเปนการรวมกันของ Broadcasting Authority และ Telecommunications 

Authority ประกอบดวยกรรมการจํานวน ๑๒ คน (กรรมการประจํา ๒ คน กรรมการภายนอก ๑๐ คน) ทํา

หนาท่ีในการใหคําแนะนําตอรัฐบาลในการกําหนดกฎ ระเบียบ และนโยบายการกํากับดูแล ออกใบอนุญาต 

ตรวจสอบเก่ียวกับการประกอบการ กํากับดูแล รับและพิจารณาเรื่องรองเรียน ใหความเห็นตอ Chief 

Executive in Council เก่ียวกับการขอและตอใบอนุญาต และบริหารคลื่นความถ่ี  

 - Office of CA เปนหนวยปฏิบัติ มีฐานะเปนหนวยงานราชการ (Government Department) ทํา

หนาท่ีเปนหนวยงานดําเนินการตามนโยบายของ CA 

 - CA แตงตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน ๓ คณะ ไดแก  
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  (๑) คณะอนุกรรมการเรื่องรองเรียนดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน (Broadcast 

Complaints Committee) ทําหนาท่ีใหความเห็นตอ CA ตอเรื่องรองเรียนดานกิจการกระจายเสียงฯ 

  (๒) คณะอนุกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 

(Broadcast Codes of Practice Committee) ทําหนาท่ีใหคําแนะนําและรายงานตอ CA เก่ียวกับประเด็น

มาตรฐานทางจริยธรรมของรายการ การโฆษณา และเทคนิค 

  (๓) คณะอนุกรรมการดานกิจการโทรคมนาคม (Telecommunications Affairs 

Committee) 

 - วัตถุประสงคของนโยบายดานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ประกอบดวย เปดทางเลือกของ

รายการสําหรับชุมชน สงเสริมการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 

กํากับดูแลการแขงขันอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหฮองกงเปนศูนยกลางกิจการกระจายเสียง

แลโทรทัศนในภูมิภาค และกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามกฎหมาย  

 -  แนวทางในการกํากับดูแล มุงเนนประเด็นตางๆ ไดแก การสงเสริมการแขงขันอยางเสรีโดยลดการ

เขาไปเก่ียวของ การเขาใจรูปแบบการประกอบกิจการและกํากับดูแลแยกสวนตามลักษณะและการใหบริการ 

การไมใชการตรวจสอบกอนการออกอากาศแตใชแนวทางการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน และการกํากับ

ดูแลกันเองในสวนของการจัดการขอขัดแยงเก่ียวกับประโยชนของการผลิตและจัดรายการ  

 -  การบริการรายการโทรทัศน ประกอบดวย 

  (๑) การบริการรายการโทรทัศนโดยไมเสียคาใชจายในประเทศ เปนกิจการท่ีสามารถรับได

โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมและมีความมุงหมายใหบริการในฮองกง จํานวน ๒ ราย 

   -  Asia Television Limited (ATV) 

   - Television Broadcast Limited (TVB) 

   ลาสุดรัฐบาลไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหอีก ๒ ใบอนุญาต สําหรับ Fantastic Television 

Limited และ Hong Kong Television Entertainment Company Limited โดยแตละรายจะมีการ

ออกอากาศ ๒ ชอง เปนชองภาษาจีน ๑ ชอง และภาษาอังกฤษ ๑ ชอง 

  สําหรับรายเดิม (ATV / TVB) มีการออกอากาศท้ังระบบอนาล็อกและดิจิตอล (เริ่ม

ออกอากาศระบบดิจิตอลเม่ือป ค.ศ. ๒๐๐๗) แบบ Simulcast โดยกําหนดหยุดการออกอากาศระบบอนาล็อก

ประมาณป ค.ศ. ๒๐๑๕ ขอกําหนดเพ่ิมเติมตางๆ เชน จะตองมีคําบรรยายแปลภาษา (Subtitle) และการ

กําหนดสัดสวนรายการประเภทตางๆ ดวย 

  ทีวีดิจิตอลในฮองกงมี ๑๑ ชอง (ฟรี) ซ่ึงรวมถึง HDTV และชองขาว ๒๔ ชั่วโมงดวย ท้ังนี้ 

