รายงานการดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
ต่ อร่ างประกาศ กสทช. ว่ าด้ วยการกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีม่ ีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว พ.ศ. ....
....................................................
ตามที่สาํ นักงาน กสทช. ได้นาํ ร่ างประกาศ กสทช. ว่าด้วยการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มี
ลักษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของสํานักงาน กสทช. เพื่อจัดให้
มีการรับฟั งความคิดเห็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและประชาชนทัว่ ไป โดยกําหนดให้ผทู้ ี่ประสงค์จะแสดงความ
คิดเห็นต่อร่ างประกาศฯ ดังกล่าว แจ้งส่ งความคิดเห็นได้ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ตามประเด็นที่กาํ หนดไว้
ดังนี้
1. ความเหมาะสมของพฤติการณ์และสถานภาพการมีอาํ นาจควบคุมกิจการโดยคนต่างด้าว
ที่ตอ้ งดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่กาํ หนดในประกาศ
2. ความเหมาะสมของกระบวนการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศ
3. ความเหมาะสมของกระบวนการเยียวยาและแก้ไข
4. ประเด็นเพิม่ เติมอื่น ๆ
โดยในการจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและประชาชนทัว่ ไปดังกล่าว
มีผทู ้ ี่ยนื่ เอกสารแสดงความคิดเห็นต่อร่ างประกาศฯ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 8 ราย ตามลําดับ ดังนี้
1) ROYAL NORWEGIAN EMBASSY
2) บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
3) บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
4) EMBASSY OF JAPAN
5) EUROPEAN UNION
6) JOINT FOREIGN CHAMBERS OF COMMERCE IN THAILAND
7) บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
8) บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ งสํานักงาน กสทช. ได้สรุ ปและวิเคราะห์ ความคิดเห็ นที่ได้รับตามประเด็นที่กาํ หนดไว้
เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุ ปและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ดังนี้
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สรุปและวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มสี ่ วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป ต่ อร่ างประกาศ กสทช.
ว่ าด้ วยการกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว พ.ศ. ....
โดย สํานักงาน กสทช.
(หลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ มิ.ย. 2554)

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ
ข้อ 1
“คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
บริ ษทั ทรู คอร์ ปเรชัน่ ฯ
นิยามคําว่า “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวฯ นั้น มีช่องว่างทางกฎหมาย จึงควรจะมี
ความหมายสมบูรณ์และครอบคลุมไปถึงลําดับชั้นของการ
ถือหุน้ ของผูร้ ับใบอนุญาตหรื อสะท้อนทุกลําดับชั้นของ
โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น และรวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรื อ
นิติบุคคลที่เกี่ยวพันด้วย
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ มี
กระบวนการในการกํากับและตรวจสอบเกี่ยวกับการถือหุ ้น
ของผูร้ ับใบอนุญาต ดังจะเห็นได้จากมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.
ดังกล่าว ซึ่งมีหลักการว่า ผูม้ ีสัญชาติไทยหรื อนิ ติบุคคลที่มิใช่
คนต่างด้าวให้ความช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นหรื อร่ วม
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรื อถือหุน้ แทนคนต่างด้าว
เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุ รกิจโดยหลีกเลี่ยงหรื อฝ่ าฝื น
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมทั้งคนต่างด้าวยินยอมให้ผมู้ ี
สัญชาติไทยหรื อนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวกระทําการ
ดังกล่าว ต้องระวางโทษ ...
ดังนั้น กรณี การดําเนินการซึ่งเข้าลักษณะตามมาตรา 36
ดังกล่าวนี้จะพิจารณาทุกลําดับชั้นของการกระทํา

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

“อํานาจควบคุม” หมายความว่า การมีอาํ นาจควบคุม
หรื อมีอิทธิ พลไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในการ
กําหนดนโยบาย การบริ หารจัดการ การดําเนินงาน
การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
หรื อการกระทําอื่นใดอันอาจมีผลต่อการบริ หารกิจการ
หรื อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูข้ อรับ
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต

บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
“อํานาจควบคุม” ความหมายคํานิยามคําว่าอํานาจควบคุม
นั้นกว้างเกินไป และชี้วดั ได้ยาก ทําให้เกิดปัญหาในการ
ตีความ และใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ จึงควรวัดจากจํานวน
ที่เป็ นรู ปธรรม

ข้อ 3 ในกรณี ที่คนต่างด้าวมีอาํ นาจควบคุมในกิจการ
ของผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตรวมกัน

บริ ษทั ทรู คอร์ ปเรชัน่ ฯ
“อํานาจควบคุม” นิยามคลุมเครื ออาจก่อให้เกิดปั ญหาใน
การบังคับใช้ จึงควรนิยามให้ชดั เจนครอบคลุมทุกกรณี เช่น
การเป็ นตัวแทนเชิด การกระทําการแทน การทําสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุ ้นที่จาํ กัดและลดทอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ไทย
การกําหนด อนุมตั ิ หรื อคัดค้าน นโยบายการลงทุนและ
บริ หารงานเป็ นต้น
บริ ษทั กสทฯ
“คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้ นการบังคับใช้ ประกาศนี ้
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
- การกําหนดดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมายแม่บท
- การพิจารณานิยามคําว่า อํานาจควบคุม นั้นเป็ นเรื่ อง
ที่ตอ้ งพิจารณาข้ออื่นและบัญชีทา้ ยท้ายประกาศฯ
ประกอบ และกําหนดให้เลขาธิ การจัดทําแนว
ทางการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อ ๑๖ ต่อไป

- การกําหนดข้อนี้เพื่อวางหลักการพิจารณา อย่างไรก็ดี
ได้กาํ หนดข้อยกเว้น (Safe harbor) ให้แก่

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

แล้วตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของอํานาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
ให้ถือเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตาม
ประกาศนี้ เว้นแต่จะมีบทกฎหมายกําหนดไว้
เป็ นอย่างอื่น
เพื่อการรักษาประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมของผูข้ อรับ
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต เมื่อมีการร้องขอจาก
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นการ
บังคับใช้ประกาศนี้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน
แก่การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง
ซึ่งมีลกั ษณะสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิอนั เป็ นที่ยอมรับ
กันทัว่ ไปในทางธุ รกิจ แต่ท้งั นี้ ให้พิจารณาข้อเท็จจริ ง
และความเหมาะสมเป็ นรายกรณี ๆ ไป

ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อแต่ บางส่ วน แก่ การครอบงํากิจการโดย
คนต่ างด้ าวตามวรรคหนึ่ง” อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
และเอื้อประโยชน์ต่อผูร้ ับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งเป็ น
พิเศษโดยใช้เพียงดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เสนอให้ตดั ข้อ 3 วรรคสองออก
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
แสดงความกังวลว่า การกําหนดนิยาม “การครอบงํา
กิจการ” ตามข้อ 3 ของร่ างประกาศฯ โดยไม่คาํ นึงที่มาของ
“อํานาจควบคุมกิจการ” ว่าเกิดจากการตกลงโดยชอบ
หรื อไม่ ย่อมไม่เป็ นธรรมและจะเป็ นโทษต่อทั้งผูถ้ ือหุน้ ชาว
ไทยและต่างชาติ
และกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ชาวไทยและต่างชาติได้ทาํ การตกลง
กันอย่าง “อิสระ” ให้ผถู ้ ือหุ น้ ชาวต่างชาติมีสิทธิ ในการ
ควบคุมนโยบาย หรื อบริ หารงานแทนผูถ้ ือหุ น้ ชาวไทย ย่อม
ไม่ใช่การใช้สิทธิ เสรี ภาพที่ไม่ชอบ หรื อก่อความเสี ยหายใน
อันที่จะต้องถือว่าเป็ นการครอบงํา เพราะแท้จริ งแล้ว กรณี
เป็ นการ “ตกลงโดยสมัครใจ” มิใช่ “การครอบงํา” อันเป็ น
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
ผูป้ ระกอบการในกรณี ที่ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ิ
อันเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปในทางธุรกิจ ซึ่ งก็เป็ นหลัก
ที่ยอมรับได้อย่างสากลและมิใช่การเลือกปฏิบตั ิแต่
อย่างใด
- หลักกรรมการกระทําการโดยอิสระนั้นนั้นเป็ นหลัก
ทัว่ ไป อย่างไรก็ดีบางบริ ษทั กรรมการมีสัมพันธ์
แน่นแฟ้ นกับผูถ้ ือหุ น้ เป็ นพิเศษจนไม่รักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั แต่เลือกที่จะกระทําการเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นแทน
- นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ไม่เน้นเรื่ อง ความเป็ น
อิสระ หากแต่เน้นเรื่ องการครอบงํากิจการโดยคน
ต่างด้าว ดังนั้นเรื่ องนี้จึงเป็ น Subjective ต้องพิจารณา
เป็ นรายกรณี ไปซึ่งไม่ตดั อํานาจ กสทช. หรื อศาลใน
การพิจารณาต่อไป

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

ความหมายในเชิงลบแต่อย่างใดไม่ และการตกลงดังกล่าวก็
เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อเสนอในประเด็นดังกล่าวนี้ DTAC ขอแก้ไขคําว่า
“การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว” ตามข้อ 3
ของร่ างประกาศฯ ดังนี้
“ในกรณี ที่คนต่ างด้ าวมีอาํ นาจควบคุมในกิจการของ
ผู้ขอรั บใบอนุญาต รวมกันแล้ วตั้งแต่ กึ่งหนึ่งของอํานาจ
ควบคุมในกิจการดังกล่ าว โดยอํานาจดังกล่ าวไม่ เป็ นธรรม
ต่ อผู้ถือหุ้ นสั ญชาติไทย และไม่ ได้ เกิดจากข้ อที่ ได้ ตกลงกัน
ไว้ ในสั ญญาจัดตั้งนิ ติบุคคล หรื อไม่ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
ของนิติบุคคลให้ ถือเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว
ตามประกาศนี ้ เว้ นแต่ จะมีบทกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่ าง
อื่น”
ข้อ 5 ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่ บริ ษทั กสทฯ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตกําหนดหรื อ
ข้อ 5 วรรคสี่ เป็ นการเพิ่มภาระเกินสมควรจึงเสนอให้
ทบทวนข้อห้ามและยืน่ ต่อคณะกรรมการ พร้อมคํา
รายงานพฤติการณ์และสภาพการมีอาํ นาจการควบคุม
รับรองซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติ
กิจการโดยคนต่างด้าวเฉพาะในปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

- เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งป้ องกันไว้ก่อนเนื่ องจากหาก
เกินการครอบงําขึ้นจริ ง การเยียวยาและแก้ไขย่อม
เป็ นไปได้ยากและกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุน
ของต่างชาติ จึงควรระมัดระวังและตรวจสอบอย่าง

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ
บุคคลว่าจะไม่ดาํ เนินการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อ
ข้อห้ามดังกล่าว ไม่วา่ แต่ขอ้ หนึ่งข้อใด ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาํ หนดไว้
ในประกาศนี้
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ ของผูร้ ับใบอนุญาตด้วย
ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องไม่กระทําการ หรื อ
ยินยอมให้ผใู้ ดกระทําการ อันมีลกั ษณะเป็ นการฝ่ าฝื น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง
ในแต่ละปี ผูร้ ับใบอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ ง
รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการมีอาํ นาจควบคุม
กิจการโดยคนต่างด้าวให้คณะกรรมการทราบภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ท้งั นี้ หากมีพฤติการณ์
ใดที่มีความเสี่ ยงสู งว่าอาจก่อให้เกิดการฝ่ าฝื นข้อห้าม
ตามวรรคหนึ่งหรื อมีการครอบงํากิจการโดยคนต่าง
ด้าว ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้ องกันหรื อแก้ไข

