เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อัน เป็น กฎหมายที่ มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิแ ละ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติให้ก ระทําได้ โ ดยอาศั ย อํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย และตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญั ติก ารประกอบกิจ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญัติ การประกอบกิจ การโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ จึ งกําหนด
หลักเกณฑ์การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๔๒
“ใบอนุญ าต” หมายความว่า ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคมตามพระราชบัญ ญั ติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
“ข้อ ห้ า ม” หมายความว่ า ข้ อ ห้ า มการกระทํา ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การครอบงํ า กิ จ การโดยคน
ต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้
“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง
ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
“ผู้รับ ใบอนุญ าต” หมายความว่า ผู้รั บใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ สอง
ที่มี โ ครงข่ า ยเป็ น ของตนเอง และผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ส าม และให้
หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
หรือบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยโดยอนุโลม
“การครอบงํากิจการ” หมายความว่า การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือ
การถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญ าตหรือผู้รับใบอนุญาต
ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เท่าที่ความในประกาศนี้ ไม่ขัดหรือแย้ง
กับความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี
ข้อ ๖ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกําหนดข้อห้ามโดยยื่นต่อคณะกรรมการ
พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อ
ข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ และเมื่อ
ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดทําข้อห้ามดังกล่าวยืน่ ต่อคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องการกําหนด
ข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม (๑)
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง
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๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๗ ภายในสามสิบ วัน นับแต่วัน ที่ มีการประชุม ใหญ่ผู้ถือหุ้น ประจําปี ให้ ผู้รับใบอนุญ าต
กําหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่น ต่อคณะกรรมการ พร้อมคํารับรองซึ่ง ลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ผูก พั น นิ ติ บุค คลว่า จะไม่ ดํ าเนิ น การใด ๆ อั น เป็ น การขั ด ต่ อข้ อ ห้า มดั งกล่ าว ไม่ ว่ าแต่ ข้ อหนึ่ งข้ อ ใด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย
ผู้รับใบอนุญ าตต้องไม่กระทําการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทําการอัน มีลักษณะเป็น การฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง
ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญ าตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์แ ละสถานภาพการครอบงํากิจการ
ให้คณะกรรมการทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ยงสูงว่า
อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที
พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็ น ว่ าข้ อ ห้ า มที่ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ รั บใบอนุ ญ าตกํ า หนด
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต
เข้าชี้แ จง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม หรือให้ดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๙ เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ ๗ วรรคสี่ หรือเมื่อปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุ
อั น สมควรว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ก ารกระทํ า อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า มตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้
ให้เลขาธิการดําเนินการตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน
เพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบ ผู้ รับ ใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ งมี หน้า ที่เ ข้า ชี้แ จง ให้ข้ อมู ล
จัดส่งเอกสาร หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดําเนินการ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙
ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
(๑) หากเป็น กรณี ที่ผู้ รั บใบอนุญ าตเป็น ผู้ ร ายงานต่ อคณะกรรมการ ให้ค ณะกรรมการแจ้ ง
ผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญ าตดังกล่าว ในกรณีเช่น นี้ คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขหรื อ
หลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้
(๒) ในกรณีอื่น คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง หรือดําเนินการตาม (๑) ก็ได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ ๙
มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
(๑) หากเป็น กรณีที่ผู้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ร ายงานต่อคณะกรรมการถึงความเสี่ย งที่จะเกิด การ
ฝ่า ฝืน ข้ อห้ า มที่ กํ าหนดไว้ใ นบัญ ชี ท้า ยประกาศนี้ หรื อที่ กํ าหนดไว้เ พิ่ มเติ มนอกเหนื อ ไปจากข้ อห้ า ม
ตามบัญชีทา้ ยประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดําเนินการแก้ไขภายในกําหนดเวลา
ไม่เกินหนึ่งปี
(๒) ในกรณีอื่นที่มิได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม
ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต ดําเนินการแก้ไขภายในกําหนดเวลาไม่เกินสามเดือน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๒ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ดําเนินการให้ถูกต้อง ตามความใน
ข้อ ๖ ข้ อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือ ข้อ ๑๑ ให้ย กคําขอหรือ ให้ดํา เนิน การตามกฎหมายว่ าด้ว ย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่กําหนดข้อห้ามและยื่น ต่อคณะกรรมการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว
ให้ถือว่าเป็นการกําหนดข้อห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
สําหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอขยายระยะเวลาการกําหนดข้อห้าม
ยื่น ต่ อ คณะกรรมการไว้ แ ล้ ว รวมทั้ ง ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ กํ าหนดข้ อ ห้ า มยื่ น ต่ อ คณะกรรมการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็น การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ดําเนินการกําหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้เลขาธิการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บัญชีข้อห้ ามการกระทําที่มลี กั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้ าว

(๑) การครอบงํากิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรื อตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ ้นไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
(๒) การครอบงํากิจการผ่านการถือหุน้ โดยคนต่างด้าวเอง หรื อถือผ่านผูแ้ ทนหรื อตัวแทน
ของคนต่างด้าว โดยหุน้ ดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสี ยงลงมติในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเกินกว่าสัดส่ วน
จํานวนหุน้ ที่ถือไว้จริ ง หรื อเป็ นหุน้ ที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุน้ ที่ถือโดยผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
(๓) การครอบงํากิ จ การผ่า นการที่ ค นต่ า งด้า วมี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อมีอิ ท ธิ พ ลไม่ ว่ า
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในการกํา หนดนโยบาย การบริ หารจัด การ การดําเนิ นงาน หรื อการแต่ งตั้ง
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผูบ้ ริ หารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าผูบ้ ริ หารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผูบ้ ริ หารด้านการเงิน หรื อบุคคลอื่นใดซึ่งมีอาํ นาจควบคุมหรื ออิทธิพล
ต่อการบริ หารกิจการหรื อประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผูข้ อรับใบอนุญาต หรื อผูร้ ับใบอนุญาต
(๔) การครอบงํากิจ การผ่านการมีนิติสัมพันธ์กบั แหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกูจ้ าก
คนต่างด้าวหรื อนิติบุคคลในเครื อ อาทิ การคํ้าประกันเงินกู้ การให้กเู้ งินในอัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่าราคาตลาด
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรื อการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบตั ิ
(๕) การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์
(Franchise) หรื อสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวกับคนต่างด้าวหรื อนิ ติบุคคลในเครื อ และสัญญาดังกล่าว
มีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(๖) การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรื อสัญญาจ้างบริ หารกับคนต่างด้าว
หรื อนิติบุคคลในเครื อ หรื อลูกจ้าง หรื อพนักงานของคนต่างด้าวหรื อนิติบุคคลในเครื อ และสัญญาดังกล่าว
มีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(๗) การครอบงํากิจการผ่านการร่ วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรื อนิ ติบุคคลในเครื อ
โดยมีการจัดสรรหรื อแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(๘) การครอบงํากิจการผ่านการทําธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรื อ
สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรื อนิติบุคคลในเครื อ