การคลอบคลุมของทีวีดิจิตอลปจจุบันสามารถเขาถึงไดรอยละ ๙๘ ในเชิงพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ ๘๒ ของ

ประชากร  

  (๒) การบริการรายการโทรทัศนแบบมีคาใชจายในประเทศ เปนกิจการท่ีสามารถรับไดโดย

การสมัครสมาชิก มีคาใชจาย และมีความมุงหมายใหบริการในฮองกง จํานวน ๓ ราย 

   -  Hong Kong Cable Television Limited 



8 

 

   - PCCW Media Limited 

   - TVB Network Vision Limited 

  การเขาถึงของครัวเรือนมีมากกวารอยละ ๘๐ ของครัวเรือนท้ังหมด 

  (๓) การบริการรายการโทรทัศนท่ีไมใชกิจการในประเทศ ไมไดมีจุดมุงหมายใหบริการใน

ฮองกง แตอาจรับบริการในฮองกงไดดวยก็ได โดยไมไดมุงวาจะเปนกิจการท่ีตองสมัครสมาชิกหรือไม โดยมี

ผูประกอบการท้ังหมด ๑๘ รายท่ีไดรับใบอนุญาต มากกวา ๒๐๐ ชองรายการ 

  (๔) การบริการรายการโทรทัศนท่ีมีใบอนุญาตลักษณะอ่ืน เปนกิจการท่ีใหบริการโดยจะเก็บ

หรือไมเก็บคาใชจายก็ได ซ่ึงเปนการบริการแกผูรับท่ีไมมากกวา ๕,๐๐๐ ราย หรือเปนการบริการในโรงแรม 

อพารทเมนทในฮองกง มีจํานวนผูรับใบอนุญาต ๒๖ ราย 

 -  กิจการกระจายเสียง (ระบบอนาล็อก) มีจํานวน ๓ ราย ใหบริการท้ังหมด ๑๓ ชองรายการ 

  -  Hong Kong Commercial Broadcasting Company Limited (๓ ชองรายการ) 

  -  Metro Broadcast Corporation Limited (๓ ชองรายการ) 

  -  Radio Television Hong Kong (๗ ชองรายการ) 

 -  กิจการกระจายเสียง (ระบบดิจิตอล) เพ่ือใหบริการท่ีมีคุณภาพเสียงดีข้ึน และมีทางเลือกในการรับ

ฟงรายการมากข้ึน โดยเริ่มใหใบอนุญาตเม่ือป ค.ศ. ๒๐๑๑ มีผูไดรับใบอนุญาต ๔ ราย ๑๕ ชองรายการ 

  -  Digital Broadcasting Corporation Hong Kong Limited 

  - Phoenix U Radio Limited 

  - Metro Broadcast Corporation Limited 

  - Radio Television Hong Kong 

 คาดวาจะมีจํานวนชองรายการในป ค.ศ. ๒๐๑๔ จํานวน ๓๑ ชองรายการ โดยปจจุบันมีพ้ืนท่ี

ครอบคลุมรอยละ ๗๐ (เปนขอมูลเชิงสถิติ แตผูบริโภคบางสวนยังคงไมไดซ้ือเครื่องรับทีวีดิจิตอล การเขาถึงใน

ความเปนจริงจึงยังไมมาก ท้ังนี้ CA ไมไดมีนโยบายในการมีสวนลดหรือแจกเครื่องรับทีวีดิจิตอล) 

 -  กลไกการจัดการเรื่องรองเรียน โดยมุงเนนขับเคลื่อนโดยระบบการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน ไม

มีการตรวจสอบรายการกอนออกอากาศ ซ่ึง OFCA (สํานักงาน) ทําหนาท่ีกลั่นกรองเรื่องหรือดําเนินการใน

เบื้องตน โดยในบางกรณีท่ีตองการการพิจารณาเปนพิเศษจะไดพิจารณาจัดทําขอเสนอแนะโดย Broadcast 

Complaints Committee ตอ CA 

 - บทบาทของผูประกอบกิจการในการกํากับดูแลเนื้อหา มีแนวคิดของการกํากับดูแลผานมาตรฐาน