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
ถือครองหุ น้ ของบริ ษทั แทนการให้รายงานทุก ๆ ปี
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ ฯ
วรรคสี่ “...หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเสี่ ยงสู งว่าอาจ
ก่อให้เกิดการฝ่ าฝื นข้อห้ามตามวรรคหนึ่งหรื อมีการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้งเสนอมาตรการ
ป้ องกันหรื อแก้ไข” มิได้กาํ หนดระยะเวลาว่าต้องดําเนินการ
เท่าใด
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
เห็นว่าการกําหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในร่ าง
ประกาศฯ ไม่เหมาะสมและสร้างภาระเกินสมควร
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
สมํ่าเสมอ
- กําหนดเวลาเหมาะสม โดยผูบ้ ริ หารจะต้องใช้อาํ นาจ
ภายใต้กรอบ Due Care

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) ข้อ 7 ข้อนี้ครอบคลุมการกระทําทั้งโดยผูร้ ับใบอนุญาตและผูข้ อรับ
กําหนดให้ “ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตกําหนดหรื อทบทวนข้อห้าม ใบอนุญาต ถ้อยคําจึงชัดเจนเพียงพอแล้ว ในส่ วนการกําหนด
และยืน่ ต่อคณะกรรมการ พร้อมคํารับรองซึ่ งลงนาม” (การ มาตรการร้องเรี ยนนั้นก็เพียงพอแล้ว
รายงานตามข้อ 5 วรรคสี่ ) จึงไม่รวมผูข้ อรับใบอนุญาต ซึ่ ง
อาจก่อให้เกิดความสับสนในการถือหลักปฏิบตั ิ
ข้อเสนอบริ ษทั ฯ ควรกําหนดให้ชดั ว่าเป็ นหน้าที่ของผูร้ ับ
ใบอนุญาต
เสนอแก้ “ข้อ 7 เมื่อผูร้ ับใบอนุญาตมีการรายงาน
พฤติการณ์ตามข้อ 5 วรรคสี่ หรื อเมื่อมีขอ้ เท็จจริ งอื่นใดที่
แสดงให้เห็นว่า...”
สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

ข้อ 7 เมื่อมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ 5 วรรคสี่
หรื อเมื่อมีขอ้ เท็จจริ งอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่า
ผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตอาจกระทําการ
ฝ่ าฝื นข้อห้ามหรื อมีการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ให้เลขาธิ การ
ดําเนินการตรวจสอบ จากนั้นให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยพลัน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผูข้ อรับ
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่
ต้องเข้าชี้แจง ให้ขอ้ มูล จัดส่ งเอกสาร หรื อให้ความ
ร่ วมมือไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ตามที่เลขาธิ การ
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ ฯ
แจ้งให้ทราบ
การเข้าไปดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทําตามข้อ 5
หรื อข้อ 7 ดูเหมือนเป็ นการรอปฏิบตั ิหน้าที่มากว่ามุ่ง
ตรวจสอบ จึงควรเพิ่มโอกาสของผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อผู ้
ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถเข้าร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ หรื อแจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบหากข้อมูลที่ได้มานั้นเข้าข่ายเป็ นการถูกครอบงํา
7

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

โดยคนต่างด้าว
ข้อ 9 ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
พฤติการณ์หรื อข้อเท็จจริ งตามความในข้อ 7
มีลกั ษณะเป็ นการฝ่ าฝื นข้อห้ามหรื อมีการครอบงํา
กิจการโดยคนต่างด้าวตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศนี้ ให้คณะกรรมการขอความเห็นจาก
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
(2) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(3) กระทรวงกลาโหม
(4) กระทรวงมหาดไทย
(5) กระทรวงยุติธรรม
(6) หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับความมัน่ คง การบริ หารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน อัยการศึก การบังคับใช้กฎหมาย การต่อต้าน

บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
หน่วยงานต่างๆที่ระบุมามีอาํ นาจหรื อไม่ ควรหารื อก่อน
ยกร่ างฉบับนี้ เพราะอาจสร้างความไม่ชดั เจนในการใช้
กฎหมายและตัวเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบตาม พ.ร.บ. องค์กรฯ
2553 และพ.ร.บ.การประกอบฯ 2544 เนื่ องพิจารณาคนละ
มาตรฐาน คนละวัตถุประสงค์กบั กฎหมายทางด้าน
โทรคมนาคมและขาดความรู ้ ความเข้าใจ ใช้เวลานาน และ
ไม่ทนั ต่อสภาวการณ์
เสนอแก้ไข “...ให้คณะกรรมการแจ้งผูข้ อรับใบอนุญาต
หรื อผูร้ ับใบอนุญาตทําคําชี้แจงภายใน 15 วันก่อนขอ
ความเห็นจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ …”
และเสนอแก้ไขวรรคสอง ดังนี้ “...ไม่วา่ การกระทําดังกล่าว
จะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรื อนอกราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่ผขู ้ อรับ
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตทราบและให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
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- เรื่ องความมัน่ คงนี้เป็ นเรื่ องสําคัญ ที่ กสทช.เห็นว่า
ควรเป็ นข้อยกเว้นให้กระทําได้
- กสทช. มิได้มีอาํ นาจในการตัดสิ นเรื่ องความมัน่ คง
ของรัฐโดยตรงจึงเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และมีความรู ้ตลอดจนประสบการณ์เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็น

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ
การก่อการร้าย การฟอกเงินหรื อการล้มละลาย แจ้งแก่
คณะกรรมการว่าคนต่างด้าวที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อ
ผูบ้ ริ หารของผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับใบอนุ ญาต
ที่มีพฤติกรรมครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อาจเป็ น
ภัยต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรี ยบร้อยและ
ศีลธรรมอันดี หรื ออาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
การฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรื อการค้า
มนุษย์ ไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรื อนอกราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
ทําคําชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นโดยตรงภายใน 15
วัน ก่อนที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะลงความเห็นและแจ้ง
ผลสรุ ปการพิจารณาแก่คณะกรรมการ”
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ ฯ
ข้อ 7-11การพิจารณาตัดสิ นพฤติกรรมหรื อการถือหุ ้นเป็ น
การครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวหรื อไม่น้ นั อยูภ่ ายใต้
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงของคณะกรรมการ โดย
ข้อ 9 – 11 ประกอบข้อ 8 บริ ษทั ฯเห็นว่า ควรระบุให้
คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาลงความเห็นหรื อวินิจฉัยก่อน
ว่าพฤติกรรมและการกระทําของบริ ษทั นั้นๆมีการครอบงํา
จากคนต่างด้าว โดยพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ น้ เป็ น
ลําดับชั้น และพฤติกรรมตามที่กาํ หนดเป็ นข้อห้ามการ
กระทําไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม ระบบ
เศรษฐกิจ และความมัน่ คงของประเทศจากการครอบงําโดย
คนต่างด้าวดังกล่าว และหากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวที่ขดั ต่อกฎหมาย
9

