สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
รายละเอียด
““ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว”
เพื่อดำเนิ นกำรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 จึงมีมติเห็นชอบให้
เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบต่อ
“ข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว” ตำมที่ปรำกฏในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง “ข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว”
ซึ่งเป็ นข้อมูลเดิมตำมที่ ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2556 ได้เคยมีมติอนุ มตั ิไว้ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
“ข้อ 31. ข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว
เนื่ องด้วย ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำร
โดยคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2555 ซึ่งประกำศ ณ วันที่ 23 กรกฎำคม 2555 และลงประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 24 กรกฎำคม 2555 ได้กำหนดหน้ำที่
ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กำหนดข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำ
กิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว และโดยเหตุที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็ น
ผูร้ ่วมกำรงำนและร่วมลงทุนกับองค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปั จจุบนั คือบริษัท ทีโอที จำกัด
(มหำชน)) ในกำรจัดหำ ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษำอุปกรณ์ในระบบเพื่อโอนและส่งมอบให้
องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยดำเนิ นกำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงเข้ำใจว่ำ
บริษัทฯ มิได้เป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และมิได้เป็ นผูร้ บั ใบอนุ ญำตตำมควำมในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดข้อห้ำมกำรกระทำ
ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2555 (“ประกำศ กสทช.ฯ”) ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขตำมที่ประกำศ กสทช.ฯ กำหนด อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกบริษัทฯ เป็ น
บริษัทมหำชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่ำบริษัทฯ มิได้ถูก
ครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติได้กำหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใช้มำตรฐำนตำมประกำศ กสทช.ฯ ดังกล่ำว
ในกำรแสดงตน และกำหนด “ข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว”
เพื่อเป็ นกำรรับรองว่ำบริษัทฯ จะไม่ถูกครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวตำมลักษณะพฤติกำรณ์หรือ
ข้อเท็จจริงตำมที่ประกำศ กสทช.ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ น
กำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวไว้ ดังต่อไปนี้
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(1)

ในข้อห้ำมนี้

“ประกำศ กสทช.ฯ” หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ น
กำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2555
“บริษัทฯ” หมำยถึง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
“คนต่ำงด้ำว” หมำยถึง คนต่ำงด้ำวตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542
“กำรครอบงำกิจกำร” หมำยถึง กำรมีอำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วำ่
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมโดยคนต่ำงด้ำวในกำรกำหนดนโยบำย กำรบริหำรจัดกำร กำรดำเนิ นงำน
กำรแต่งตั้งกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูบ้ ริหำรระดับสูง อันอำจมีผลต่อกำรบริหำรกิจกำรหรือกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยกำรถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่ งของจำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด กำรมีอำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือกำรแต่งตั้งหรือ
กำรถอดถอนกรรมกำรตั้งแต่กึ่งหนึ่ งของกรรมกำรทั้งหมด
(2) กำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำวผ่ำนพฤติกำรณ์ดงั ต่อไปนี้ เข้ำข่ำย
เป็ นข้อห้ำมกำรกระทำที่มีลกั ษณะเป็ นกำรครอบงำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว ตำมประกำศ กสทช.ฯ
(2.1) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรให้คนต่ำงด้ำว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิด
เข้ำมำถือหุน้ ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกำศ กสทช.ฯ
(2.2) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรถือหุน้ โดยคนต่ำงด้ำวเอง หรือ
ถือผ่ำนผูแ้ ทนหรือตัวแทนของคนต่ำงด้ำว โดยหุน้ ดังกล่ำวมีสิทธิพิเศษในกำรออกเสียงลงมติในกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกินกว่ำสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ถือไว้จริง หรือเป็ นหุน้ ที่มีสิทธิพิเศษเหนื อกว่ำหุน้ ที่ถือ
โดยผูม้ ีสญ
ั ชำติไทย
(2.3) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรที่คนต่ำงด้ำวมีอำนำจควบคุมหรือ
มีอิทธิพลไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรกำหนดนโยบำย กำรบริหำรจัดกำร กำรดำเนิ นงำน
หรือกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรระดับสูง
ผูบ้ ริหำรระดับสูง หมำยถึง ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูจ้ ดั กำร ผูอ้ ำนวยกำร หัวหน้ำผูบ้ ริหำรด้ำนจัดซื้ อ หัวหน้ำผูบ้ ริหำรด้ำนกำรเงิ น หรือบุคคลอื่นใด
ซึ่งมีอำนำจควบคุมหรืออิทธิพลต่อกำรบริหำรกิจกำรหรือประกอบกิจกำรโทรคมนำคมในกิจกำร
ของบริษัทฯ
(2.4) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรมีนิติสมั พันธ์กบั แหล่งที่มำของ
เงินลงทุนและเงินกูจ้ ำกคนต่ำงด้ำวหรือนิ ติบุคคลในเครือ อำทิ กำรค้ำประกันเงินกู ้ กำรให้กเู ้ งิน
ในอัตรำดอกเบี้ ยตำ่ กว่ำรำคำตลำด กำรประกันควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ หรือกำรให้สินเชื่อ ทั้งนี้
ในลักษณะที่มีกำรเลือกปฏิบตั ิ
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(2.5) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรทำสัญญำเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ
สัญญำแฟรนส์ไชส์ (Franchise) หรือสัญญำที่ให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวกับคนต่ำงด้ำวหรือนิ ติบุคคลในเครือ
และสัญญำดังกล่ำวมีผลเป็ นกำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่ำงด้ำว
(2.6) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรทำสัญญำจัดซื้ อจัดจ้ำงหรือสัญญำจ้ำง
บริหำรกับคนต่ำงด้ำวหรือนิ ติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้ำง หรือพนักงำนของคนต่ำงด้ำวหรือนิ ติบุคคลในเครือ
และสัญญำดังกล่ำวมีผลเป็ นกำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่ำงด้ำว
(2.7) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรร่วมประกอบกิจกำรกับคนต่ำงด้ำว
หรือนิ ติบุคคลในเครือ โดยมีกำรจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรในลักษณะที่มีผลเป็ น
กำรถ่ำยโอนค่ำใช้จ่ำยและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่ำงด้ำว
(2.8) กำรครอบงำกิจกำรผ่ำนกำรทำธุรกรรมในลักษณะโอนรำคำ
(Transfer pricing) หรือสมยอมด้ำนรำคำกับคนต่ำงด้ำวหรือนิ ติบุคคลในเครือ”
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