ทางจริยธรรม ซ่ึงประกาศใชโดย CA ภายใตการหารือรวมกับผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 

และผูประกอบกิจการ โดยท่ีผูไดรับใบอนุญาตจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม รวมท้ังตองใหมีระบบการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนท่ีมีตอกิจการดวย โดย OFCA มุงใหขอมูล

ผูบริโภคในการสงความเห็นหรือเรื่องรองเรียน (ท่ีไมเก่ียวของกับการดําเนินการของ CA โดยตรง) ไปท่ีผู

ประกอบกิจการ 
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 -  ความเขาใจของประชาชนตอชองทางการรับเรื่องรองเรียน OFCA ไดทําการสํารวจพบวา ประชาชน

สวนใหญ ไดรับทราบเก่ียวกับชองทางการรองเรียน 

 -  ในป ค.ศ. ๒๐๑๒ มีเรื่องรองเรียนท้ังสิ้น ๔๗,๐๓๗ เรื่องรองเรียน ท่ีเก่ียวของกับ ๑,๗๖๕ กรณี (คือ 

มีกรณีซํ้ากันเปนจํานวนมาก เนื่องจากในปดังกลาวมีประเด็นเรื่องการละเมิด) ท้ังนี้ มีจํานวนเพียง ๔๔ เรื่อง 

(คิดเปนรอยละ ๒.๔) ท่ีเขาสูการพิจารณาใหความเห็นโดย Broadcast Complaints Committee นอกนั้น 

ดําเนินการโดย OFCA 

 - การลงโทษมีระดับท่ีตางกัน โดยพิจารณาจากหลายปจจัย 

  -  Miner Breach (๑ กรณี) 

  - Advice (๘ กรณี) 

  - Strong Advice (๘ กรณี) 

  - Warning (๑๔ กรณี) 

  - Serious Warning (๔ กรณี) 

  - Financial Penalty (๑ กรณี) 

 (หมายเหตุ ในวงเล็บ คือ จํานวนการลงโทษในป ค.ศ. ๒๐๑๒ จากจํานวนการลงโทษ ๓๖ กรณี) 

 -  ประเด็นท่ีเก่ียวของในการมีมาตรฐานทางวิชาชีพ 

  -  มาตรฐานดานรายการ มีประเด็นการคุมครองเด็ก รสนิยมและความเหมาะสม ความ

เท่ียงตรง/เปนกลาง/ยุติธรรมของรายการท่ีเสนอขอเท็จจริง และการโฆษณาทางออม (Indirect Advertising) 

  - มาตรฐานดานการโฆษณา มีประเด็นดานการนําเสนอขอเท็จจริง (ไมหลอกลวง) การ

สนับสนุนรายการ 

  -  มาตรฐานดานเทคนิค ท้ังวิทยุและโทรทัศน 

 -  การพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม เกิดจากการศึกษา วิจัยแนวทางของประเทศและตางประเทศ 

การหารือรวมกับผูประกอบกิจการ ผูบริโภค และหนวยงานท่ีเก่ียวของ การสํารวจความเห็นสาธารณะ/โฟกัส

กรุป/หารือรวม การใหความเห็นโดย Broadcast Codes of Practice Committee การพิจารณาโดย CA 

และการพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม  

 -  การสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารของคนพิการ ปจจุบัน มีขอกําหนดใหฟรีทีวี ๒ ราย ตองจัดทํา

คําบรรยายในรายการขาว สถานการณปจจุบัน พยากรณอากาศ และการประกาศในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 

นอกจากนี้ ในชองรายการภาษาจีน จะตองจัดใหมีคําบรรยายภาษาจีนในรายการละครและรายการท่ี

ออกอากาศในชวงระหวาง ๑๙.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. สวนรายการภาษาอังกฤษ จะตองมีคําบรรยายภาษาอังกฤษ

ในรายการท่ีออกอากาศระหวาง ๒๐.๐๐ – ๒๓.๓๐ น. และรายการท่ีเปนเรื่องของการศึกษาท่ีมุงเนนเยาวชน

จํานวน ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห รวมท้ัง ฟรีทีวีจะตองมีภาษามือในการออกอากาศรายการของภาครัฐ 

