สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีส่ ําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 – 1785 MHz/1835 – 1880 MHz
1. ขนาดของคลื่นความถี่ทจี่ ะให้อนุญาต
ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต คลื่นความถี่ขนาด 2 x 5 MHz จํานวน 9 ชุดคลื่นความถี่
ประเด็น
ความเห็น
1.1 การประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2 x 5 MHz จํานวน 9 ชุดคลื่นความถี่
(1) เห็นด้วยกับข้อกําหนด
1) บลจ.กรุงศรี
ศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส ขนาดคลื่นความถี่ 2 x 5 MHz มีความเหมาะสม มากกว่า 2 x15 MHz เนื่องจากเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขัน แก่ผู้เล่นทุกราย ซึ่งแต่ละรายมีศักยภาพในการทํากําไรและจํานวนฐานลูกค้าไม่เท่ากัน โดยผู้ที่ฐานลูกค้ามากกว่าหรือความ
ต้องการมากกว่าสามารถประมูลราคาสูงกว่าเพื่อให้ได้จํานวนใบอนุญาตมากกว่าผู้ที่ต้องการน้อยกว่า ทั้งนี้ ขนาดคลื่น 2x15 และ
จํากัดจํานวน 1 ใบอนุญาตไม่เกิน 1 ใบ ในหลักเกณฑ์ก่อนหน้า ไม่สร้างโอกาสการแข่งขันอย่างสมเหตุสมผลข้างต้น
นอกจากนี้ข้ออ้างเรื่องการวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลคลื่นย่าน 1800 MHz ในคราวก่อน
ไม่สมเหตุสมผล โดยหากผู้ประกอบการมีความต้องการคลื่นขนาด 2x15 MHz ก็สามารถประมูล 2x5 MHz จํานวน 3ใบอนุญาตได้
2). บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
สนับสนุนการปรับลดขนาดชุดคลื่นความถี่ในการประมูลเป็นขนาด 2x5 MHz จํานวน 9 ชุดคลื่นความถี่ เนื่องจากการจัดชุดคลื่น
ความถี่ขนาด 2x5 MHz สามารถตอบสนองต่อความต้องการ (Demand) ที่ไม่เหมือนกันของผู้ให้บริการแต่ละรายในอุตสาหกรรมซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการรายเดิมที่มีคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz อยู่แล้ว ผู้ประกอบการรายเดิมที่ไม่มีคลื่นความถี่ย่าน 1800
MHz รวมทั้งการจัดชุดคลื่นความถี่ขนาดดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้าตลาดที่อาจมีความต้องการ
คลื่นความถี่เพียง 2x5 MHz หรือเพียง 2x10 MHz ในช่วงเวลาเริ่มต้นของการให้บริการ
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนด
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
-

ร่างความเห็น กสทช.

หน้า 1

2. ประเด็นอื่น ๆ
ประเด็น

ความเห็น

ร่างความเห็น กสทช.

1) บลจ.กรุงศรี
- ศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส หากราคาสุดท้ายของการประมูลครั้งก่อน เป็นราคาที่ผ่านการแข่งขันสูง ในการประมูลครั้งใหม่นั้น การ
ใช้ราคาสุดท้ายครั้งก่อนร่วมกันกับการลดจํานวนใบอนุญาตให้น้อยกว่าผู้ประมูล เพื่อเพิ่มระดับความรุนแรงของการแข่งขันยิ่งขึ้นไป
อีกนั้น ควรคํานึงถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้นจะทําให้ประชาชนมีค่าบริการโทรคมนาคมแพงกว่าประเทศอื่น หรือ
อาจทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถทําธุรกิจต่อไปได้และลดระดับการลงทุนในท้ายที่สุดซึ่งล้วนกระทบต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

