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รายละเอียดการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 31  

เรือ่ง ขอ้หา้มการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งดา้ว 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 1/2562 

เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้ีมติเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 เร่ือง ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว เน่ืองจากขอ้บงัคบับริษัทฯ ฉบบัปัจจุบนัไดก้ล่าวถึง การท่ีบริษัทฯ เป็นผูร้่วม

การงานและร่วมลงทุนกบัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ปัจจุบนั คือ บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)) 

ซ่ึงในปัจจุบนั สญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุนท่ีบริษัทฯ ท ากบัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  

ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ดงัน้ัน เพ่ือใหข้อ้บงัคบัของบริษัทฯ มีเน้ือหาตรงกบัขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั จึงขอเสนอ 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) แกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 31 วรรคสอง 

จากเดิม  

 ขอ้ 31  ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ

โดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศ ณ วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 

ไดก้ าหนดหนา้ท่ีใหผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว และโดยเหตุท่ีบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ซ่ึงเป็นผูร้่วมการงานและร่วมลงทุนกบัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ปัจจุบนั

คือบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)) ในการจดัหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบ ารุงรกัษาอุปกรณใ์นระบบ

เพ่ือโอนและส่งมอบใหอ้งคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยด าเนินการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

ดว้ยตนเอง บริษัทฯ จึงเขา้ใจวา่บริษัทฯ มิไดเ้ป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ตามความใน

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมิไดเ้ป็นผูร้บัใบอนุญาตตาม

ความในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีประกาศ 

กสทช.ฯ ก าหนด อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเพ่ือแสดงว่าบริษัทฯ มิไดถู้กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามมาตรฐานท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดก้ าหนดขึ้ น 

บริษัทฯ จึงใชม้าตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดงักล่าวในการแสดงตน และก าหนด “ขอ้หา้ม

การกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เพ่ือเป็นการรบัรองว่าบริษัทฯ 
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จะไมถู่กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามลกัษณะพฤติการณห์รือขอ้เท็จจริงตามท่ีประกาศ 

กสทช.ฯ ก าหนด บริษัทฯ จึงก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการ 

โดยคนต่างดา้วไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 แกไ้ขเป็น 

 ขอ้ 31 ขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองดว้ย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ วา่ดว้ย การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง า

กิจการโดยคนต่างดา้ว (“ประกาศ กสทชฯ”) ไดก้ าหนดหนา้ท่ีใหผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

เน่ืองจากบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงได ้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีบริษัทในเครือเป็นผูร้บัใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศ กสทชฯ ดงักล่าว ดงัน้ัน เพ่ือ

แสดงวา่บริษัทฯ มิไดถู้กครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดก้ าหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใช้

มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดงักล่าวในการแสดงตน และก าหนด “ขอ้หา้มการกระท าท่ีมี

ลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว” เพ่ือเป็นการรบัรองวา่บริษัทฯ จะไม่ถูกครอบง า

กิจการโดยคนต่างดา้วตามลกัษณะพฤติการณห์รือขอ้เท็จจริงตามท่ีประกาศ กสทช.ฯ ก าหนด 

บริษัทฯ จึงก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้วไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

(ข) แกไ้ขค านิยาม ของประกาศ กสทช.ฯ” “ 

จากเดิม 

         “ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ 

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. 2555 

แกไ้ขเป็น 

          “ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วา่ดว้ย การก าหนดขอ้หา้มการกระท าท่ีมีลกัษณะ

เป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างดา้ว 

ส่วนขอ้ความในวรรคอ่ืนๆ ของขอ้บงัคบั ขอ้ 31 น้ี ใหค้งไวเ้ช่นเดิม 


