
 หน้า   ๑๐ 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๒๔)  ประกอบมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๕  
มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนด
หลักเกณฑ์การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการ  
โดยคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ขอ้ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ในประกาศและบัญชีข้อห้ามท้ายประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“คนต่างด้าว”  หมายความว่า  คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

“ข้อห้าม”  หมายความว่า  ข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน   
ต่างด้าวตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ 

“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง
ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  และผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง   
ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  และให้
หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาจากบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  
หรือบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบที่สามตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ด้วยโดยอนุโลม 

“การครอบงํากิจการ”  หมายความว่า  การมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกําหนดนโยบาย  การบริหารจัดการ  การดําเนินงาน  การแต่งตั้งกรรมการ  
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง  อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ  
ผู้ขอรับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้  โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมด  การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หรือการแต่งตั้งหรือ  
การถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต 
ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  เท่าที่ความในประกาศนี้  ไม่ขัดหรือแย้ง
กับความตกลงหรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี 

ข้อ ๖ ในการยื่นขอรับใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตกําหนดข้อห้ามโดยยื่นต่อคณะกรรมการ  
พร้อมคํารับรองซ่ึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า  จะไม่ดําเนินการใด ๆ  อันเป็นการขัดต่อ
ข้อห้ามดังกล่าว  ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  และเม่ือ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดทําข้อห้ามดังกล่าวยืน่ตอ่คณะกรรมการแล้ว  ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเรื่องการกําหนด
ข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว  ตามมาตรา  ๘  วรรคสาม  (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจําปี  ให้ผู้รับใบอนุญาต
กําหนดหรือทบทวนข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ  พร้อมคํารับรองซ่ึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดําเนินการใด ๆ  อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว  ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตด้วย 
ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่กระทําการ  หรือยินยอมให้ผู้ใดกระทําการอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน 

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง 
ในแต่ละปี  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงํากิจการ 

ให้คณะกรรมการทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  แต่ทั้งนี้  หากมีพฤติการณ์ใดที่มีความเส่ียงสูงว่า
อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้ามตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานให้คณะกรรมการทราบในทันที  
พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันหรือแก้ไข 

ข้อ ๘ หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้ามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตกําหนด   
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต
เข้าชี้แจง  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม  แก้ไขปรับปรุงข้อห้าม  หรือให้ดําเนินการใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๙ เม่ือมีการรายงานพฤติการณ์ตามข้อ  ๗  วรรคส่ี  หรือเม่ือปรากฏหลักฐานโดยมีเหตุ  
อันสมควรว่า  ผู้รับใบอนุญาตมีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้   
ให้เลขาธิการดําเนินการตรวจสอบ  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในหกสิบวัน 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เข้าชี้แจง  ให้ข้อมูล   
จัดส่งเอกสาร  หรือให้ความร่วมมือไม่ว่าด้วยประการใด  ๆ  ตามที่เลขาธิการแจ้งให้ดําเนินการ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ  ๙  
ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการแจ้ง   
ผลการพิจารณาไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ใด ๆ  ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 

(๒) ในกรณีอ่ืน  คณะกรรมการอาจสั่งยุติเรื่อง  หรือดําเนินการตาม  (๑)  ก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  พฤติการณ์หรือหลักฐานตามความในข้อ  ๙  

มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้   
(๑) หากเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการถึงความเส่ียงที่จะเกิดการ 

ฝ่าฝืนข้อห้ามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้  หรือที่กําหนดไว้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อห้าม 
ตามบัญชีทา้ยประกาศนี้  ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต  ดําเนินการแก้ไขภายในกําหนดเวลา
ไม่เกินหนึ่งปี 

(๒) ในกรณีอ่ืนที่มิได้มีการรายงานหรือคณะกรรมการเห็นว่ามีความเส่ียงที่จะเกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม  
ให้คณะกรรมการสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาต  ดําเนินการแก้ไขภายในกําหนดเวลาไม่เกินสามเดือน 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๒ หากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ดําเนินการให้ถูกต้อง  ตามความใน
ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๑  ให้ยกคําขอหรือให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย   
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตที่กําหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เรื่อง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้ว  
ให้ถือว่าเป็นการกําหนดข้อห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

สําหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต  และผู้รับใบอนุญาตที่ร้องขอขยายระยะเวลาการกําหนดข้อห้าม
ยื่นต่อคณะกรรมการไว้แล้ว  รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตที่ยังไม่ได้กําหนดข้อห้ามยื่นต่อคณะกรรมการ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เรื่อง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
ให้ดําเนินการกําหนดข้อห้ามและยื่นต่อคณะกรรมการตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๑๔ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ให้เลขาธิการจัดทํารายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าวเสนอต่อคณะกรรมการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

 
 

บัญชีข้อห้ามการกระทําที่มลีกัษณะเป็นการครอบงํากจิการโดยคนต่างด้าว 
 
 

     (๑) การครอบงาํกิจการผา่นการใหค้นต่างดา้ว ตวัแทน หรือตวัแทนเชิดเขา้มาถือหุ้นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางออ้มเพ่ือหลีกเล่ียงประกาศฉบบัน้ี 
           (๒) การครอบงาํกิจการผา่นการถือหุน้โดยคนต่างดา้วเอง หรือถือผ่านผูแ้ทนหรือตวัแทน
ของคนต่างดา้ว โดยหุน้ดงักล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถื้อหุ้นเกินกว่าสัดส่วน
จาํนวนหุน้ท่ีถือไวจ้ริง หรือเป็นหุน้ท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุน้ท่ีถือโดยผูมี้สญัชาติไทย 

           (๓) การครอบงํากิจการผ่านการท่ีคนต่างด้าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่า           
โดยทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดาํเนินงาน หรือการแต่งตั้ ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูง  
           ผูบ้ริหารระดบัสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ 
หวัหนา้ผูบ้ริหารดา้นจดัซ้ือ หวัหนา้ผูบ้ริหารดา้นการเงิน หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีอาํนาจควบคุมหรืออิทธิพล
ต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผูข้อรับใบอนุญาต หรือผูรั้บใบอนุญาต 
           (๔) การครอบงาํกิจการผ่านการมีนิติสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนและเงินกูจ้าก    
คนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การคํ้าประกนัเงินกู ้การให้กูเ้งินในอตัราดอกเบ้ียตํ่ากว่าราคาตลาด
การประกนัความเส่ียงทางธุรกิจ หรือการใหสิ้นเช่ือ ทั้งน้ี ในลกัษณะท่ีมีการเลือกปฏิบติั 
           (๕) การครอบงาํกิจการผา่นการทาํสญัญาเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา สญัญาแฟรนส์ไชส์ 
(Franchise) หรือสญัญาท่ีให้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวกบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดงักล่าว      
มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 
           (๖) การครอบงาํกิจการผา่นการทาํสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งหรือสญัญาจา้งบริหารกบัคนต่างดา้ว
หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลกูจา้ง หรือพนกังานของคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดงักล่าว
มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 
           (๗) การครอบงาํกิจการผา่นการร่วมประกอบกิจการกบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ
โดยมีการจดัสรรหรือแบ่งตน้ทุนในการประกอบกิจการในลกัษณะท่ีมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใชจ่้ายและ
ผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่คนต่างดา้ว 
           (๘) การครอบงาํกิจการผ่านการทาํธุรกรรมในลกัษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ
สมยอมดา้นราคากบัคนต่างดา้วหรือนิติบุคคลในเครือ 


