ที AIS-CP 024/2561
20 สิงหาคม 2561
เรื อง

การได้ มาซึงใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีย่าน 1800 MHz

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํ ากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ขอเรี ยนให้ ทราบว่า บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวอร์ ค จํากัด (AWN) บริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 เป็ นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่ า น 1800 MHz ตามที สํา นัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศผลการประมูลในวันที 19 สิงหาคม 2561 ทังนี บริ ษัทขอสรุ ปสาระสําคัญ ที
เกียวข้ องกับการได้ มาซึงใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ดังต่อไปนี
1. AWN เป็ นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีย่าน 1800 MHz ช่วงคลืนความถี 1740-1745 MHz
คูก่ บั 1835-1840 MHz (ความกว้ าง 5 MHz) ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี ด้ วยราคาประมูลรวมทังสิน 12,511 ล้ านบาท
ซึงมีหน้ าทีต้ องชําระเงินประมูลคลืนความถี ดังนี
งวด
1
2
3

ระยะเวลาทีต้ องชําระ
ภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือแจ้ งเป็ นผู้ชนะการประมูลพร้ อม
หนังสือคําประกันจากธนาคารสําหรับมูลค่าประมูลในส่วนทีเหลือ
เมือครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ทีได้ รับใบอนุญาต พร้ อม
หนังสือคําประกันจากธนาคารสําหรับมูลค่าประมูลในส่วนทีเหลือ
เมือครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีได้ รับใบอนุญาต
รวม

การชําระเงินประมูลคลืนความถี (ล้ านบาท)
ร้ อยละ 50
6,255.50
ของราคาประมูล
ร้ อยละ 25
3,127.75
ของราคาประมูล
ร้ อยละ 25
3,127.75
ของราคาประมูล
12,511

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม

ณ วัน ที แจ้ งสารสนเทศ AWN อยู่ร ะหว่ า งรอการแจ้ งผลประมู ล อย่ า งเป็ นทางการจาก กสทช. และจะ
ดําเนินการตามขันตอนการรับใบอนุญาตหลังการประมูลให้ แล้ วเสร็ จตามที กสทช. กําหนด รวมถึงการเตรี ยมหลักฐาน
ทางการเงิน โดยแหล่งเงินทุนทีใช้ มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและเงินกู้ยืม ทังนี ในรอบ 6 เดือน ปี 2561
บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิ 31,193 ล้ านบาท เงินกู้ยืมรวม 102,832 ล้ านบาท และอัตราส่วนหนีสิน
สุทธิตอ่ EBITDA (Net Debt to EBITDA) เท่ากับ 1.2 ซึงแสดงถึงความแข็งแรงของโครงสร้ างเงินทุน และความสามารถ
ในการกู้ยืมเงินเพิมเติม
2. การได้ มาซึงคลืนความถีย่าน 1800 MHz เพิมเติมจํานวน 5 MHz สามารถนํามาใช้ กับอุปกรณ์ โครงข่าย
1800 MHz เดิมทีบริ ษัทได้ ลงทุนไว้ โดยเมือนํามารวมกับคลืนทีบริ ษัทมีอยู่ในปั จจุบนั จํานวน 15 MHz ทําให้ บริ ษัทมี
คลืนความถีทีต่อเนืองกัน 20 MHz หรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ นการขยายช่องสัญญาณ ซึงจะสามารถใช้ แทนและลดการลงทุนใน
อุปกรณ์หรื อเสาส่งสัญญาณในการขยายความจุโครงข่าย (Network Capacity) เพือรองรับปริ มาณการใช้ งานทีเพิมขึน
ได้ ในอนาคต

3. ผลประโยชน์และความเหมาะสมของการประมูลคลืนความถี 1800 MHz
คลืนความถี 1800 MHz มีความเหมาะสมในเชิงความคุ้มค่าในการลงทุน
จากการประเมิ น ความคุ้ม ค่ า ทางการเงิ น การประมู ล คลื นความถี 1800 MHz จํ า นวน 5 MHz เป็ น
ทางเลือกทีให้ ประโยชน์สงู สุดและมีความคุ้มค่าในการลงทุนขยายความจุโครงข่ายสําหรับรองรับการเติบโตของ 4G
ส่วนคลืนความถี 900 MHz ทีบริ ษั ทตัดสินใจไม่ประมูล นัน เนื องจากเงื อนไขด้ านราคาและข้ อ กํ าหนดต่างๆ ยังไม่
เหมาะสมต่อบริ ษัทในขณะนี อีกทังปั จจุบนั บริ ษัทมีใบอนุญาตให้ ใช้ งานคลืนความถี 900 MHz จํานวน 10 MHz อยูแ่ ล้ ว
ทีให้ ประโยชน์ด้านความสามารถในการครอบคลุมพืนทีให้ บริ การ
เพิมประสบการณ์การใช้ งานของลูกค้ า ด้ วยมาตรฐานเทคโนโลยีทีให้ ประสิทธิภาพสูงสุด
เมือรวมกับคลืนความถี 1800 MHz จํานวน 15 MHz ทีบริ ษัทใช้ งานอยูใ่ นปั จจุบนั การประมูลคลืนความถี
เพิ มอี ก 5 MHz ในครั งนี จะทํ า ให้ บริ ษั ท มี ค ลื นความถี 1800 MHz ที ต่ อ เนื องกัน จํ า นวน 20 MHz ซึ งจะช่ ว ยเพิ ม
ประสบการณ์ การใช้ งาน 4G ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานของเทคโนโลยี โดยมีผลให้ ความเร็ วของการใช้ งาน
4G ของลูกค้ าผ่านเครื องโทรศัพท์เคลือนทีทีรองรับ 4G ทุกรุ่น เพิมขึนร้ อยละ 15-30 พร้ อมทังช่วยเพิมความแข็งแกร่งใน
การเป็ นผู้นําในตลาดของบริ ษัทในฐานะผู้ให้ บริ การ 4G รายเดียวทีมีคลืนความถีในย่าน 1800 MHz ติดกัน 20 MHz
ลดความเสียงและเตรี ยมความพร้ อมสําหรับประมูลคลืนความถีในอนาคต
เนืองจากอุตสาหกรรมอาจยังคงมีการเปลียนแปลงกฎเกณฑ์ ต่างๆ ในอนาคต การมีคลืน 1800 MHz
เพิมในครังนี จะทําให้ บริ ษัทคงความสามารถในการให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
อีกทังบริ ษัทยังคํานึงถึงมาตรฐานด้ านคลืนความถีและเทคโนโลยีของ 5G ทีจะมีการประกาศใช้ งานในอนาคต จึงให้
ความสําคัญต่อการรักษาความแข็งแกร่งด้ านการเงินสําหรับการลงทุนในอนาคต
ทังนี การได้ มาซึงใบอนุญ าตให้ ใช้ ค ลืนความถี ย่าน 1800 MHz เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพ ย์
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 4.42 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิงตอบแทน (อ้ างอิงงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที 30
มิถุนายน 2561) โดยเมือพิจารณารายการได้ มาซึงสินทรัพย์ทีเกิ ดขึนในรอบ 6 เดือน จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้ อยละ 4.70 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิงตอบแทน โดยมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ซึง่งไม่เข้ าข่ายรายการทีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษั ท
จดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
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