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ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ยกเลิกสัดส่วนการถือหุ้นใน
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สองและแบบที่สามของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ
ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ยกเลิกข้อกาหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมดและผู้มี
อานาจกระทาการผู ก พัน นิ ติบุ คคลนั้ น ต้องเป็ นผู้ มี สั ญ ชาติ ไทย แล้ ว กาหนดเงื่อ นไขใหม่ว่ าผู้ ข อรั บใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองและแบบที่สามจะต้องมิใช่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว ส่ ง ผลให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ส ามารถถื อ หุ้ น ในกิ จ การโทรคมนาคมประเภทดั ง กล่ า วได้
หากจานวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวนั้นไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลผู้รับใบอนุญาต และยังได้ให้
อานาจแก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการ
กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการบางลักษณะหรือประเภทที่เป็นนิติบุคคลจะต้อง
กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวด้วยก็ได้
ในช่วงที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ได้ออกประกาศ
กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมี
สาระส าคัญ เป็ น การกาหนดหน้ า ที่ใ ห้ บุ คคลสองกลุ่ ม ได้ แก่ ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม
แบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่สามจะต้องกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงา
กิ จ การโดยคนต่ า งด้ า วตามบั ญ ชี ท้ า ยประกาศและยื่ น ต่ อ กสทช. พร้ อ มค ารั บ รองซึ่ ง ลงนามโดย
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว และผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่สามจะต้องกาหนดหรือทบทวน
ข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามบัญชี ท้ายประกาศซึ่งต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาต ยื่นต่อ กสทช. พร้อมคารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล และรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงากิจการภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้นประจาปี
ต่อมา ประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลั กษณะเป็นการครอบงากิจการโดย
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงประกาศฉบับแรกในหลายประเด็น แต่ยังคงดารง
ไว้ซึ่งวัตถุประสงค์เดิม ของกฎหมาย คือ มุ่งหมายให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่าย
เป็นของตนเองและแบบที่สามจะต้องกาหนดข้อห้ามกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
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ตามบัญชีท้ายประกาศ และจะต้องรับรองตนเองว่าจะไม่มีการกระทาการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ห้ามดังกล่าว
ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด โดยประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ส่วนที่ ๒ เหตุผลและความจาเป็น
ภายหลังจากที่ประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการ
โดยคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ พบว่ า ยั ง คงปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศดั ง กล่ า วอยู่
หลายประการ ได้แก่
๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่สาม
ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ ามการกระทาที่มีลักษณะ
เป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ในข้อ ๗ ที่กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทบทวนข้อห้าม
การกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวซึ่งต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของ
ผู้รับใบอนุญาต และยื่นต่อ กสทช. พร้อมคารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นประจาทุกปี
ภายในระยะเวลาสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ที่มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ นประจาปี ได้ เนื่องจากผู้ รับใบอนุญาตที่เป็น
รั ฐ วิส าหกิจ บางรายไม่มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น จึงไม่ส ามารถให้ ที่ประชุม ใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นอนุ มัติ รับรองข้อห้ า ม
การกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวได้ ทางปฏิบัติที่ผ่านมาจึงนาส่ง กสทช. เฉพาะเอกสาร
ที่แจ้ งว่า ไม่มี การประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น พร้ อมกั บรับ รองตนเองว่าไม่มีพ ฤติก ารณ์ ที่เป็ นการครอบง ากิจ การโดย
คนต่างด้าวเท่านั้น
๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่สาม
บางราย เห็ น ว่ า ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง การก าหนดข้ อ ห้ า มการกระท าที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การครอบง ากิ จ การ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ขาดความชัดเจนในส่วนของเอกสารที่จะต้องส่งให้แก่ กสทช. เนื่องจากมิได้กาหนด
รายละเอียดให้ผู้รับใบอนุญาตทราบว่าจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบใดบ้างให้แก่ กสทช.
ดั ง นั้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว กทค. ปฏิ บั ติ ก ารแทน กสทช. จึ ง ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการปรับปรุง ประกาศ
กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง
สานักงาน กสทช. ได้ดาเนินการตามมติดังกล่าวโดยยก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทา
ที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) ซึ่งต่อมาที่ประชุม กสทช. ได้มีมติในการประชุม
ครั้ งที่.../๒๕๖๑ เมื่อวันที่..... เห็ นชอบในหลักการของร่างประกาศดังกล่ าวและเห็นชอบให้ จัดให้ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
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และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามแนวทางที่
สานักงาน กสทช. เสนอ
ส่วนที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑
๓.๒ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง
๓.๓ ประกาศ กสทช. เรื่ อง การก าหนดข้ อห้ ามการกระท าที่ มี ลั กษณะเป็ น การครอบง ากิ จการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๗ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ นประจาปี ให้ ผู้รับใบอนุญาต
กาหนดหรื อทบทวนข้อห้ ามและยื่ น ต่อคณะกรรมการ พร้อมคารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผู กพัน
นิติบุคคลว่าจะไม่ดาเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย
ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทาการ หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทาการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง
ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสภาพการครอบงากิจการ
ให้ ค ณะกรรมการทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง แต่ ทั้ ง นี้ หากมี พ ฤติ ก ารณ์ ใ ดที่มี ค วามเสี่ ย งสู ง ว่ า
อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที พร้อมทั้ง
เสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
บัญชีข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
(๑) การครอบงากิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
(๒) การครอบงากิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของ
คนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจานวนหุ้นที่ถือ
ไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
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(๓) การครอบงากิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการกาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดาเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ อานวยการ
หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอานาจควบคุม หรืออิทธิพลต่อการ
บริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต
(๔) การครอบงากิจ การผ่ านการมีนิติสั มพัน ธ์กับแหล่ งที่มาของเงินลงทุน และเงินกู้จาก
คนต่า งด้าวหรื อนิ ติบุ คคลในเครื อ อาทิ การค้าประกัน เงินกู้ การให้ กู้เ งินในอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่า ราคาตลาด
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
(๕) การครอบงากิจการผ่านการทาสัญญาเกี่ยวกั บทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์
(Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็น
การถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(๖) การครอบงากิจการผ่านการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้ างบริหารกับคนต่างด้าว
หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็น
การถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(๗) การครอบงากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือโดย
มีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
(๘) การครอบงากิจการผ่านการทาธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ
สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ
ส่วนที่ ๔ สรุปสาระสาคัญของ (ร่าง) ประกาศฯ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ ามการกระทาที่มีลั กษณะเป็นการครอบงากิจการโดย
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) ได้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็น
การครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีสาระสาคัญในการแก้ไขปรับปรุงสรุปได้ดังนี้
๔.๑ ยกเว้นการบังคับใช้กับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น เนื่องจาก
กิจ การรั ฐ วิ ส าหกิ จ ดั งกล่ า วมี ก ระทรวงการคลั ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ อ าจถึ ง ร้ อ ยละ ๑๐๐ จึ ง ไม่ มี ข้ อ กั ง วลว่ า
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจะมีคนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาครอบงากิจการผ่านการถือหุ้นโดยทางตรงหรือ
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ทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นหุ้นธรรมดาหรือหุ้นมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติ หรือหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้ นที่ถือ
โดยผู้มีสัญชาติไทยตามข้อ (๑) และ (๒) ของบัญชีข้อห้ ามการกระทาที่มีลั กษณะเป็นการครอบงากิจการโดย
คนต่างด้าวได้
นอกจากนี้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่เป็ น รั ฐ วิส าหกิจไม่ส ามารถถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้า วผ่ านการที่
คนต่างด้าวมีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ
การดาเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ตามข้อ (๓) หรือการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือ
สัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลใน
เครือ และสัญญาดังกล่าวนั้นมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าวตามข้อ (๖)
ของบัญชีข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจว่าจะต้องมีสัญชาติไทย อีกทั้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างรัดกุม โดยมีคณะกรรมการหลายคณะคอยพิจารณา
และวินิจฉัยตรวจสอบ อันได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน โดยมีกระทรวงการคลังกากับดูแลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่มีความเป็นไปได้ที่รัฐวิสาหกิจเหล่านี้จะถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
กรณีการครอบงากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการ
จัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทน
ให้ แก่คนต่างด้าวตามข้อ (๗) ของบั ญชีข้อห้ ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจ การโดยคนต่างด้าว
ก็ไม่อาจเกิดขึ้น ได้ เนื่ องจากพระราชบั ญญัติการให้ เอกชนร่ว มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กาหนด
กระบวนการพิจารณาในการดาเนิ น การให้ เอกชนร่ว มลงทุนและการกากับดูแลผลการดาเนินโครงการไว้โ ดย
ละเอียดแล้ ว กรณีจึ งไม่มีป ระเด็น ที่รัฐ วิส าหกิจเหล่านี้ จะถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว อีกทั้ง รัฐ วิสาหกิจ
ดังกล่าวยังถูกติดตามตรวจสอบโดยองค์กรต่างๆ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงไม่มีประเด็นที่จะเกิดการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตาม
ข้อ (๑) ถึง (๘) ของบัญชีข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวได้แต่อย่างใด
๔.๒ กาหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งประกอบการตรวจสอบและพิจารณา
ในแต่ละปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเห็นสมควรกาหนดให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจาปีในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวนข้อห้าม
(๒) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
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(๓) สาเนาข้อบังคับของนิติบุคคลตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่สานักงาน กสทช. ร้องขอ
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงา
กิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะ
เป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวเพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่ มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๕/๑ ประกาศนี้ ไม่ให้ใช้บังคับกับ การประกอบธุรกิ จของผู้ขอรับ ใบอนุญาตหรือผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
ตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๓ ให้เ พิ่ม ความต่อไปนี้เ ป็นข้อ ๗/๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้ อ ๗/๑ ในการด าเนิ น การตามข้อ ๗ ให้ ผู้รั บ ใบอนุญ าตจั ด ส่ง เอกสารดั ง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ
คณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและกากับดูแลให้เป็นไปตามประกาศนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจาปีในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวน
ข้อห้าม
(๒) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ณ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจาปี
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(๓) ส าเนาข้อบังคับ ของนิติบุคคลตามที่ จดทะเบียนไว้กับ กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่มี การ
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจาปี (ถ้ามี)
(๔) เอกสารอื่นๆ ตามที่สานักงานร้องขอ”
ประกาศ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
พลเอก
(สุกิจ ขมะสุนทร)
กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าทีป่ ระธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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แบบแสดงความคิดเห็น
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
วัน/เดือน/ปี ที่แสดงความเห็น
ชื่อ
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภทใบอนุญาตที่ได้รับ
(กรณีเป็นผู้รับใบอนุญาต)
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร
E-mail
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดข้ อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
๑. ความเหมาะสมในการกาหนดข้อยกเว้นการบังคับใช้ (ร่าง) ประกาศฯ กับกรณีผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่สามซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
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๒. ความเหมาะสมในการกาหนดเพิ่มเติมเอกสารที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งประกอบการตรวจสอบ
และพิจารณาในแต่ละปี

๓. ประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี)