(Government Programmes) ดวย 

---------------------------------------- 
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รายงานสรุปการเขารวมแลกเปล่ียนกับ 
Consumer Council Hong Kong 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง 
------------------------------------------------------ 

 

ผูเขารวม 

๑.Mr.Hung Tin-yau, Victor  Chief research& Trade Practices Officer 

๒. Mr. Simon Chui, Deputy Chief Executive 

 

 

ขอมูลของหนวยงาน 

สภาผูบริโภคฮองกงจัดตั้งข้ึนตั้งแตเดือนเมษายน  พ .ศ. ๒๕๑๗  ในชวงท่ีประเทศฮองกงกําลังขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  ซ่ึงมีความเปนอิสระจากรัฐแมวาจะไดรบงบประมาณสวนใหญจากงบประมาณของ
รัฐ   มีวิสัยทัศนขององคกร คือ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคเพ่ือใหไดรับสิ่งท่ีดี ข้ึนบนพ้ืนฐานของความ
ยุติธรรมของทุกฝาย   

๑. หนาท่ีหลักของสภาผูบริโภค  

๑.๑ ทําหนาท่ีไกลเกลี่ยระหวางผูบริโภคและผูประกอบการ 

๑.๒ สรางความเชื่อม่ันตอคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑตางๆ 

๑.๓ จัดทําฐานขอมูลดานการตลาดใหบริการและสินคา 

๑.๔ สงเสริมศักยภาพของผูบริโภค 

๑.๕ ใหการสงเสริมผลิตภัณฑและสินคาท่ีดี และสงเสริมการแขงขันทางการตลาด 

๑.๖ เผยแพรขอมูลใหกับผูบริโภค 
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๑.๗ สงเสริมความเขมแข็งผูบริโภคโดยผานระบบการศึกษา 

๑.๘ เปนตัวแทนใหกับผูบริโภคและสรางเครือขายการทํางานรวมกัน 

๑.๙ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปกปองคุมครองผูบริโภค 

๑.๑๐ ดูแลกฎหมายกองทุนผูบริโภค 

  ๒.  ขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนในป  ๒๐๐๒ /๒๐๐๓  ถึง  ๒๐๑๑/๒๐๑๒   ท่ีสภาผูบริโภคไดรับทุก
เรื่อง และพบวาเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการใหบริการโทรศัพทมือถือ  การใหบริการอินเตอรเนตท่ีฮองกง
จะมีเรื่องรองเรียนอยูในระดับสูง 
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CASBAA Policy Roundtable 2013 

October 23, 2013, Hong Kong 

Preliminary Agenda 

(Networking Lunch:  12:30pm -1:30pm)  
 

1.  Welcome and Introduction at 1:30 pm 

2.  Session One:   The Importance of Copyright to Development of Asian Video Content 

• Senior Execs from Asian Pay-TV companies will give their perspectives on how their 
national industries are – or are not – coping with the challenge of monetizing their intellectual 
property, and stimulating jobs, growth, and creativity.  

• Roundtable Discussion 
 

3.  Case Study 1:   Sports and “Antisiphoning” Rules in Australia  

(Coffee Break) 
 

4.  Case Study 2:  Technology Regulation in the EU 

5.  Session Two:   Regulating Content, Services and Technologies in Convergent Video Markets 
 

(Mid-Session Break and Demonstrations) 
 

 Cutting-Edge Technology: Demonstration of a modern multi-screen video offering 

• A world-leading technology company will discuss the latest multi-screen video offerings that 
are already being commercialized, and how these may look from a policy perspective 

• Roundtable Discussion 
 

6.  Session Two:    Why the TV Industry Cares about Satellite Spectrum 

• A brief introduction for Broadcasting Regulators about content distribution in Asia and why 
upcoming ITU decisions could have catastrophic effects on television 

 

5.  Case Study Three:   Rate Regulation in the United States    

Discussion:   The Role of the Regulator in an Age of Convergence 

• Discussion will revolve around what government policy bodies should – and should not – be 
attempting to achieve, as the industries they regulate transform and combine, and participants 
will discuss their own views. 
 

4. Roundtable Conclusion 


