สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกาหนดลักษณะและมาตรการกากับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
และการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ณ หอประชุมชั้น ๑ อาคารหอประชุม สานักงาน กสทช.
ประเด็น
๑. บทนิยาม (ข้อ ๓)

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

ข้อคิดเห็น

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

เสนอปรับปรุงคาจากัดความของคาว่ า “การควบรวม  ไม่ปรั บแก้ในส่วนนี้ เนื่องจากอาจมีการขาย
กิจการ” หมายความว่า ..... หรือการที่นิติบุคคลหนึ่งทา
สินทรัพย์ในบางกรณีที่ก่อให้เกิดอานาจควบคุมได้
การซือ้ /ขายสินทรัพย์ หรือหุ้น .......” โดยบริษัทฯ ขอตัด
เช่น การขายหุ้นหรือสินทรัพย์เพื่อแลกกับการไป
กรณีการ “ขาย” สินทรัพย์หรือหุ้นออก เนื่องจากเห็นว่า
นั่งเป็นกรรมการในอีกนิติบุคคลหนึ่งอันอาจ
การขายสินทรัพย์เพื่อเข้าไปควบคุมนโยบายไม่น่าจะ
ก่อให้เกิดอานาจควบคุม
เกิดขึ้น
นิยาม “การควบรวมกิจการ ”... ในตอนท้ายซึ่งระบุว่า  ปรับแก้ตามที่เสนอ
“...ตามเกณฑ์ที่ประ กาศกาหนด” บริษัทฯ ขอเสนอให้
ปรับปรุงข้อความเพื่อความชัดเจนเป็น “ตามเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศฉบับนี้”
เสนอให้ การควบรวมกิจการตามประกาศนี้ รวมถึงผู้มี
 ปรับข้อความเป็น ดังนี้
อานาจควบคุมของผู้รับอนุญาต โดย ปรับคานิยามเป็น “การควบรวมกิจการ หมายความว่า การที่นิติบุคคล
ดังนี้
หนึ่งรวมกับนิติบุคคลรายอื่นอันส่งผลให้สถานะของ
“การควบรวมกิจการ หมายความว่า การที่นิติบุ คคล รายหนึ่งคงอยู่และอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลง หรือเกิดเป็น
หนึ่ง หรือผู้มีอานาจควบคุมของนิติบุคคลรายนั้น รวมกับ นิติบุคคลใหม่ หรือการที่นิติบุคคลหนึ่งทาการซื้อ /ขาย
นิติบุคคลรายอื่นอันส่งผลให้สถานะของรายหนึ่งคงอยู่ สินทรัพย์หรือหุ้นของนิติบุคคลรายอื่นเพื่อควบคุม
และอีกรายสิ้นสุดลง หรือเกิดนิติบุคคลใหม่ หรือการที่ นโยบายหรือการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่ กาหนดใน
หน้ า ๑ จาก ๙

ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
นิติบุคคลหนึ่ง หรือผู้มีอานาจควบคุมของนิติบุคคลราย
นั้นทาการซื้อสินทรัพย์หรือหุ้น ทั้งหมดหรือบางส่วน ของ
นิติบุคคลรายอื่นเพื่อควบคุมนโยบาย หรือการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศฉบับนี้”

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ประกาศนี้ ทั้งนี้ การควบรวมกิจการของผู้รับ
ใบอนุญาตตามประกาศนี้ รวมถึงการควบรวมกิจการ
โดยผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย หรือ
บริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต
(เหตุผล : จากข้อเสนอของบริษัทฯ เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ในการกากับดูแลการควบรวมกิจการของ
ผู้รับใบอนุญาตรวมถึงผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตาม
หมวด ๒ ของประกาศอยู่แล้ว ดังนั้น จึงระบุไว้ใน
นิยามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน)