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
คณะกรรมการจะต้องออกคําสั่งให้มีการเยียวยาหรื อแก้ไข
เกิดขึ้นในทันที
ในส่ วนความมัน่ คง ให้ขอความเห็นจากหน่วยงานดังกล่าว
ในภายหลังและควรกําหนดกรอบเวลาให้ชดั เจน และหาก
หน่วยงานความมัน่ คงเห็นกระทบต่อมัน่ คงควรกําหนด
มาตรการลงโทษขั้นรุ นแรงเพิ่มเติมจากมาตรการเยียวยา
แก้ไข
หากคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆเห็นต่างกัน ในทาง
ปฏิบตั ิหน่วยงานใดถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ถ้า คณะกรรมการถือ
เป็ นที่สุด ก็ไม่ตอ้ งขอความเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ หรื อ
หากทําหน้าที่ผกู ้ ลัน่ กรองก็ควรมีกรอบระยะเวลาเช่น 15
วันทําการ
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
การกําหนดว่าการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวนั้นถือเป็ น
ภัยต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรม
อันดีของประชาชน ตามข้อ 9 ของร่ างประกาศฯ ส่ งผลร้าย
ต่อการลงทุน เปิ ดช่องให้มีการกลัน่ แกล้งกันได้ง่าย ดังนั้น
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

จึงควรพิจารณาให้ได้ขอ้ ยุติเสี ยก่อนว่าเป็ นภัยในลักษณะ
ดังกล่าวจริ งหรื อไม่ อย่างไร ในลักษณะใด
ข้อ 11 หากหน่วยงานตามข้อ 9 พิจารณาให้ความเห็น บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
ว่าการกระทําดังกล่าวอาจเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของรัฐ การเยียวยาบางกรณี น้ นั ไม่สอดคล้องกับการดําเนิ นการทาง
ธุรกิจ เห็นควรขยายเวลา
หรื อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
เสนอแก้ไข ดังนี้
ประชาชน ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
“(2) หากเป็ นกรณี ที่ผขู้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับ
(1) หากเป็ นกรณี ที่ผขู ้ อรับใบอนุญาตหรื อ
ใบอนุญาตเป็ นผูร้ ายงานต่อคณะกรรมการถึง
ผูร้ ับใบอนุ ญาตเป็ นผูร้ ายงานต่อคณะกรรมการถึง
ความเสี่ ยงที่จะเกิดการฝ่ าฝื นข้อห้ามอื่น ๆ
ความเสี่ ยงที่จะเกิดการฝ่ าฝื นข้อห้ามในประการที่ผู ้
นอกเหนือจากกรณี ตาม (1) ให้คณะกรรมการสัง่ การ
ขอรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตได้กาํ หนดไว้
เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้ามตามบัญชีทา้ ย
ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผขู ้ อรับ
ดําเนินการแก้ไขเยียวยาภายในกําหนดเวลาไม่เกิน เก้า
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
เดือน”
ดําเนินการแก้ไขเยียวยาภายในกําหนดเวลา
(3) ในกรณี อื่น ให้คณะกรรมการสั่งการให้
ไม่เกินหนึ่งปี
ผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
(2) หากเป็ นกรณี ที่ผขู ้ อรับใบอนุญาตหรื อ
ดําเนินการแก้ไขเยียวยาภายในกําหนดเวลาไม่เกิน
ผูร้ ับใบอนุ ญาตเป็ นผูร้ ายงานต่อคณะกรรมการถึง
หกเดือน
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

-เวลาเดิมสมควรแล้ว และการกําหนดเวลานั้นก็เพื่อความ
โปร่ งใสตามกฎหมายปกครอง เพื่อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องมี
กําหนดเวลาที่ชดั เจนในการดําเนินการ
-ส่ วนการกําหนดลําดับขั้นเวลานั้นเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการ
รายงานความเสี่ ยงในการฝ่ าฝื นข้อห้ามและการกําหนดข้อ
ห้ามตามบัญชีทา้ ยประกาศนี้

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ
ความเสี่ ยงที่จะเกิดการฝ่ าฝื นข้อห้ามอื่น ๆ
นอกเหนือจากกรณี ตาม (1) ให้คณะกรรมการสั่งการ
ให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ดําเนินการแก้ไขเยียวยาภายในกําหนดเวลาไม่เกิน
หกเดือน
(3) ในกรณี อื่น ให้คณะกรรมการสั่งการให้
ผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ดําเนินการแก้ไขเยียวยาภายในกําหนดเวลาไม่เกิน
สามเดือน
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
อาจกําหนดมาตรการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรให้ผขู ้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับใบอนุ ญาต
ดําเนินการ หรื อแจ้งให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับ
ใบอนุญาตเสนอมาตรการแก้ไขเยียวยาพฤติการณ์ที่
เข้าข่ายเป็ นการฝ่ าฝื นข้อห้ามหรื อมีการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก็ได้

