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จัดจำหน่ำยกล่องรับสัญญำณดำวเทียม
จัดเก็บค่ำลิขสิทธิ์กีฬำ และให้ บริ กำรช่องรับชมรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม และรำยกำรใดๆ
ที่อำจมีขึ ้นในภำยภำคหน้ ำ
ให้ บริ กำรเกี่ยวกับกิจกำรเพย์ทีวี (บริ กำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก ที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรจะต้ อง
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ บริ กำรกำหนด ซึง่ จะมีคำ่ บริ กำรหรื อไม่ก็ได้ )
ประกอบกิจกำร ผลิต นำเข้ ำ ติดตัง้ เครื่ องรับ กล่องรับสัญญำณดำวเทียม เครื่ องมือ
หรื ออุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ หรื อแปลงสัญญำณในกำรรับรำยกำรของกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์
ประกอบกิจกำร ผลิต นำเข้ ำ จัดจำหน่ำย ติดตัง้ เครื่ องรับและส่งวิทยุโทรคมนำคม
ให้ บริ กำรด้ ำนกำรบริ หำร กำรจัดกำรธุรกิจ อุตสำหกรรม หรื อวิชำกำรใดๆ แก่บคุ คลอื่น รวมทัง้
กำรประกอบธุรกิจด้ ำนกำรวิจยั และให้ คำปรึกษำทำงวิชำกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับธุรกิจกำร
สื่อสำรและโทรคมนำคม
ประกอบกิจกำรให้ บริ กำรส่งวิทยุกระจำยเสียง หรื อบริ กำรส่งวิทยุโทรทัศน์ ไม่วำ่ จะส่งโดยผ่ำน
คลื่นควำมถี่ ระบบสำย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ หรื อระบบอื่น ระบบใดระบบหนึง่ หรื อ
หลำยระบบรวมกัน หรื อให้ บริ กำรอื่นทำนองเดียวกัน
ประกอบกิจกำรโอน รับโอน รับซื ้อ หรื อจัดหำมำโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้ ำงผลิต บันทึก จำหน่ำย
เผยแพร่ ตอ่ สำธำรณชนซึง่ งำนอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ ไม่วำ่ ด้ วย
วิธีใด ๆ ทังภำยในประเทศและต่
้
ำงประเทศ รวมถึงกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อป้องกัน
ปรำบปรำม กำรละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ และเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยอันเนื่องมำ
จำกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ดงั กล่ำว
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กำรส่ง กำรแพร่ หรื อกำรรับ เครื่ องหมำย สัญญำณ ตัวหนังสือ
ตัวเลข ภำพ เสียง รหัส หรื อกำรอื่นใดซึง่ สำมำรถให้ เข้ ำใจควำมหมำยได้ โดยระบบสำย ระบบ
ไร้ สำย ระบบคลืน่ ควำมถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำอื่น เสียงทำงสำย วิทยุโทรทัศน์ทำง
สำย เคเบิ ้ลทีวี ระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม รวมทังระบบกำรสื
้
่อสำรอื่น และทำธุรกรรมบน
อินเตอร์ เน็ต (Internet) รวมทังกำรประกอบกำรค้
้
ำบนอินเตอร์ เน็ต หรื อ อี-คอมเมิร์ช
(E-Commerce) และธุรกรรมทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆทุกประเภท ทังภำยในประเทศ
้
และ
ต่ำงประเทศ
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ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กำรสื่อสำรทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจกำรโรงงำน
ผลิต ซื ้อ ขำย นำเข้ ำ ส่งออก ซึง่ เครื่ องโทรคมนำคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่ องมือสื่อสำร และ
อิเล็คทรอนิคส์ โทรศัพท์ โทรสำร เครื่ องส่งวิทยุ เรดำห์ ดำวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในกำรโทรคมนำคมทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจน
วัสดุอปุ กรณ์ของกำรโทรคมนำคมทุกชนิดทุกประเภท
ประกอบกิจกำรผลิต จำหน่ำย ซื ้อมำ ขำยไป นำเข้ ำ ส่งออก ซ่อมแซม เครื่ องมือสื่อสำรโทรคมนำคมทุกชนิด รวมทังอุ
้ ปกรณ์เครื่ องรับสัญญำณดำวเทียม จำนรับส่งสัญญำณดำวเทียม
ระบบเครื่ องวิทยุโทรคมนำคม เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องโทรศัพท์ทกุ ชนิด อุปกรณ์รับส่งสัญญำณวิทยุ วิทยุติดตำมตัว และเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
รวมทังอุ
้ ปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่ำว หรื อผลิตภัณฑ์อย่ำงอื่นที่มีลกั ษณะคล้ ำย หรื อเป็ น
ประเภทเดียวกับสินค้ ำดังกล่ำวข้ ำงต้ น ตลอดจน ซ่อมแซม แก้ ไข ติดตัง้ ให้ บริ กำรอันเกี่ยวเนื่อง
กับเครื่ องมือสื่อสำรโทรคมนำคมทุกชนิดดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ประกอบกิจกำรให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ ไม่วำ่ จะโดยสื่อตัวนำที่เป็ น
สำย คลื่นควำมถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ หรื อสื่อตัวนำใดๆ รวมทังสิ
้ ่งอำนวยควำมสะดวก
ด้ ำนกำรกระจำยเสียง หรื อโทรทัศน์
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