 เสนอปรับปรุงคาจากัดความของคาว่า “ตลาดที่  คงข้อความไว้ตามเดิม เนื่องจาก นิยาม “ตลาดที่
เกี่ยวข้อง” ซึ่งอ้างอิงประกาศ กสทช . ว่าด้วยนิยาม
เกี่ยวข้อง ” ตามร่างประกาศฉบับนี้ นอกจากจะ
ของตลาดและขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้องฯ ซึ่งตาม
หมายความถึ งตลาดตามประกาศ กสทช . ว่าด้วย
ภาคผนวกของประกาศดังกล่าวกาหนดตลาดที่
นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้องฯ
เกี่ยวข้องไว้ไม่ครอบคลุมผู้รับใบอนุญาตทุกประเภท
แล้ว ยัง ได้ รวมถึงตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ จึงเกรง
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
ว่าจะเกิดปัญหาในการวิเคราะห์หากมีการควบรวม
กิจการในตลาดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในภาคผนวกของ
ประกาศ กสทช . ว่าด้วยนิยามของตลาดและ
ขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้องฯ
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)  เสนอตัดคาว่า “ตามเกณฑ์ที่ประกาศกาหนด ” ใน  ไม่สามารถตัดออกได้ เนื่ องจากจะต้องโยงไปยัง
ตอนท้ายของนิยามการควบรวมกิจการ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ของประกาศ

หน้ า ๒ จาก ๙

ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๒. ลักษณะการควบรวมกิจการที่ต้อง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด
ขออนุญาต (ข้อ ๔)

ข้อคิดเห็น

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

 เสนอให้ปรับข้อความในข้อ ๔.๑ เป็น “๔.๑ การ  ได้ปรับแก้ ไว้ ในบทนิยาม “การควบรวมกิจการ ”
ควบรวมกิจการในลักษณะที่ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มี
ให้ครอบคลุม ถึงผู้มีอานาจควบคุมและบุคคลผู้มี
อานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต รวมกั บผู้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว
ใบอนุญาตรายอื่น...”
 ข้อ ๔.๓ (๑) ปรับข้อความ จาก “... ร้อยละ ๒๕
 เสนอให้ปรับข้อความในข้อ ๔.๒ เป็น “๔.๒ การทา
ของจานวนหุ้นที่เรียกชาระแล้ว ...” เป็น “...ร้อย
สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ ในกรณีที่มีการควบรวม
ละ ๒๕ ของจานวนหุ้ นทั้งหมด ...” เพื่อให้เป็นไป
กิจการโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของ
ตามวัตถุประสงค์ ในการกากับดูแล และสอดคล้อง
ผู้รับใบอนุญาต เข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบาง
กับข้อ ๔.๓ , ๔.๓ (๒) และ ๔.๓ (๓)
ส่วนเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของสินทรัพย์ทั้งหมดของ
ผู้รับใบ อนุญาตรายอื่น หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น”
 เสนอให้ปรับข้อความในข้อ ๔.๓ เป็น “๔.๓ การทา
สัญญาซื้อขายหุ้น ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ
โดยผู้รับใบอนุญาต หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาตเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของจานวน
หุ้นทั้งหมด ซึ่งหมาย ถึงจานวนหุ้นที่เรียกชาระแล้ว
ทั้งหมด ของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เพื่อเข้าควบคุม
นโยบายการบริหารกิจการหรือการบริหารธุรกิจของ
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑) การเข้าควบคุมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาต
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
โดยการเข้าซื้อหุ้นทางตรง ซึ่งเป็นการเข้า
หน้ า ๓ จาก ๙

ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
ถือครองหุ้นของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของจานวนหุ้น ทั้งหมดซึง่
ให้นับรวมจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

๒) การเข้าควบคุมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ รับใบอนุญาต
โดยการเข้าซื้อหุ้นโดยทางอ้อม...”
 เสนอให้ กสทช . พิจารณากรณีการเข้าซื้อหุ้นที่ไม่มี
เจตนาเข้าควบรวมกิจการเป็นกรณียกเว้นการขอ
อนุญาต ดังต่อไปนี้