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
อาจกําหนดมาตรการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรหรื อขยายระยะเวลาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตดําเนินการ
หรื อแจ้งให้ผขู้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตเสนอ
มาตรการแก้ไขเยียวยาพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็ นการฝ่ าฝื น
ข้อห้ามหรื อมีการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก็ได้
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
กระบวนการเยียวยาและแก้ไขตามข้อ 11 ของร่ างประกาศฯ
ยังไม่มีความชัดเจนและเหตุผลรองรับที่เหมาะสมว่าอะไร
คือการดําเนินการแก้ไขเยียวยา มีข้นั ตอนปฏิบตั ิอย่างไร
และเหตุใดจึงต้องระบุให้กาํ หนดเวลาในการเยียวยาเป็ น 3
เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เป็ นต้น
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ
ผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตมี
หน้าที่ตอ้ งจัดส่ งข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการดําเนิ นการ
แก้ไขเยียวยาการฝ่ าฝื นข้อห้ามหรื อการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าวให้แก่คณะกรรมการด้วย
ข้อ 13 เมื่อผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตได้
แสดงให้เป็ นที่พอใจแก่คณะกรรมการว่าได้ดาํ เนินการ
ตามมาตรการแก้ไขเยียวยาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว หรื อ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นพ้องกับผลการ
ตรวจสอบของเลขาธิ การว่า ไม่มีการกระทําใด ๆ
อันเป็ นการฝ่ าฝื นข้อห้ามอีกต่อไป ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตของผู ้
ขอรับใบอนุญาตรายนั้นต่อไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(2) ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
รายนั้น และในกรณี ที่อยูร่ ะหว่างการพักใช้ใบอนุญาต
ให้คณะกรรมการสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตด้วย

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ ฯ
รายละเอียดกระบวนการพิจารณาจะกําหนดต่อไปตามข้อ ๑๖
ให้ดุลยพินิจแก่คณะกรรมการอย่างกว้างขวาง อาจเกิดความ
ไม่เป็ นธรรม ควรวางกรอบหรื อกรณี ยกเว้นให้ชดั เจน น่าจะ
ประกาศหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนให้ทราบทัว่ กัน
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(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ
ข้อ 14 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ผขู ้ อรับใบอนุ ญาตหรื อ
ผูร้ ับใบอนุ ญาตดําเนินการกําหนดข้อห้ามตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศนี้ และยืน่ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่วนั ที่ประกาศนี้
ใช้บงั คับ
(1) ภายในเก้าสิ บวัน สําหรับผูข้ อรับ
ใบอนุญาตซึ่งได้ยนื่ คําขอรับใบอนุญาตไว้แล้ว
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ
(2) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน สําหรับผูร้ ับ
ใบอนุญาตอื่น นอกเหนือจากกรณี ตาม (3)
(3) ภายในสองปี สําหรับผูร้ ับใบอนุญาตซึ่ ง
เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาจาก
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย หรื อองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทยซึ่ งมีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นผูร้ ับ
ใบอนุญาตแบบที่สองและผูร้ ับใบอนุญาตแบบที่สาม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
บริ ษทั กสทฯ ข้อ 14 (2) กําหนดให้ผรู้ ับใบอนุญาตมี
กรอบเวลานั้นกําหนดเพื่อให้เวลาผูป้ ระกอบการในการ
ระยะเวลาที่แตกต่างกันมากจากผูไ้ ด้รับสัมปทาน ซึ่ ง เห็นว่า ปรับตัวเพื่อดําเนินการตามประกาศดังกล่าว
เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ จึงควรกําหนดระยะเวลาให้เท่าเทียม
กันทุกราย
สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ ฯ
กําหนดระยะเวลาในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ในกรณี ผรู้ ับ
สัมปทานอาจใช้ถึง 2 ปี นั้นนานเกินไปและส่ งผลกระทบ
ต่อการแข่งขันอย่างมีนยั ยะสําคัญ ควรทําให้เร็ วที่สุดหรื อ
ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ ของตลาด
หลักทรัพย์
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
เห็นว่าการกําหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ในร่ าง
ประกาศฯ ไม่เหมาะสมและสร้างภาระเกินสมควร
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(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ
พ.ศ. 2544
อื่นๆ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
ควรคํานึงถึงหลักพื้นฐานโดยไม่ขดั ต่อหลักการพัฒนา
ประเทศและส่ งเสริ มการลงทุนของรัฐบาลตลอดจน
พันธกรณี ระหว่างประเทศ
Embassy of Japan
convey the position on this matter remains inconclusive
due to insufficient information but the Embassy is closely
following this matter, …. The matter will be viewed in the
light of WTO agreements as well as other relevant
international agreements including JTEPA. I [Ambassador
of Japan] would therefore request you that the Embassy of
Japan be informed of further developments on this matter.
European Union, Delegation to Thailand (23 June 2011)
Concern in Thailand’s existing GATS commitments, no
limitation referring to the same or similar prohibitions, the
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
- ร่ างประกาศฯ ข้อ 3 และ 4 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
ปฏิบตั ิเยีย่ งคนชาติ (National Treatment) ที่ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้
ต่างชาติแตกต่างไปจากการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นคนไทยใน
เรื่ องการใช้อาํ นาจควบคุมกิจการ
- บริ การที่ประเทศไทยผูกพัน มีท้งั หมด 2 กลุ่ม ได้แก่
1. บริ การเสริ ม ( value added)
- Data base access services
- On-line information and /or data processing services
- Telecommunications equipment sales service
- Telecommunications consulting service
- Videotex
- Teleconference
- Domestic leased circuits
2. บริ การโทรคมนาคมพื้นฐาน (basic telecom)
- Voice telephone services
- Telex services