เห็ น ควรคงราคาขั้ น ต่ํ า ของการ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ 12,486
ล้ า นบาท ตามขนาดชุ ด คลื่ น ความถี่
2x5 MHz โดยใช้หลักการเดิมเพื่อ
กําหนดราคาขั้นต่ํา กล่าวคือ
1) ราคาขั้นต่ําตามร่างประกาศฯ
คํานวณมาจากราคาสุดท้ายของการ
ประมู ล คลื่ น ในปี 2558 ซึ่ ง เกิ ด จาก
การแข่ ง ขั น เสนอราคาตามกฎและ
กระบวนการของการประมูล สะท้อน
ความต้ อ งการของตลาด (Market
Demand) และเป็นราคาขั้นต่ําที่
สะท้อนถึงมูลค่าของเงินตามเวลาจริง
(Time Value of Money: TVM)
และคํานึง ถึงงวดและระยะเวลาการ
ชําระเงินค่าประมูลคลื่นในอนาคต
2) ราคาขั้นต่ําตามร่างประกาศฯ
สอดคล้องกับมติที่ ประชุม กทค. ครั้ง
ที่ 31/2558 เ มื่ อ วั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2558 “เห็นชอบการนํา
ราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่นในปี
2558 เป็ น เกณฑ์ ห รื อ ปั จ จั ย เพื่ อ จะ
นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าคลื่น โดย

2.1 อื่น ๆ
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ประเด็น

ความเห็น
2) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(1).เสนอให้กําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ 1800 MHz ทั้งย่าน (Mandatory Reshuffling) ไว้ในร่าง
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 – 1785 MHz/1835 – 1880 MHz (ฉบับที่ 2) (ร่างประกาศฯ) อย่างชัดเจนเป็น
การล่วงหน้า เพื่อก่อให้เกิดการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz รายเดิมเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผู้แข่งขันในการประมูลคลื่นความถี่ได้โดยที่ผู้
แข่งขันทุกรายได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้
โดย บริษัทฯ ขอเสนอให้เพิ่มเติม ข้อ 10 ของร่างประกาศฯ ดังนี้ “(7) กรณีผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 1800 MHz อยู่เดิม คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงการใช้งานชุดคลื่นความถี่ให้ผู้ชนะการประมูลรายดังกล่าวได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ในชุดคลื่นความถี่ที่ติดกัน โดยหากไม่สามารถทําได้ ให้ย้ายช่วงความถี่ที่ผู้ชนะการประมูล
ได้รับอนุญาตอยู่เดิมไปติดกับชุดคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้เพื่อให้คลื่นความถี่ของผู้ชนะการประมูลทั้งในส่วนที่มีอยู่เดิม
และส่วนที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ทั้งหมดอยู่ในตําแหน่งที่ติดกัน” พร้อมทั้งเพิ่มเติมวรรคสองของข้อ 3 ในภาคผนวก ข กฎการประมูล
ดังนี้ “กรณีผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz อยู่เดิม คณะกรรมการจะพิจารณาปรับปรุงการใช้
งานชุดคลื่นความถี่ให้ผู้ชนะการประมูลรายดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ในชุดคลื่นความถี่ที่ติดกัน โดยหาก
ไม่สามารถทําได้ ให้ย้ายช่วงความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลได้รับอนุญาตอยู่เดิมไปติดกับชุดคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้เพื่อให้
คลื่นความถี่ของผู้ชนะการประมูลทั้งในส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่ชนะการประมูลในครั้งนี้ทั้งหมดอยู่ในตําแหน่งที่ติดกัน”
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยสร้างความชัดเจนและรับประกันว่าหากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ 1800 MHz รายเดิมชนะการประมูลในครั้งนี้ จะได้รับอนุญาตให้ใช้ชุดคลื่นความถี่ในช่วงคลื่นที่ติดกันทั้งหมด เพื่อให้เกิดการใช้
งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรฯ) ที่ต้องการให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิด
ประโยชน์ต่อการใช้งานของประชาชนผู้ใช้บริการที่จะได้รับบริการเต็มขีดความสามารถของคลื่นความถี่ย่านดังกล่าว และยังเป็นการ
เพิ่มจํานวนผู้เข้าแข่งขันในการประมูล และเพิ่มระดับการแข่งขันในการประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว
จะช่วยให้ ในกรณีที่มีคลื่นความถี่เหลืออยู่จากการประมูลครั้งนี้ กสทช. จะสามารถออกแบบการประมูลหรือจัดสรรคลื่นความถี่ครั้ง
ใหม่ได้โดยไม่มีข้อจํากัดต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อจํากัดทางเทคนิคในเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เข้าร่วมการประมูลรายเดิมหรือราย