 ไม่ปรับแก้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาตต่อไป

๑) กรณีผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้รั บใบอนุญาตเข้าซื้อหุ้นและถือครอง
หุ้นของผู้รับใบอนุญาตอีกรายในสัดส่วนที่
ไม่เกินสัดส่วนหุ้นที่เคยถือครองอยู่เดิม
๒) กรณีผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้รับใบอนุญาตเข้าซื้อหุ้น ของผู้รับ
ใบอนุญาตอีกราย โดยไม่ส่งผลให้สถานะ
ระหว่างผู้เข้าซื้อหุ้นกับผู้รับใบอนุ ญาตอีก
รายหลังการเข้าซื้อหุ้นเปลี่ยนแปลงไป
 เสนอเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๔ วรรคท้าย หรือ  ไม่ปรับแก้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต
ปรับปรุงข้อความในข้อ ๑๓ “หลักเกณฑ์ตาม
หรือไม่อนุญาตต่อไป
ประกาศนีไ้ ม่ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้
มีอานาจควบคุมของผู้รั บใบอนุญาตเข้าซื้อหุ้นและ
ถือครองหุ้นของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นในสัดส่วนที่ไม่
เกินสัดส่วนหุ้นที่เคยถือครองอยู่เดิม หรือกรณีที่ผู้รับ
หน้ า ๔ จาก ๙

ประเด็น

๓. การขออนุญาตถือหุ้นไขว้

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
ใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
เข้าซื้อหุ้นหรือถือครองหุ้นของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
ซึ่งไม่ได้ทาให้อานาจควบคุมที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที
อานาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตที่เข้าซื้อหุ้นมีต่อ
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างมีนัยสาคัญภายหลังการเข้าซื้อหุ้น”

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

 กรณีเข้าไปถือหุ้นในลักษณะของการถือหุ้นไขว้ ไม่มี
การกาหนดสัดส่วนร้อยละการถือหุ้น นั่นคือ ไม่ว่า
ถือหุ้นไขว้ร้อยละเท่าไหร่ต้องขออนุญาตใช่หรือไม่
ซึ่งเมื่อดูประกอบกับคานิยามระบุว่า การถือหุ้นไขว้
ที่ก่อให้เกิดอานาจควบคุมเหนือผู้รับใบอนุญาตราย
อื่น และประกอบกับนิ ยามผู้มี อานาจควบคุม ซึ่ง
กาหนดสัดส่วนไว้ เสนอ เขียนให้ชัดเจนเหมือน
หลักเกณฑ์การควบรวม

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

 การถือหุ้นไขว้ที่ต้องยื่นขออนุญาตจะต้องเป็นการ
ถือหุ้นไขว้ตามที่กาหนดไว้ในบทนิยาม กล่าวคือ
เป็น การถือหุ้นไขว้ อัน ก่อให้เกิดอานาจควบคุม
กิจการเหนือผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ซึ่งอาจเ กิดขึ้น
โดยตรงหรือโดยอ้อม
 ได้ปรับเพิ่มบทนิยาม “อานาจควบคุมกิจการ” โดย
อิงตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ชัดเจนแล้ว

 เสนอให้ปรับข้อความในข้อ ๕ เป็น “ข้อ ๕ ผู้รับ  ไม่ปรับแก้ เนื่องจากการถือหุ้นไขว้ตามประกาศนี้
ใบอนุญาตที่ประสงค์จะเข้าไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคล
นอกจากจะเข้าไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งซึ่งเป็น
หนึ่งซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตในลักษณะของการถือหุ้น
ผู้รับใบอนุญาตแล้ว ยังรวมถึง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ไขว้ต้องยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานล่วงหน้าอย่าง
ผู้รับใบอนุญา ต บริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต
น้อย ๖๐ วันก่อนดาเนินการ”
บริษัทร่วมของผู้รบั ใบอนุญาต ตามบทนิยามที่
กาหนดไว้

หน้ า ๕ จาก ๙

ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ,  เสนอให้เพิ่มเติม “ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์  ไม่ปรับแก้ เนื่องจากระบุไว้ชัดเจนในบทนิยามแล้ว
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
จะเข้าไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่ง โดยมีผลเป็นการ
ครอบงากิจการในลักษณะของการถือหุ้นไขว้ต้องยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐
วันก่อนดาเนินการ”
๔. กระบวนการพิจารณาคาขอ
อนุญาต

