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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง มาตรการกากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาหนดลักษณะและมาตรการกากับดูแล
การรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาอันเป็นการผูกขาด
ลด หรือจากัดการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เกิน ความคาดหมายทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Technological Disruption)
จึ งเห็ น ควรให้ มี ก ารผ่ อ นปรนหลั ก เกณฑ์ ลดขั้ น ตอนที่ ยุ่ งยากซั บ ซ้ อ นในทางปฏิ บั ติ และส่ งเสริ ม
ผู้รับใบอนุญาตให้สามารถประกอบธุรกิจและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๑) (๑๗) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดลักษณะและมาตรการกากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้
และการครอบงากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้กาหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุ ญ าต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญ าตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และให้
หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในวันที่กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใช้บังคับ
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“ตลาดที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ตลาดที่เกี่ยวข้องตามความในประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
กาหนดผู้มีอานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสาคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิ จการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกัน มิให้มีการกระทาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขัน หรือตามที่ กสทช. เห็นสมควร
“การรวมธุรกิจ ” หมายความว่า การที่ นิติบุ คคลหนึ่งรวมกับนิติบุคคลรายอื่นอันส่งผลให้
สถานะการเป็ น นิ ติ บุ ค คลของรายหนึ่ งคงอยู่ แ ละอี ก รายหนึ่ งสิ้ น สุ ด ลง หรือ เกิ ด เป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่
หรือการที่นิติบุคคลหนึ่งทาการซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ของนิติบุคคลรายอื่นหรือทาการขายหุ้นหรือสินทรัพย์
ให้แก่นิติบุคคลรายอื่นเพื่อก่อให้เกิดการควบคุมนโยบายหรือการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้
“การครอบงากิจการ” หมายความว่า การมีอานาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลต่อกิจการของ
ผู้รับใบอนุ ญ าตในการกาหนดนโยบายสาคัญหรือการบริหารงานของผู้รับใบอนุญ าตในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(๒) การมี อ านาจควบคุ ม คะแนนเสี ย งส่ ว นใหญ่ ในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของนิ ติ บุ ค คลไม่ ว่ า
โดยทางตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(๓) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
“ผู้มีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
กาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของผู้รับใบอนุญาตอย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าว
จะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต
(๒) บุคคลที่ต ามพฤติการณ์ สามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้รับ
ใบอนุญาตได้
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดาเนิ น งานของผู้รับใบอนุ ญ าตให้ปฏิบัติต ามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายการจัด การ
หรือการดาเนินงานของผู้รับใบอนุญาต
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(๔) บุคคลที่ต ามพฤติการณ์ มีการดาเนินงานหรือมีความรับ ผิด ชอบในการดาเนินงานของ
ผู้รับใบอนุญาตเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้ งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
บุคคลดังกล่าวของผู้รับใบอนุญาต
“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) บริษัทที่มีอานาจควบคุมกิจการของผู้รับใบอนุญาต
(๒) บริษัทที่มีอานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (๑)
(๓) บริษัทที่มีอานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอานาจ
ควบคุมกิจการในบริษัทตาม (๒)
ทั้งนี้ การมีอานาจควบคุมกิจการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) บริษัทที่ผู้รับใบอนุญาตมีอานาจควบคุมกิจการ
(๒) บริษัทที่บริษัทตาม (๑) มีอานาจควบคุมกิจการ
(๓) บริษัทที่อยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (๒) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่ม
จากการอยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (๒)
ทั้งนี้ การมีอานาจควบคุมกิจการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดั บที่จะมีอานาจควบคุม
นโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการค้าร่วม
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้า
แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ รับใบอนุญาต
หรือบริษัทย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ การถือหุ้นนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลใน (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน
(๔) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วนจาพวก
ไม่จากัดความรับผิด หรือเป็น หุ้ นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ
ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจากัด
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(๕) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือห้างหุ้นส่วนจากัดตาม (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๖) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษัทในกลุ่ม” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ถือหุ้ น หรือผู้เป็นหุ้ น ส่วนจานวนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของ
จานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิตบิ ุคคลหนึ่งเป็นผู้ถือหุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วนจานวนตัง้ แต่รอ้ ยละยี่สบิ ห้า
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
(๒) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้า
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
(๓) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกิน
กว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดหรือของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัท
ในกลุ่มบริษัทเดียวกันหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในกลุ่มในลาดับชั้นแรกและ/หรือ
ในชั้น ต่อ ๆ ไปบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้ า
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทนัน้ เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทแรกด้วย
(๔) บุคคลจานวนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนกรรมการหรือ
ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินงานในนิติบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการหรือ
เป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินงานในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
(๕) มีผู้ถือหุ้ น หรือผู้เป็ น หุ้ น ส่วนในชั้น แรกและหรือในชั้นต่อ ๆ ไปเป็ นนิติบุ คคลเดียวกัน
โดยทุนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของแต่ละนิติบุคคลเป็นของนิติบุคคลนั้น
“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทหรือห้า งหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไป
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
(๒) ผู้ถือหุ้ น หรือผู้ เป็ น หุ้ น ส่ว นซึ่งถื อหุ้ นหรือเป็ น หุ้ นส่ วนในนิ ติบุ ค คลหนึ่ งมี มูลค่ าเกิ นกว่า
ร้อยละห้าสิบ ของทุนทั้งหมดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนทั้งหมด
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(๓) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
หรือของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวกันหรือหลายบริษัท
หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือในลาดับชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อ ๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัท
ถือหุ้นของบริษัทใดมีจานวนรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทนั้น
เป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย
(๔) บุคคลเกินกว่ากึ่งจานวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอานาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่ง
เป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอานาจจัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
(๕) บริษัทหนึ่งมีอานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการซึ่งมีอานาจจัดการทั้งหมด
หรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
(๖) นิติบุคคลใดจะอยู่ในเครือกับบุคคลอื่นเมื่อนิติบุคคลนั้นควบคุมหรือถูกควบคุมโดยบุคคลอื่นนั้น
“ถูกควบคุม” หมายความว่า ถูกควบคุมโดยบุคคลของสมาชิก หากบุคคลนั้นมีอานาจในการเสนอชื่อ
กรรมการส่วนใหญ่ หรือเป็นผู้มีอานาจโดยถูกต้องตามกฎหมายในการกากับการดาเนินการของบริษัท
หรือเมื่อทั้งสองฝ่ายถูกควบคุมโดยบุคคลเดียวกัน
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การรายงานการรวมธุรกิจ
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะทาการรวมธุรกิจ
ตามข้อ ๖ ต้องมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงอานาจในการควบคุมและส่วนได้เสีย
ของผู้ถือหุ้น
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะทาการรวมธุรกิจ
กับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ต้องรายงานต่อเลขาธิการ กสทช.
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) รวมธุรกิจในลักษณะที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรวมกับ
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น อันส่งผลให้สถานการณ์เป็นนิติบุคคล
ของรายหนึ่งคงอยู่และอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดนิติบุคคลใหม่ขึ้นตามกฎหมาย หรือ
(๒) ทาสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ ในกรณีที่มีการรวมธุรกิจโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้รับใบอนุ ญาตเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของสินทรัพย์
ทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น หรือ
(๓) ทาสัญญาซื้อขายหุ้น ในกรณีที่มีการรวมธุรกิจโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเข้ าซื้ อ หุ้ น ทั้ งหมดหรื อ บางส่ วนของจ านวนหุ้ น ทั้ งหมดของผู้ รับ ใบอนุ ญ าตหรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เพื่อเข้าควบคุมนโยบายการบริหารกิจการหรือการบริหารธุรกิจ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๓.๑) การเข้าซื้อโดยทางตรง ซึ่งเป็นการเข้าถือครองหุ้นของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอย่างน้อยร้อยละยี่สิบห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดซึ่งให้นับรวมจานวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) การเข้าไปถือครองหุ้นโดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นกันเป็นทอด ๆ
โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นในทอดนั้น ๆ
การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๓) การเข้าควบคุมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
เข้าถือครองหุ้นไม่ถึงร้อยละยี่สิบห้าของหุน้ ทั้งหมด แต่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
มีอานาจควบคุมกิจการโดยตรงหรือผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอื่นเป็นทอด
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ว่า
ภายหลังการรวมธุรกิจ สินทรัพย์ของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน
แปดร้อยล้านบาท หรือจะได้รับสินทรัพย์จากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
ที่มีมูลค่าไม่เกินห้าสิบล้านบาท หรือรายได้ต่อปีของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
จะไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. ภายในเจ็ดวันหลัง
การดาเนินการ
ข้อ ๗ การรวมธุรกิจระหว่างผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัท
ในกลุ่มหรือบริษัท ในเครือเดียวกัน หรือการรวมธุรกิจระหว่างผู้มีอานาจควบคุมกับผู้รับ ใบอนุญ าต
ที่เป็นบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทในเครือเดียวกัน ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. ภายในเจ็ดวัน
หลังการดาเนินการ
ข้อ ๘ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รบั ใบอนุญาตเข้าซื้อหุ้นข้ามจุดร้อยละสิบ
ร้อยละสิบห้า หรือร้อยละยี่สิบของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. ภายในเจ็ดวันหลังการดาเนินการ
ข้อ ๙ การรายงานการรวมธุ รกิจ ที่ ยื่ น ต่ อ สานั ก งาน กสทช. ตามข้ อ ๖ วรรคหนึ่ ง
ต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
(๑) เหตุผล ความจาเป็น และความเหมาะสมในการรวมธุรกิจ
(๒) แผนการในการรวมธุรกิจ
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
ที่ประสงค์จะรวมธุรกิจ และผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ถูกรวมธุรกิจ
โดยรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง รายได้ จากการ
ประกอบกิจการ
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพตลาด ซึ่งประกอบด้วยระดับการผูกขาดในตลาด ส่วนแบ่งตลาด
ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังรวมธุรกิจ สภาพของคู่แข่งในตลาด และสภาพของผู้ใช้บริการ
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(๕) การวิเคราะห์ผลกระทบว่าการรวมธุรกิจจะส่งผลในแง่ลบต่อการแข่งขันหรือไม่
(๖) การวิเคราะห์อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดที่เกี่ยวข้องหลังจากการรวมธุรกิจ
(๗) การประเมินประสิทธิภาพของตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการรวมธุรกิจ
ทั้งนี้ แนวทางในการพิจารณาผลกระทบของการรวมธุรกิจที่มีผลต่อระดับการแข่งขันในตลาด
และการเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดให้เป็นไปตามที่กาหนดในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ การรายงานการรวมธุรกิจ ที่ยื่นต่อสานักงาน กสทช. ตามข้อ ๖ วรรคสอง ข้อ ๗
และข้อ ๘ ต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
(๑) ระบุถึงเหตุผล ความจาเป็นและความเหมาะสมในการรวมธุรกิจ
(๒) รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้ งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง สิทธิออกเสียง
รายได้จากการประกอบกิจการ ส่วนแบ่งตลาดที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังรวมธุรกิจ
ข้อ ๑๑ หลังจากสานักงาน กสทช. ได้รับรายงานตามข้ อ ๙ หรือข้อ ๑๐ แล้วแต่กรณี
พร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้ว นแล้ว ให้ สานั กงาน กสทช. พิจารณารายงานและจัด ท าความเห็ น
เสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. อาจขอคาปรึกษาหรือ
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่ งตั้งตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณา
และกาหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลทีเ่ กิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้สานักงาน กสทช. จัดทาคาขอขยาย
ระยะเวลาในการด าเนิ น การต่อ กสทช. ทั้ งนี้ การขอขยายระยะเวลาให้ กระท าได้ ไม่ เกิ นสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
หาก กสทช. พิจารณาเห็ นว่าการรวมธุรกิจตามวรรคหนึ่งเป็ นการกระทาหรือมีพฤติกรรม
อันอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันหรือก่อให้เกิดการผูกขาดหรือลดหรือจากัดการแข่งขัน หรือก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. อาจมี
คาสั่งกาหนดมาตรการเฉพาะตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาก าหนดผู้ มี อ านาจเหนื อ ตลาด
อย่างมีนัยสาคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะ
เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้ เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน และสั่งให้
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทารายงานเสนอต่อสานักงาน กสทช. ทุกหกเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
หรือตามที่ กสทช. เห็นสมควร โดยรายงานประกอบด้วย
(๑) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง ส่วนแบ่งตลาดของ
ผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย รายได้จากการประกอบกิจการ และการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
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(๒) การวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการทางการเงิน โครงสร้างการถือหุ้ น
รายชื่อผู้ถือหุ้น และรายชื่อกรรมการผู้มีสิทธิออกเสียง
หมวด ๒
การครอบงากิจการโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์รว่ มกัน
ข้อ ๑๒ หากมีการกระทาในลักษณะครอบงากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทางธุรกิจ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยบุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอันอาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด ลด หรือ
จากัดการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์หรืออันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามประกาศนี้
กสทช. อาจมีคาสั่งกาหนดมาตรการเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดผู้มีอานาจเหนือตลาดอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ในตลาดที่ เกี่ ย วข้ อ งในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ และมาตรการเฉพาะ
เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
บุ ค คลผู้ ที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง บุ ค คลธรรมดา
และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาต อันได้แก่
(๑) บริษัทใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต
(๒) บริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต
(๓) บริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต
(๔) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต
(๕) ผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับการร้องเรียนว่าผู้รับใบอนุ ญาตกระทาการฝ่าฝืน
ข้ อ ห้ า มตามประกาศนี้ กสทช. อาจสั่ งให้ ส านั ก งาน กสทช. ด าเนิ น การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ งหรื อ
มอบหมายให้ คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จท าหน้ าที่ ไต่ส วนตามกระบวนการที่ กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาและกาหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๑๔ ในการพิจารณารายงานการรวมธุรกิจ สานักงาน กสทช. มีอานาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาต
ผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๑๕ หลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศนี้ ไม่ ใช้ บั งคั บ กั บ สิ ท ธิ ป ระกอบกิ จ การของส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานของรัฐที่ ประกอบกิ จการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ อยู่ก่อนวัน ที่
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใช้บังคับ รวมทั้งไม่กระทบสิทธิของ
ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐที่ชอบด้วย
กฎหมายด้วยจนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจะสิ้นสุดลง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก
แนวทางการพิจารณาวัดผลกระทบในการรวมธุรกิจ
ข้อ ๑ ในกรณีการรวมธุรกิจในตลาดเดียวกัน (Horizontal Merger) การพิจารณาจากผลกระทบ
ของการรวมธุรกิจที่มีต่อระดับการแข่งขันในตลาด และการเกิดผู้มีอานาจเหนือตลาด ให้ใช้วิธีการวัดประเมิน
แบบ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เป็ น หลั ก โดยหลั ง จากการรวมธุ ร กิ จ หากค่ า HHI เกิ น กว่ า
๒,๕๐๐ และค่า HHI เพิ่มขึ้นเกินกว่า ๑๐๐ อาจชี้ให้เห็นได้ว่าการรวมธุรกิจนั้นเข้าข่ายการครอบงาตลาด
ทั้งนี้ การคานวณค่า HHI ภายหลังการรวมธุรกิจที่เกิดจากการพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของ
ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะรวมธุรกิจกันรวมกัน ให้คานวณเสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตรายเดียว สาหรับกรณี
การรวมธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตในตลาดเดียวกัน
ข้อ ๒ ในกรณี ก ารรวมธุ ร กิ จ ในตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น (Vertical Merger)
ในลักษณะมีการผลิตในห่วงโซ่การผลิตเดียวกัน (Vertical supply chain) การพิจารณาจากผลกระทบของ
การรวมธุรกิจที่มีต่อระดับการแข่งขันในตลาดและการเกิดผู้มีอานาจเหนือตลาดประกอบไปด้วย
๒.๑ หลั งการรวมธุร กิจ ในแนวตั้ง ส่ งผลให้ ผู้ ประกอบการคู่แข่งในตลาดค้าปลี กมีความ
ยากลาบากในการหาปัจจัยการผลิตที่จาเป็นหรือยากลาบากในการเข้าใช้เครือข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์
หรือมีต้นทุนที่สูงในการเข้าใช้เครือข่าย
๒.๒ ผลของการรวมธุร กิจ ทาให้ การแข่งขันในตลาดค้าส่งลดต่าลง ผู้ ประกอบการค้าส่ ง
รายอื่นขาดช่องทางในการกระจายสินค้าของตนในตลาดค้าปลีก
ข้อ ๓ ในกรณี ก ารรวมธุร กิ จ ในตลาดแตกต่ างกั น (Conglomerate Merger) การพิ จ ารณาจาก
ผลกระทบของการรวมธุรกิจ ที่มีนั ยสาคัญ ต่อระดับการแข่งขันในตลาด และการเกิดผู้ มีอานาจเหนือตลาด
ใช้วิธีการวัดประเมินตามแนวทางดังต่อไปนี้
๓.๑ การเพิ่มขึ้นของการกระจุกตัวและส่วนแบ่งทางการตลาด
๓.๒ วิเคราะห์ผลของการรวมธุรกิจที่มีต่อการกีดกันการเข้าตลาด
๓.๓ วิเคราะห์ผลของการรวมธุรกิจที่มีต่อการลดลงของการแข่งขันในตลาด
๓.๔ วิเคราะห์ ผ ลของการรวมธุ รกิ จ ที่ มี ต่ อ การจ ากั ด ทางเลื อ กของผู้ ใช้ บ ริก ารในตลาด
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ วิ เคราะห์ ผ ลของการรวมธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาค่ า บริ ก าร และราคา
ค่าโฆษณา และที่มผี ลต่อกาไร