ร่างความเห็น กสทช.
กํ า หนดอั ต ราส่ ว นของการคิ ด ให้ ใ ช้
เป็นพื้นฐานที่เป็นอัตราเดียวกัน”
- ตามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง แผน
ความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การโทรคมนาคม
เ ค ลื่ อ น ที่ ส า ก ล ( International
Mobile Telecommunications
– IMT) ย่านความถี่ 1710 - 1785 /
1805 - 1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ได้
กําหนดเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่
ตามข้อ 3.4 ไว้“ในกรณีที่เพื่อให้การ
ใช้ ง านคลื่ น ความถี่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ เพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะ กสทช. สามารถกําหนดให้
มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ใน
ย่านความถี่ตามแผนความถี่วิทยุนี้ได้”
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ประเด็น

ความเห็น
ใหม่ และยังเป็นการสร้างมาตรฐานของ กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ร่างความเห็น กสทช.

(2) บริษัทฯ เห็นว่าปริมาณคลื่นความถี่ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลควรกําหนดไว้ที่สูงสุดไม่เกิน 3 ชุด หรือ
2x15 MHz เท่านั้น เนื่องจากหาก กสทช. กําหนด Spectrum Caps ในการประมูลครั้งนี้ไว้ที่ 2x20 MHz แล้ว อาจส่งผลให้มีผู้รับ
ใบอนุญาตรายใดรายหนึ่ง (ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz รายเดิม) ครอบครองคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ถึง 2x35
MHz หรือคิดเป็น 46.67% ของปริมาณคลื่นความถี่ทั้งย่าน ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมตามที่ระบุในรายงานการศึกษาแนวทางการ
กําหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่ของสํานักงาน กสทช. อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเท่าเทียบกันระหว่างการประมูลครั้งนี้และการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ครั้งก่อนหน้า (ในปี 2558) ที่กําหนดไว้ที่ 2X15 MHz เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในครั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 3 ชุด หรือ 2x15 MHz เท่านั้น

- เห็ นควรคงการกํ าหนดจํ านวนคลื่ น
ความถี่สูงสุด (spectrum cap) ที่ผู้
ขอรั บใบอนุ ญาตแต่ ละรายมี สิ ทธิ ยื่ น
ประมูลไม่เกิน 2x20 MHz หรือจํานวน
4 ชุ ด คลื่ น ความถี่ โดยการกํ า หนด
ดังกล่าวจะทําให้การจัดสรรคลื่นความถี่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(3) บริษัทฯ มีข้อกังวลว่า ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ กําหนดขึ้นอย่างกระชั้นชิด และไม่มีการ
จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา เหตุผลความจําเป็น และสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็นตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรฯ รวมทั้งไม่มีการชี้แจงถึงเหตุฉุกเฉินหรือความจําเป็นเร่งด่วนที่กําหนดระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นให้น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด อันอาจก่อให้เกิดการโต้แย้ง เพิกถอนประกาศฯ และกระบวนการจัดสรร
คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในครั้งนี้ภายหลังจากการประมูลสิ้นสุดอันส่งผลกระทบต่อผู้ชนะการประมูล และกระทบต่อค่าใช้จ่ายของ
กสทช. ในการดําเนินการจัดการประมูลที่จะเกิดขึ้น
อีกประการสําคัญ คือ ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งออกตามความของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น โดย
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 60 ประกอบมาตรา 58 ซึ่งต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตาม
ประกาศฉบับดังกล่าว การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เกี่ยวกับการออกประกาศ เช่น ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่
คณะกรรมการต้องจัดทําประกาศเชิญชวนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และต้องแสดงความคิดเห็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ดังนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนถึงความกังวลข้างต้นเกี่ยวกับระยะเวลาจัดทําความคิดเห็นสาธารณะ ตาม พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรฯ และระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อย
กว่า 30 วัน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ กสทช. พิจารณาทบทวนกระบวนการและการกําหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความโปรงใสและดําเนินการจัดการประมูลคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่างครบถ้วน

