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19 มิถุนายน 2562
เรือ่ ง การได้สทิ ธิในการได้รบั อนุญาตให้ใช้คลื่นความถีส่ าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700MHz
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ บริษัท
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด (AWN) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 99.99 ได้ย่นื ขอรับใบอนุ ญาตให้
ใช้ค ลื่น ความถี่ส าหรับ กิจ การโทรคมนาคมย่าน 700MHz ในวัน ที่ 19 มิถุ น ายน 2562 ต่ อ สานั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นัน้ และ
ในวันดังกล่าว กสทช. ได้ประกาศให้ AWN เป็ นผู้มสี ทิ ธิในการได้รบั อนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700
MHz ชุดที่ 3 ช่วงความถี่ว ิทยุ 723-733MHz คู่กับ 778-788MH (ความกว้าง 2 x 10 MHz) ระยะเวลา
ใบอนุญาต 15 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต โดยมีระยะเวลาเริม่ ต้นการอนุ ญาตในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
หรือ จนกว่ า กสทช. จะก าหนดเป็ นอย่ า งอื่ น ด้ ว ยราคารวมทั ้ง สิ้ น 17,584 ล้ า นบาท (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) และมีหน้าทีช่ าระเงิน ดังนี้
งวด
1

ระยะเวลาทีต่ อ้ งชาระ
การชาระเงินค่าคลืน่ ความถี่ (ล้านบาท)
ไม่น้ อ ยกว่า 15 วัน ก่ อ นวัน เริ่ม ต้น อนุ ญ าตให้ใช้ค ลื่น ร้อยละ 10 ของราคาการอนุญาตให้ใช้
1,758.4
ความถี่ พร้อมหนังสือค้าประกันจากธนาคารสาหรับค่า
คลืน่ ความถี่
คลืน่ ความถีส่ ่วนทีเ่ หลือ
2-10
ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที่ค รบรอบการอนุ ญาตให้ใช้ ร้อยละ 10 ของราคาการอนุญาตให้ใช้
งวดละ
คลื่น ความถี่ในแต่ ล ะปี พร้อ มหนังสือ ค้ าประกัน จาก คลืน่ ความถีใ่ นแต่ละงวดชาระเงินของ
1,758.4
ธนาคารสาหรับค่าคลืน่ ความถีส่ ่วนทีเ่ หลือ
ปี ท่ี 2-10
รวม
17,584
หมายเหตุ: ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่

โดยก่อ นการรับใบอนุ ญ าต กสทช. จะมีหนังสือ แจ้งมายัง AWN ล่ วงหน้ าไม่ น้อ ยกว่า 90 วัน
ก่อนวันเริม่ ต้นการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่ง AWN จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กสทช. ประกาศกาหนด รวมถึงมีหน้าทีต่ ้องชาระเงินค่าคลื่นความถี่งวดแรกก่อนวันเริม่ ต้นการอนุ ญาต
ให้ใช้คลื่นความถีย่ า่ น 700MHz

ผลประโยชน์และความเหมาะสมในการยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700MHz
ตามมาตรฐานของเทคโนโลยี 5G การผสมผสานคลื่นความถี่ระหว่างย่านความถี่สูง (สูงกว่า 6
GHz) ย่ า นความถี่ก ลาง (ระหว่ า ง 2-6 GHz) และย่ า นความถี่ต่ า (ต่ า กว่ า 2 GHz) จะช่ ว ยให้ ก าร
ให้บริการ 5G มีประสิทธิภาพและเพิม่ ความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยคลื่นความถี่ 700MHz ถือเป็ นคลื่น
ความถี่มาตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในย่านความถี่ต่ าที่มคี ุ ณ สมบัติโดดเด่นในด้านความครอบคลุ ม
(Coverage) การได้คลื่นความถี่ 700MHz มาในครัง้ นี้ จึงเป็ นการสร้างความพร้อมสาหรับการให้บริก าร
5G ที่จ ะเกิด ขึ้น ภายใน 2-3 ปี ข้า งหน้ า รวมถึง ความพร้อ มทัง้ ในเชิง อุ ป กรณ์ โครงข่ า ยและเครื่อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงบริการที่รองรับคลื่นความถี่ 700MHz ที่จะมีมากขึน้ โดยตัวอย่างบริการ 5G ที่
อาจน ามาให้ บ ริก ารจริง (commercial) ได้แ ก่ บริก ารเสมือ นจริง ต่ า งๆ (Virtual Reality/Augmented
Reality) เช่ น การเพิ่ม ประสบการณ์ รบั ชมคอนเสิร์ต และกีฬ า การเล่ น เกม การให้ บ ริก ารด้าน IoT
(Internet of Things) รวมไปถึงการให้บ ริก ารอิน เทอร์เน็ ต บ้านแบบไร้ส าย (Fixed Wireless Access)
และเครือข่ายเฉพาะสาหรับลูกค้าองค์กร เป็ นต้น ซึง่ เป็ นโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ทส่ี าคัญ ใน
ธุรกิจโทรคมนาคม
นอกจากนี้ คลื่นความถี่ 700MHz หากนามาผสมผสานในโครงข่ายปั จจุบนั ยังมีประโยชน์ในการ
ขยายความจุ (Network Capacity) และความครอบคลุ ม ของโครงข่ า ยที่ ม ีอ ยู่ ซึ่ง ช่ ว ยให้ ส ามารถ
ตอบสนองการใช้งานของลูกค้าที่ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประหยัดเงินลงทุนทีต่ ้องใช้สาหรับการ
ขยายสถานีฐานเพิม่ เติม ทาให้โครงข่ายโดยรวมมีประสิทธิภาพและช่วยเพิม่ ประสบการณ์การใช้งานของ
ลูกค้าให้ดขี น้ึ โดยเฉพาะการใช้งานภายในอาคาร
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว บริษั ท ประเมิน แล้ ว ว่ า เงื่อ นไขของการจัด สรรคลื่น ความถี่ 700MHz
ก่ อ ให้เกิด ความคุ้ม ค่ าทางการเงิน และช่ ว ยเพิ่ม ความแข็งแกร่งของบริษัท ในการเป็ น ผู้น าในตลาด
โทรคมนาคมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ นี้ ตามประกาศของกสทช. การรับใบอนุ ญาตคลื่นความถี่
700MHz จะสามารถเริม่ ต้นใช้งานได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่ากสทช.จะกาหนดเป็ น
อย่างอื่น ดังนัน้ การบันทึกใบอนุ ญ าตเป็ นสินทรัพย์เพื่อตัดจาหน่ ายตามอายุใบอนุ ญ าตจะเริม่ ต้น นับ
จากนัน้ โดยระหว่างนี้จนกว่าจะสามารถใช้งานคลื่นความถี่ 700MHz ได้ บริษทั จะร่วมมือกับหน่ วยงาน
ต่างๆ รวมถึงกสทช.ในการวิจยั และพัฒนาการให้บริการ 5G เพื่อวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