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด , บริษัท ทรู
วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

 ระยะเวลาการพิจารณาคาขอ ของคณะกรรมการ ซึ่ง  ไม่ปรับแก้ โดยให้เป็นไปตามหลักกฎหมายว่าด้วย
เงื่อนไขระบุเวลา ในส่วนของสานักงาน แต่ ไม่ได้ระบุ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ระยะเวลาพิจารณาของ คณะกรรมการ จึง เสนอให้
กาหนด กรอบ ระยะเวลา การพิจารณาคาขอฯ ของ
คณะกรรมการให้ชัดเจน

๕. ข้อห้ามการครอบงากิจ การโดย บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด
บุคคลผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 เสนอปรับข้อ ๑๐ เป็น “ห้ามผู้รับใบอนุญาตกระทา  ไม่ปรับแก้ ในส่วนนี้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการซื้อ
การควบรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้กับผู้รับใบอนุญาต
ขายหลักทรัพย์หรื อการกระทาใดๆ ในลักษณะ
รายอื่นในลักษณะครอบงากิจการ...”
ครอบงากิจการอันส่งผลต่อการแข่งขันหรือฝ่าฝืน
ประกาศนีด้ ้วย

๖. ลักษณะการเป็นบุคคลผู้ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน

 เสนอปรับปรุงคาจากัดความของคาว่า
“บริษัท  ปรับปรุงคาจากัดความ ของคาว่า “บริษัทใหญ่ ”
ใหญ่ ” “บริษัทย่อย ” “บริษัทร่วม ” “ผู้ถือหุ้นราย
“บริษัทย่อย ” “บริษัทร่วม ” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ”
ใหญ่” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” และ “ผู้มีอานาจควบคุม ” ที่
“ผู้ท่เี กี่ยวข้อง” และ “ผู้มีอานาจควบคุม ” โดยอิง
ปรากฏในร่างประกาศให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยอิง /
กับบทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
สอดคล้องกับบทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ
กากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
กาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

หน้ า ๖ จาก ๙

ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 เสนอให้นาคานิยามข้างต้นมาระบุ ไว้ในส่วนแรกของ
ประกาศ เนื่องจากคาดังกล่าวปรากฏในร่างประกาศ
ตั้งแต่ต้น

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
เสนอขายหลักทรัพย์ และนาคาจากัดความ
ดังกล่าวมาระบุไว้ในส่วนแรก (บทนิยาม) ของร่าง
ประกาศตามที่เสนอ

๗. กระบวนการไต่สวนและเรียก
ข้อมูล

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ,  ร่างประกาศฯ กาหนดเพียงกรณีคณะกรรมการอาจ  เป็นไปตามบทบัญญัติ ของ กฎหมายว่าด้วยวิธี
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ดาเนินการตามข้อ ๘ วรรค ๓
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
แต่ไมได้กาหนดขั้นตอนการอุทธรณ์คาสั่งกร ณี ไม่
อนุญาตให้ดาเนินการว่า จะสามารถโต้แย้งคาสั่งได้
อย่างไร หรือต้องโต้แย้งภายในระยะเวลาเท่าใด ขอ
เสนอให้เพิ่มเติมขั้นตอนการอุทธรณ์คาสั่ง ไม่อนุญาต
ในร่างประกาศฯ ฉบับนี้ด้วย

๙. ภาคผนวก : แนวทางการ
พิจารณาวัดผลกระทบในการควบ
รวมกิจการ

กระทรวงพาณิชย์

 ภาคผนวก ข้อ ๑ ผู้เล่นในตลาดเดียวกันควบรวม  ได้ดาเนินการปรับเพิ่มในภาคผนวก ข้อ ๑ วรรค
กิจการ หากควบรวมแล้วมีรายใดรายหนึ่งหายไป ค่า
ท้ายแล้ว
HHI สามารถคานวณได้ แต่กรณีการเข้าซื้อหุ้นหรือ
สินทรัพย์ผู้รับใบอนุญาตทั้ง ๒ รายยังคงมีสถานะ
เป็นผู้รับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลแยกกันอยู่ ดังนั้น
การคิดคานวณส่วนแบ่งตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงหาก
ไม่ได้ระบุว่าต้องนามารวมกันแล้วคิด เสนอให้เขียน
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