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
- Telegraph service
residency requirements of the head and management of
- Facsimile
the foreign shareholder and the level of equity
participation. There is no limitation therefore which would - Specific commitment ที่ไทยให้ไว้ใน GATS ในส่ วนที่
เกี่ยวกับ National Treatment
prohibit a foreign shareholder or license holder to
- บริ การเสริ ม ได้แก่ Data base access services,
undertake those acts or conducts described in this draft
On-line information and /or data processing services,
notification.
Videotex, Teleconference และ Domestic leased circuits
- Potential negative implications on investment.
ซึ่งผูกพันไว้สาํ หรับ Mode 3) “No limitations as long as
Foreign investors in Thailand rely on the market access
foreign equity participation does not exceed 40 per cent”
and national treatment commitments in GATS schedule.
ยกเว้น บริ การ Telecommunications equipment sales
- A new legislation unforeseen at the time when the
service และ Telecommunications consulting service ซึ่ง
investments were made could seriously harm foreign
ผูกพันไว้เป็ น “None” ซึ่ งเท่ากับผูกพันสัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้
business already established in Thailand.
ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามข้อผูกพันตาม horizontal
- Discourage future investments in telecom service in
section และสําหรับ Mode 4) ผูกพันไว้เป็ น “Unbound,
Thailand
except as provided in the horizontal section”
- Urge not to pursue the proposed notification.
- บริ การโทรคมนาคมพื้นฐาน ได้แก่ Voice telephone
JFCCT
services, Telex services, Telegraph services และ
- The concept is alien to sound investment principal of
สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
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(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
predictability, flawed and inappropriate.
- The range of criteria being subjective and open to
selective application.
- A major ‘back-door’ purported change, need to be
advised some years in advance
- Higher levels of foreign ownership in license
category 2 and 3 will bring national benefits to the
industry.
- In 2006, foreign equity levels raising from 25% to
49%, , it was surely not the intention to proscribe such
engagement in case somehow the combination of
shareholding, holding of senior level positions etc or
normal business relationships resulted in the loss of assets
or rights.
- Inconsistent with other government licensees and
concessionees, at least in ASEAN context, is aimed at
raising FELs.
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
Facsimile services ซึ่งผูกพันไว้สาํ หรับ Mode 3) เป็ น
“Conditional upon passage and coming into force of all
necessary new communication acts, commencing from
the year of 2006, Thailand will introduce the national
treatment elements as contained in those acts into the
relevant parts of its Schedule of Specific Commitments
relating to the supply of public telecommunication
services.” และสําหรับ Mode 4) ผูกพันไว้เป็ น “Unbound
as indicated in the horizontal section” ซึ่งเปิ ดให้บุคคล
ธรรมดาสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ใน 3 กรณี
1. Business Visitor
2. Intra – corporate Transferees
3. Contractual Service Suppliers
ซึ่งส่ วนที่เกี่ยวข้องกับร่ างประกาศฯ จะเป็ นบุคคล
ประเภท 2. และ 3. ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ และลูกจ้าง ทั้งนี้ การเข้ามา
ทํางานอย่างมีเงื่อนไขและจะต้องเป็ นการเข้ามาทํางานเป็ น

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
การชัว่ คราวตามระยะเวลาที่กาํ หนดในตารางข้อผูกพัน

- Question on GATS, commercial presence, AEC and
AFAS.
และใน general conditions ของ Telecommunications
- National security, many nations have implemented
Servicesระบุวา่
such tests and still allowed even 100% foreign ownership
- Conditional upon passage and coming into force of
in appropriate cases. Do not believe the Notification
all necessary new communication acts, commencing from
would be effective.
the year of 2006, commitments on public
- To deny the availability of such skills [contribute
telecommunication services will be introduced, and
skills, processes and procedures and learned ways of
carried out in accordance with the implementing
managing] would have a negative impact on the industry
regulations to be issued by virtue of those acts.
as a whole.
Recommendations:
- Specific commitment ที่ไทยให้ไว้ใน JTEPA ในส่ วนที่
- Flawed and should be disregarded, not be
เกี่ยวกับ National Treatment
implemented, even with modifications.
- บริ การเสริ ม ได้แก่ Data base access services,
- FBA standard continue to apply.
On-line information and /or data processing services,
- Deployment of skilled personnel should be
Videotex, Teleconference และ Domestic leased circuits
recognized.
ซึ่งผูกพันไว้สาํ หรับ Mode 3) “No limitations as long as
- Limits of AFAS (51% ASEAN originated FEL in this
foreign equity participation does not exceed 25 per cent”
18

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
sector by December 2010, 70% by 2015.) Other treaties
such as ACIA in 2009 and GATS, value of free movement
and commercial presence.
- Should be made under competition legislation
- Encourage of spectrum issuance
Royal Norwegian Embassy
- Potential conflict with Thailand’s specific
commitments under GATS
- The possible revocation of a license in certain
situations.
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
แสดงความเห็นว่า ยังไม่มีแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
ตามกฎหมายใหม่ ซึ่ งจะต้องกําหนดให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายและนโยบายการกํากับดูแลด้านอื่น ๆ และ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
ยกเว้น บริ การ Telecommunications equipment sales
service และ Telecommunications consulting service ซึ่ง
ผูกพันไว้วา่ “No limitations as long as foreign equity
participation does not exceed 49 per cent” และสําหรับ
Mode 4) “None” ซึ่งใน horizontal section ได้กาํ หนดไว้
เพียงให้บุคคลธรรมดาสามารถเข้ามาทํางานในประเทศ
ไทยได้ ในกรณี Intra – corporate Transferees โดยบริ ษทั
ญี่ปุ่นสามารถเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่เป็ นผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูเ้ ชี่ยวชาญ เข้ามาทํางานในบริ ษทั
ในเครื อที่มีสถานที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ การเข้ามา
ทํางานอย่างมีเงื่อนไขและจะต้องเป็ นการเข้ามาทํางานเป็ น
การชัว่ คราวตามระยะเวลาที่กาํ หนดในตารางข้อผูกพัน
ดังนั้น การเคลื่อนย้ายบุคคลดังกล่าวจึงไม่อยูใ่ นขอบเขต
ของการกํากับการครอบงํากิจการของคนต่างด้าวตามร่ าง
ประกาศฯ
- บริ การโทรคมนาคมพื้นฐาน ได้แก่ Voice telephone
services, Telex services, Telegraph services และ