มาตรา 28 พ.ร.บ. องค์ ก รจั ด สรรฯ
ระบุว่าระยะเวลาในการรับฟังความ
คิดเห็นต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่
ในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็น
เ ร่ ง ด่ ว น ก ส ท ช . อ า จ กํ า ห น ด
ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นน้อย
กว่าระยะเวลาที่กําหนดได้
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ร่างความเห็น กสทช.

2) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
(1) บริษัทฯ สนับสนุนการยกเลิกเงื่อนไข N-1 เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการจํากัดปริมาณคลื่นความถี่ที่สมควรจัดสรรให้กับ
อุตสาหกรรม ทําให้เกิด “การขาดแคลนเทียม” ของคลื่นความถี่
(2) Spectrum Cap
บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการกําหนด Spectrum Cap เป็นการเฉพาะสําหรับประมูลในครั้งนี้ (Bidding Cap) แต่บริษัทฯ
เห็นสมควรกําหนด Spectrum Cap ให้ครอบคลุมย่านความถี่ 1800 MHz ทั้งหมด (Band-specific Cap) ซึ่งเป็นจะเป็นการกําหนด
ที่สอดคล้องกับ International Best Practice
ข้อเสนอของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอเสนอให้มีการกําหนด Spectrum Cap ในลักษณะ Band-specific Cap คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ทั้งย่าน
ความถี่ โดยกําหนดที่ 2x30 MHz การกําหนด Spectrum Cap ดังกล่าวจะทําให้ผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz อยู่แล้ว
ในปัจจุบันสามารถประมูลชุดคลื่นขนาด 2x5 MHz ได้ 3 ชุดคลื่นความถี่ ส่วนผู้ให้บริการรายเดิมที่ยังไม่มีคลื่นความถี่ย่าน 1800
MHz ก็สามารถประมูลชุดคลื่นความถี่ขนาด 2x5 MHz ได้จํานวน 6 ชุดคลื่นความถี่ บริษัทฯ เห็นว่าการกําหนด Spectrum Cap
ในลักษณะ Band-specific Cap ที่ 2x30 MHz จะทําให้เกิดการกระจายการถือครองคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz อย่างเท่าเทียม
กันของผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 ราย
(3) Reserve Price
บริษัทฯ เห็นว่าการกําหนด Reserve Price การประมูลคลื่นความถี่โดยใช้ราคาคลื่นความถี่จากการประมูลครั้งก่อนไม่เหมาะสม
เนื่องจากราคาคลื่นความถี่จากการประมูลครั้งก่อนไม่อาจถือได้ว่าเป็นราคาตลาด (Market Price) ของคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
-ราคาคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของการประมูลครั้งก่อนไม่ได้เกิดจากกลไกความต้องการของตลาดที่แท้จริง แต่เกิดจาก
การเข้าเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลที่อาจไม่ได้มีความต้องการใช้คลื่นความถี่อย่างแท้จริง
-ในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในคราวนี้เป็นการประมูลเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เป็นครั้งที่
สอง ความต้องการคลื่นความถี่เมื่อเปรียบเทียบกันกับการประมูลครั้งแรก ความต้องการคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในครั้งนี้ย่อม
ต่ํากว่าการประมูลครั้งแรก ดังนั้น Reserve Price การประมูลครั้งนี้ควรต่ํากว่า Reserve Price ของการประมูลครั้งแรก
-ราคาเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งในความสําเร็จของการประมูล การที่ไม่มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประมูลคลื่น
ความถี่ย่าน 1800 MHz เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 แสดงให้เห็นว่าราคาคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz นั้นน่าจะสูงเกินไป
การกําหนดราคาคลื่นความถี่ในลักษณะดังกล่าวอาจจะทําคลื่นความถี่ไม่สามารถประมูลออกไปได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องทําให้รายได้