 เสนอให้ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาวัดผลกระทบ  เพิ่มข้อความ ในภาคผนวก ข้อ ๑ วรรคท้าย โดย
ในการควบรวมกิจการ กรณีการควบรวมกิจการใน
ปรับปรับแก้ถ้อยคาเป็นดังนี้
ตลาดเดียวกัน (Horizontal Merger) ซึ่งมิได้ระบุ
“ทัง้ นี้ การคานวณค่า HHI ภายหลังการควบรวม
วิธีการคานวณ HHI ภายหลังการควบรวมกิจการ
หน้ า ๗ จาก ๙

ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น
 ทั้งนี้ หากเจตนารมณ์ในการพิจารณาค่า
HHI
คานึงถึงการกระจุกตัวจากการควบรวมกิจการ โดย
พิจารณาผู้รับใบอนุญาตสองรายที่ควบรวมกิจการ
กันเสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตรายเดียวกัน กล่าวคือ
หากตลาดประเภทเดียวกันมีผู้รับใบอนุญาต ๓ ราย
มีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ A B และ C ตามลาดับ หาก
ผู้รับใบ [ibKymอนุญาตที่ครองส่วนแบ่งตลาด A
ควบรวมกับผู้รับใบอนุญาตที่ครองส่วนแบ่งตลาด B
และเสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตรายเดียวกัน การ
คานวนค่า HHI จะเท่ากับ (A+B)2 + C2

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
กิจการเกิดจากการพิจารณาส่วนแบ่งตลาดขอ ง
ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะควบรวมกิจการกัน
รวมกัน ให้ คานวณเสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตราย
เดียว สาหรับกรณีการควบรวมกิจการของผู้รับ
ใบอนุญาตในตลาดเดียวกัน”

 โดยเพิ่มข้อความในภาคผนวก ข้อ ๑ วรรคท้าย ว่า
“การคานวณค่า HHI ภายหลังการควบรวมกิจการ
เกิด จากการพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ประสงค์จะควบรวมกิจการกันรวมกัน
เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตรายเดียว”
 เสนอให้ปรับข้อความภาคผนวก ข้อ ๑.๓ เป็น

 ปรับแก้ถ้อยคาตามที่เสนอ

“๑.๓ หลังจากการควบรวมกิจการ หากค่า HHI เท่ากับ
หรือน้อยกว่า ๑,๘๐๐ แต่มีส่วนแบ่งตลาดภายหลังการ
ควบรวมกิจการ มากกว่าร้อยละ ๒๕ อาจชี้ให้เห็นได้ว่า
การควบรวมกิจการนั้นเข้าข่ายการครอบงาตลาด”
๑๐. อื่นๆ

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

 เสนอให้เพิ่มบทเฉพาะกาลเรื่องรายงานการถือหุ้น
ไขว้ กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานการถือหุ้นไขว้
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตก่อนที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
หน้ า ๘ จาก ๙

ไม่กาหนดบทเฉพาะกาล เนื่องจากเห็นว่า ประกาศ
ไม่มีผลย้อนหลัง อันจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงการถือ
หุ้นก่อนที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี
หากเกิดกรณีครอบงา อันส่งผลกระทบต่อการ

ประเด็น

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

ข้อคิดเห็น

หน้ า ๙ จาก ๙

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
แข่งขัน สานักงาน กส ทช. สามารถเรียกเอกสาร
เพิ่มเติม ขอข้อมูล หรือดาเนินกระบวนการไต่สวน
ตามประกาศ กสทช . ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศ
กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากาหนด
มาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรม
อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในกิจการกระจา ยเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้อยู่แล้ว