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
Facsimile services ซึ่งผูกพันไว้สาํ หรับ Mode 3)
“Conditional upon passage and coming into force of all
necessary new communication acts, commencing from
the year of 2006, Thailand will introduce the national
treatment elements as contained in those acts into the
relevant parts of its Schedule of Specific Commitments
relating to the supply of public telecommunication
services.” และสําหรับ Mode 4) “Unbound, except as
provided in the horizontal section.” เช่นเดียวกับบริ การ
เสริ มข้างต้น
และใน general conditions ของ Telecommunications
Services ระบุวา่
- Unless otherwise specified at subsector level, the
service provider shall be a Thai registered company with
foreign equity participation not exceeding 20 per cent of
the registered capital. The NTC or other competent
authorities specified by law may, from time to time and in
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(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
pursuant to the right recognized by paragraph 4 of the
preamble of the General Agreement on Trade in Services
(GATS), prescribed a prohibition that it sees fit to need
national policy objectives and, given asymmetries
existing with respect to the decree of development of
telecommunications sectors and regulatory practices in
Thailand, adopt measures which the NTC deems
appropriate in furtherance of its responsibility under the
relevant telecommunications laws.
- Conditional upon passage and coming into force of
all necessary new communication acts, commencing from
the year of 2006, commitments on public
telecommunication services will be introduced, and
carried out in accordance with the implementing
regulations to be issued by virtue of those acts.
- ภายใต้กรอบ AFAS บริ การที่ประเทศไทยผูกพัน มีท้ งั หมด
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(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
2 กลุ่ม ได้แก่
1. บริ การเสริ ม (value added)
- Data base access services
- Electronic mail
- Voice mail
- On-line information and data base retrieval
- On-line information and /or data processing services
provided over public telecommunications network
- Telecommunication terminal equipment leasing
services
- Domestic VSAT
- Telecommunications equipment sales service
- Telecommunications consulting service
- Dedicated network services
- Videotex
- Teleconference
- Domestic leased circuits

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
2. บริ การโทรคมนาคมพื้นฐาน (basic telecom)
- Fixed-line voice telephone services
- Mobile telephone services
- Telegraph services
- Telex services
- Facsimile
- Paging services
- Specific commitment ที่ไทยให้ไว้ใน AFAS
ในส่ วนที่เกี่ยวกับ National Treatment
- Mode 3) ได้กาํ หนดสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติไว้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ
25 – 49 ซึ่งมีเงื่อนไขผูกพันไว้วา่ “Telecommunication
acts are now in force. However, regulatory rules and
regulations are gradually introduced commencing from
the year of 2006. Thailand will introduce the market
access elements as contained in relevant legislation into
its Schedule of Specific Commitments relating to the

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
supply of public telecommunication services.
- Mode 4) ผูกพันไว้เป็ น “As indicated in the
horizontal section”
ซึ่งเปิ ดให้บุคคลธรรมดาสามารถเข้ามาในประเทศไทย
ได้ใน 2 กรณี
1. Business Visitor
2. Intra – corporate Transferees
ซึ่งส่ วนที่เกี่ยวข้องกับร่ างประกาศฯ เฉพาะบุคคล
ประเภท 2. ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง และผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้งนี้ การเข้ามาทํางานอย่างมี
เงื่อนไขและจะต้องเป็ นการเข้ามาทํางานเป็ นการชัว่ คราว
ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในตารางข้อผูกพัน
ดังนั้น จึงเห็นว่าร่ างประกาศฯ ไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการ
เคลื่อนย้ายบุคคล
และใน general conditions ของ Telecommunications
Servicesระบุวา่
“Basic necessary new telecommunication acts are now
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(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

บัญชีแนบท้ายประกาศ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป

บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
หน้าที่ในการกําหนดลักษณะที่เป็ นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าวน่าจะเป็ นหน้าที่ขอ กสทช. (มาตรา 15
พ.ร.บ. การประกอบกิจการวิทยุฯ)
บางข้อไม่อาจรับรองได้เลย อาจพ้นวิสัยแต่ตน้ ทําให้
ประกาศนี้ใช้ไม่ได้ เช่นการถือหุน้ แทน หรื อตัวแทนเชิด
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
in force. Commitments on public telecommunication
services will be introduced and carried out in accordance
with the implementing rules and regulations to be issued
by virtue of those acts.”
- ร่ างประกาศฯ ข้อ 2 วรรคสอง มีระบุแล้วว่า “...เท่าที่ความ
ในประกาศนี้ไม่ขดั หรื อแย้งกับความ
ตกลงหรื อสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีภาคีหรื อมีความผูกพัน
ตามพันธกรณี ” ดังนั้น บริ ษทั ที่ต่างชาติถือหุ ้นบางส่ วนและ
คนต่างด้าวนั้นเป็ นคนชาติที่ผกู พันตามพันธกรณี จะไม่อยูใ่ ต้
บังคับของร่ างประกาศฯ ฉบับนี้
จะมีการกําหนดรายละเอียดเพื่อความชัดเจนต่อไปตามข้อ ๑๖
และข้อบังคับดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ขอ้ ๓ วรรคสอง ซึ่งหากเป็ น
การดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิทวั่ ไปทางธุรกิจย่อมทําได้ การ
ทําที่กาํ หนดในบัญชีทา้ ยประกาศนี้จึงจํากัดเฉพาะกรณี ที่
นําไปสู่ หรื อแสดงให้เห็นว่าเป็ นการครอบงํากิจการซึ่งต้อง
ผ่านกระบวนการพิจารณาเรื่ องผลกระทบต่อความมัน่ คงของ

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
ข้อ 4 อาจเป็ นการจํากัดสิ ทธิ การบริ หารกิจการภายใน และ
จํากัดสิ ทธิ ในการบริ หารงานปละการเสรี อย่างเป็ นธรรม
ข้อ 10 เป็ นการกําหนดที่กว้างมาก บริ ษทั ไม่อาจรับรู ้ได้วา่
หมายถึงอะไร จึงรับรองไม่ได้
ขอทราบความชัดเจนว่าหน้าที่ในข้อ 6-12 นั้นเป็ นหน้าที่
ของผูร้ ับใบอนุ ญาตและผูข้ อรับใบอนุ ญาตใช่หรื อไม่
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ ฯ
ข้อ 3 ควรระบุถึงข้อห้ามที่ชดั เจนในกรณี การจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่คนต่างด้าว โดยต้องห้ามกําหนดสิ ทธิ พิเศษของผูถ้ ือ
หุ น้ ต่างด้าวให้แตกต่างจากผูถ้ ือหุ น้ สัญชาติไทย
ข้อ 4 ควรครอบคลุมถึงตําแหน่งที่ปรึ กษาในระดับต่างๆ
ด้วย และควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการ
ตรวจสอบการแต่งตั้ง หรื อการควบคุมมาจากคนต่างด้าว
ด้วยวิธีใด ไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 5 ควรกําหนดให้ชดั เจนเนื่องจากน่าจะก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับพฤติการณ์ปกติในการประกอบกิจการปั จจุบนั
จนไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้น การกําหนดข้อห้ามที่มี
26

ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.
รัฐตามประกาศก่อนจึงจะสรุ ปผลได้

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
ลักษณะเปิ ดกว้างจนเกินไปทําให้ผปู ้ ระกอบการไทยไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และส่ งผลต่อศักยภาพการ
แข่งขัน
ข้อ 6 หากไม่มีคาํ จํากัดความเฉพาะหรื อวางหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเพิ่มเติมก็จะกลายเป็ นการปิ ดกั้นการประกอบ
ธุรกิจ
ข้อ 7 ถ้าไม่เกินกว่า benchmark ของอุตสาหกรรมก็น่าจะ
ยอมรับได้ ดังนั้น ร่ างประกาศฯ ควรระบุถึงหลักเกณฑ์/
ระดับ/มาตรการในการตรวจสอบอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิด
ความคลุมเครื อ จนก่อให้เกิดปั ญหาในการบังคับใช้ใน
ภายหลัง
Royal Norwegian Embassy
If implemented, prohibitions in the draft Notification
would mean serious limitations in foreign investors’
ability to supervise their own companies.
บริ ษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

(ร่ าง) ประกาศ กสทช.ฯ

สรุ ปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชนทัว่ ไป
DTAC เห็นว่า บัญชี แนบท้ายร่ างประกาศฯ ไม่สอดรับ
กับกฎหมาย เช่น มาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 1142 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ และเห็นว่า
ร่ างประกาศฯ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมี
บทบัญญัติที่เกินเลยขอบอํานาจตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.
การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ
อีกทั้ง ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามความ
ตกลงหรื อสนธิ สัญญาที่ประเทศไทยเป็ นภาคีหรื อมีความ
ผูกพันตามพันธกรณี ที่มีอยู่
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ข้ อวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสี ยและประชาชน
ทัว่ ไป ของสํ านักงาน กสทช.

สรุปตารางการแก้ ไขร่ างประกาศ กสทช.
ว่ าด้ วยการกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว พ.ศ. ....
โดย สํ านักงาน กสทช.
(มิ.ย. 2554)
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สรุ ปตารางการแก้ ไขร่ างประกาศ กสทช.

ว่ าด้ วยการกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว พ.ศ. ....
โดย สํานักงาน กสทช.
(หลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ มิ.ย. 2554)

ลําดับ
๑

(ร่ าง) ประกาศฯ

อารัมภบท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๔ (๑๑) ของ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๗ ประกอบมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา
๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา
๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทํา
ได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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เหตุทปี่ รับปรุง
เนื่องจากร่ างประกาศฉบับนี้เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงซึ่งกําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ จึงนํามาอ้างเพิม่ เติมไว้เพื่อความชัดเจนยิง่ ขึ้น

ข้อ ๑
“ผูข้ อรับใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูข้ อรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบ ที่สองที่มีโครงข่ายเป็ นของตัวเอง และผูข้ อรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
“ผูร้ ับใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็ นของตัวเอง และผูร้ ับใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และให้หมายความรวมถึงผูไ้ ด้รับ
อนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาจากการสื่ อสารแห่งประเทศไทย หรื อ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่ งมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิด
เช่นเดียวกับผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองและผูร้ ับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยโดยอนุ โลม
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวผูข้ อรับ
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บงั คับ
แห่งในกิจการโทรคมนาคมซึ่ งอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม หรื อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔ ในการยืน่ ขอรับใบอนุ ญาต ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตกําหนดข้อห้ามและ
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เนื่องจากมาตรา ๘ แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ กําหนดให้
คณะกรรมการอาจกําหนดให้ผขู้ อรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
บางลักษณะหรื อบางประเภทที่เป็ นนิติบุคคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทํา
อื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการกําหนดข้อ
ห้ามนั้น กําหนดบางลักษณะหรื อบางประเภทเท่านั้นซึ่ งเมื่อพิจารณาสื บเนื่อง
กับมาตรา ๘๔ (๑๑) ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะเห็นว่าการเป็ น
เจ้าของโครงข่ายนั้นอาจกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐได้ ดังนั้น จึงกําหนดให้
ใบอนุญาตแบบที่สองเท่านั้นที่มีโครงข่ายเป็ นของตัวเองเท่านั้นที่จะต้องถูก
กํากับตามประกาศนี้

แก้ไขถ้อยคําให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

ตัดวรรคสองออกโดยนําไปรวมในข้อ ๑๒ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ

ยืน่ ต่อคณะกรรมการ พร้อมคํารับรองซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลว่า จะไม่ดาํ เนินการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่วา่
แต่ขอ้ หนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศนี้
หากผูข้ อรับใบอนุ ญาตมิได้ดาํ เนินการให้ถูกต้องตามความในวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการมีอาํ นาจปฏิเสธคําขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้
ข้อ ๖ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผขู ้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับ
ใบอนุญาตกําหนดไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้
คณะกรรมการอาจเรี ยกให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตเข้าชี้แจง
จัดส่ งเอกสารเพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุ งข้อห้าม หรื อให้ดาํ เนินการใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
หากผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตมิได้ดาํ เนินการ
ให้ถูกต้องตามความใน วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจพักใช้หรื อ
เพิกถอนใบอนุ ญาตได้

ตัดวรรคสองออกโดยนําไปรวมในข้อ ๑๒ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ

ข้อ ๑๒ หากผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับใบอนุ ญาตรายใดไม่ดาํ เนินการให้
ถูกต้อง ตามความในข้อ ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๘ หรื อข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณี อาจถือ

นําข้อ ๔ วรรคสองและข้อ ๖ วรรคสองมารวมเพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย
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ว่าผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตรายนั้น
ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด และอาจถือเป็ นเหตุให้คณะกรรมการสั่งปฏิเสธไม่
รับคําขอรับใบอนุญาต กําหนดโทษปรับทางปกครอง พักใช้ใบอนุญาต หรื อ
เพิกถอนใบอนุ ญาตดังกล่าว แล้วแต่กรณี
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