- เห็นควรคงการกําหนดจํานวนคลื่น
ความถี่สูงสุด (spectrum cap) ที่ผู้
ขอรั บใบอนุ ญาตแต่ ละรายมีสิ ทธิ ยื่ น
ประมูลไม่เกิน 2x20 MHz หรือ
จํ า นวน 4 ชุ ด คลื่ น ความถี่ โดยการ
กํ าหนดดั งกล่ าวจะทํ าให้ ก ารจั ดสรร
ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เห็ น ควรคงราคาขั้ น ต่ํ า ของการ
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ที่ 12,486
ล้ า นบาท ตามขนาดชุ ด คลื่ น ความถี่
2x5 MHz โดยใช้หลักการเดิมเพื่อ
กําหนดราคาขั้นต่ํา
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จากการประมูลไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ และที่สําคัญจะทําให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของภาคส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลต่อไป
ข้อเสนอของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอเสนอให้กําหนด Reserve Price เท่ากับ Reserve Price ของการประมูลครั้งแรกซึ่งเท่ากับ 6,630 ล้านบาทต่อชุด
คลื่นความถี่ขนาด 2x5 MHz

ร่างความเห็น กสทช.

(4) กําหนดเวลาการยื่นเอกสารและการจัดการประมูล
- เห็นว่า 30 วัน เป็นเวลาที่เหมาะสม
บริษัทฯ เห็นว่าผู้ประกอบการที่จะเข้าประมูลล้วนเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือถือหุ้นโดยบริษัทที่จด อีก ทั้ ง ยัง สอดคล้ อ งกับ การประมู ล ที่
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การที่จะเข้าประมูลคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง จะต้องมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจของ ผ่านมา
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบซึ่งจําเป็นต้องมีระยะเวลาพอสมควร
ข้อเสนอของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอเสนอ ให้มีระยะเวลาสมควรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสพิจารณาแง่มุมต่างๆ ของการเข้าประมูลคลื่นความถี่ในคราวนี้
(5) การกําหนดย่านความถี่
บริษัทฯ เห็นว่าการจัดย่านความถี่ 1800 MHz เพื่อให้ผู้ครอบครองคลื่นความถี่ 1800 MHz ทุกราย สามารถใช้คลื่นความถี่ย่าน
นี้เป็นผืนเดียวกัน (Contiguous Spectrum) มีความสําคัญมากเพราะจะทําให้การใช้คลื่นความถี่ได้เต็มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอเสนอ ให้มีการเพิ่มเติมวิธีการจัดคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เพื่อให้ผู้ครอบครองคลื่นความถี่รายเดียวกันสามารถ
ครอบครองคลื่นความถี่ 1800 MHz ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ที่ได้รับจากประมูลครั้งที่แล้วหรือได้รับจากการประมูลครั้งนี้ ให้เป็นผืน
เดียวกัน (Contiguous Spectrum)

- ตามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง แผน
ความถี่ วิ ท ยุ กิ จ การโทรคมนาคม
เ ค ลื่ อ น ที่ ส า ก ล ( International
Mobile Telecommunications –
IMT) ย่านความถี่ 1710 - 1785 /
1805 - 1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ได้
กําหนดเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่
ตามข้อ 3.4 ไว้“ในกรณีที่เพื่อให้การ
ใช้ ง านคลื่ น ความถี่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ เพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะ กสทช. สามารถกําหนดให้
มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ใน
ย่านความถี่ตามแผนความถี่วิทยุนี้ได้”
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