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รายละเอียด 

““ขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว” 

 

เพ่ือด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 

กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง กำรก ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะ

เป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ ์2560 จึงมีมติเห็นชอบให้

เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 เพ่ือพิจำรณำทบทวนและใหค้วำมเห็นชอบต่อ 

“ขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว” ตำมท่ีปรำกฏในขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ ขอ้ 31 เร่ือง “ขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว” 

ซ่ึงเป็นขอ้มลูเดิมตำมท่ี ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2556 ไดเ้คยมีมติอนุมติัไว ้โดยมีรำยละเอียด

ดงัน้ี 

 “ขอ้ 31. ขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว 

เน่ืองดว้ย ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง กำรก ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำร 

โดยคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกำศ ณ วนัท่ี 23 กรกฎำคม 2555 และลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2555 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2555  ไดก้ ำหนดหน้ำท่ี

ใหผู้ร้บัใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ก ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำ

กิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว และโดยเหตุท่ี บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซ่ึงเป็น

ผูร้่วมกำรงำนและร่วมลงทุนกบัองคก์ำรโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัคือบริษัท ทีโอที จ ำกดั 

(มหำชน)) ในกำรจดัหำ ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบ ำรุงรกัษำอุปกรณใ์นระบบเพ่ือโอนและส่งมอบให้

องคก์ำรโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยด ำเนินกำรใหบ้ริกำรแก่ประชำชนดว้ยตนเอง บริษัทฯ จึงเขำ้ใจวำ่

บริษัทฯ มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำร

โทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และมิไดเ้ป็นผูร้บัใบอนุญำตตำมควำมในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร

กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง กำรก ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท ำ 

ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2555 (“ประกำศ กสทช.ฯ”) ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติั

ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีประกำศ กสทช.ฯ ก ำหนด  อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษัทฯ เป็น

บริษัทมหำชนซ่ึงไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเพ่ือแสดงวำ่บริษัทฯ มิไดถู้ก

ครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้วตำมมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติไดก้ ำหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใชม้ำตรฐำนตำมประกำศ กสทช.ฯ ดงักล่ำว

ในกำรแสดงตน และก ำหนด “ขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว” 

เพ่ือเป็นกำรรบัรองว่ำบริษัทฯ จะไมถู่กครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้วตำมลกัษณะพฤติกำรณห์รือ

ขอ้เท็จจริงตำมท่ีประกำศ กสทช.ฯ ก ำหนด บริษัทฯ จึงก ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็น

กำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้วไว ้ดงัต่อไปน้ี 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 7 
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(1) ในขอ้หำ้มน้ี 

“ประกำศ กสทช.ฯ” หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 

กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง กำรก ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็น

กำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2555 

“บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

“คนต่ำงดำ้ว” หมำยถึง คนต่ำงดำ้วตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบธุรกิจ

ของคนต่ำงดำ้ว พ.ศ. 2542 

“กำรครอบง ำกิจกำร” หมำยถึง กำรมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไมว่ำ่

โดยทำงตรงหรือทำงออ้มโดยคนต่ำงดำ้วในกำรก ำหนดนโยบำย กำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินงำน 

กำรแต่งตั้งกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัสูง อนัอำจมีผลต่อกำรบริหำรกิจกำรหรือกำรประกอบ

กิจกำรโทรคมนำคมของบริษัทฯ ทั้งน้ี โดยกำรถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด กำรมีอ ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือกำรแต่งตั้งหรือ

กำรถอดถอนกรรมกำรตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมด 

(2) กำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้วผ่ำนพฤติกำรณด์งัต่อไปน้ี เขำ้ขำ่ย

เป็นขอ้หำ้มกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้ว ตำมประกำศ กสทช.ฯ 

(2.1) กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรใหค้นต่ำงดำ้ว ตวัแทน หรือตวัแทนเชิด

เขำ้มำถือหุน้ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มเพ่ือหลีกเล่ียงประกำศ กสทช.ฯ 

(2.2) กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรถือหุน้โดยคนต่ำงดำ้วเอง หรือ 

ถือผ่ำนผูแ้ทนหรือตวัแทนของคนต่ำงดำ้ว โดยหุน้ดงักล่ำวมีสิทธิพิเศษในกำรออกเสียงลงมติในกำร

ประชุมผูถื้อหุน้เกินกวำ่สดัส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีถือไวจ้ริง หรือเป็นหุน้ท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกวำ่หุน้ท่ีถือ

โดยผูม้ีสญัชำติไทย 

(2.3) กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรท่ีคนต่ำงดำ้วมีอ ำนำจควบคุมหรือ 

มีอิทธิพลไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำย กำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินงำน 

หรือกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรระดบัสงู 

ผูบ้ริหำรระดบัสูง หมำยถึง ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ผูจ้ดักำร ผูอ้ ำนวยกำร หวัหนำ้ผูบ้ริหำรดำ้นจดัซ้ือ หวัหนำ้ผูบ้ริหำรดำ้นกำรเงิน หรือบุคคลอ่ืนใด 

ซ่ึงมีอ ำนำจควบคุมหรืออิทธิพลต่อกำรบริหำรกิจกำรหรือประกอบกิจกำรโทรคมนำคมในกิจกำร

ของบริษัทฯ 

(2.4) กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรมีนิติสมัพนัธก์บัแหล่งท่ีมำของ 

เงินลงทุนและเงินกูจ้ำกคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ อำทิ กำรค ้ำประกนัเงินกู ้กำรใหกู้เ้งิน 

ในอตัรำดอกเบ้ียต ำ่กวำ่รำคำตลำด กำรประกนัควำมเส่ียงทำงธุรกิจ หรือกำรใหสิ้นเช่ือ ทั้งน้ี  

ในลกัษณะท่ีมีกำรเลือกปฏิบติั 
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(2.5) กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรท ำสญัญำเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

สญัญำแฟรนสไ์ชส ์(Franchise) หรือสญัญำท่ีใหสิ้ทธิแต่เพียงผูเ้ดียวกบัคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ 

และสญัญำดงักล่ำวมีผลเป็นกำรถ่ำยโอนค่ำใชจ้่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่ำงดำ้ว 

(2.6) กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรท ำสญัญำจดัซ้ือจดัจำ้งหรือสญัญำจำ้ง

บริหำรกบัคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลกูจำ้ง หรือพนักงำนของคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ 

และสญัญำดงักล่ำวมีผลเป็นกำรถ่ำยโอนค่ำใชจ้่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่ำงดำ้ว 

(2.7) กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรร่วมประกอบกิจกำรกบัคนต่ำงดำ้ว

หรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีกำรจดัสรรหรือแบ่งตน้ทุนในกำรประกอบกิจกำรในลกัษณะท่ีมีผลเป็น

กำรถ่ำยโอนค่ำใชจ้่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่ำงดำ้ว 

(2.8) กำรครอบง ำกิจกำรผ่ำนกำรท ำธุรกรรมในลกัษณะโอนรำคำ 

(Transfer pricing) หรือสมยอมดำ้นรำคำกบัคนต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลในเครือ” 


