สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9

รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 31
เรือ่ ง ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว เนื่ องจากข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปั จจุบนั ได้กล่าวถึง การที่บริษัทฯ เป็ นผูร้ ่วม
การงานและร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปั จจุบนั คือ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน))
ซึ่งในปั จจุบนั สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนที่บริษัทฯ ทากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ขอ้ บังคับของบริษัทฯ มีเนื้ อหาตรงกับข้อเท็จจริงในปั จจุบนั จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 วรรคสอง
จากเดิม
ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2555
ได้กาหนดหน้าที่ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว และโดยเหตุที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมการงานและร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปั จจุบนั
คือบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)) ในการจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ
เพื่อโอนและส่งมอบให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยดาเนิ นการให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้เป็ นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคม ตามความใน
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมิได้เป็ นผูร้ บั ใบอนุ ญาตตาม
ความในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศ
กสทช.ฯ กาหนด อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริษัทฯ เป็ นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มิได้ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กาหนดขึ้ น
บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกาหนด “ข้อห้าม
การกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นการรับรองว่าบริษัทฯ
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จะไม่ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ
กสทช.ฯ กาหนด บริษัทฯ จึงกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้
แก้ไขเป็ น
ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงา
กิจการโดยคนต่างด้าว (“ประกาศ กสทชฯ”) ได้กาหนดหน้าที่ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
เนื่ องจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นบริษัทมหาชนซึ่งได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีบริษัทในเครือเป็ นผูร้ บั ใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศ กสทชฯ ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อ
แสดงว่าบริษัทฯ มิได้ถูกครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กาหนดขึ้ น บริษัทฯ จึงใช้
มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกาหนด “ข้อห้ามการกระทาที่มี
ลักษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็ นการรับรองว่าบริษัทฯ จะไม่ถูกครอบงา
กิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กาหนด
บริษัทฯ จึงกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าวไว้
ดังต่อไปนี้
(ข)

แก้ไขคานิยาม ของประกาศ กสทช.ฯ” “
จากเดิม
“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
แก้ไขเป็ น
“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกาหนดข้อห้ามการกระทาที่มีลกั ษณะ
เป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ 31 นี้ ให้คงไว้เช่นเดิม
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