สรุปการรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะ
ร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
สานัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(สานักงาน กสทช.) ได้ จัดรั บ ฟั งความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่ า งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. .... โดยได้ ประชาสัมพันธ์ ร่ างประกาศดังกล่าว พร้ อมทังเอกสารประกอบการรั
้
บฟั งความคิดเห็นสาธารณะ
และแบบแสดงความคิดเห็น เพื่อขอรับฟั งความคิดเห็นผ่านทาง Web site ของสานักงาน กสทช. ระหว่างวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นอกจากนัน้ สานักงาน กสทช. ยังได้ มี การจัดให้ มี การ
ประชุมรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะ เมื่ อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตทุกราย ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เสียเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าว
สานักงาน กสทช. มีประเด็นที่ขอรับฟั งความคิดเห็นต่อร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. .... ดังต่อไปนี ้
๑. อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
๑.๑

การกาหนดอัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการชาระค่าดาเนินการคาขอใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมต่อ
อายุใบอนุญาตซึง่ กาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายประกาศ ของร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
๑.๒ รูปแบบของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ที่เหมือนกั นทุกแบบใบอนุญาต เป็ นร้ อยละของ
รายได้ แบบขัน้ บันได โดยกาหนดอัตราตามเอกสารแนบท้ ายประกาศของร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
๒. วิธีการชาระค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
๒.๑ วิธีการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ ๗ (๑) และ (๒) การกาหนดจานวนงวด
การชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตต่างร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
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๒.๒ การแสดงหลัก ฐานเพื่ อรั บ รองรายได้ จากการประกอบกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อใช้ ในการค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ ๗ (๒) ของร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
๓. การกาหนดค่ าธรรมเนียมเพิ่ม
การกาหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มในกรณีที่ผ้ รู ับ ใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรื อชาระไม่ครบถ้ วน
ตามจานวนที่พึงชาระตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ภายในวันครบกาหนดชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต หรือกรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาสิบห้ าวัน นับจากวันที่
ได้ รับหนังสือแจ้ งจากสานักงานให้ มาชาระค่าธรรมเนี ยมให้ ครบถ้ วนภายหลังการตรวจสอบของสานักงาน
ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ ๗ (๒) และ (๓) ของร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
๔. ข้ อกาหนดสาหรับวาระเริ่มแรกของการบังคับใช้ ประกาศ
การกาหนดให้ ในวาระเริ่ มแรกให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนีใ้ ช้ บังคับ ต้ องปฏิบตั ิตามประกาศนี ้ ตังแต่
้
รอบรายได้ จ ากการประกอบกิ จ การโทรคมนาคมตัง้ แต่ วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็ นต้ น ไป เว้ น แต่ ผ้ ูรั บ
ใบอนุญาตการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึ่งและแบบที่สองให้ ปฏิบตั ิตามประกาศนี ้ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันครบ
กาหนดชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปี ๒๕๕๖ โดยคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พึงชาระจากรายได้
จากการประกอบกิจการอินเทอร์ เน็ตที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ถัดจากวันครบกาหนดชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปี
๒๕๕๖ ถึงวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ ๑๒ ของร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
๕. ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรื อข้ อเสนอแนะที่มีต่อร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
สานักงาน กสทช. ขอนาเสนอสรุปความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่ได้ รับทังจากแบบแสดงความคิ
้
ดเห็น
และความคิดเห็นจากการประชุมรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะ ดังนี ้
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สรุ ปความคิดเห็นสาธารณะต่ อร่ างประกาศ กสทช.
เรื่อง ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .....
ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

จาก

ความคิดเห็น
๑. อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต

๑.๑ การกาหนดอัตรา หลักเกณฑ์

บมจ.ทีโอที

 ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดให้ มีการต่ออายุผ้ ูรับใบอนุญาตแบบที่สาม ซึ่งมีกรอบ
ระยะเวลาของใบอนุญาต และตามมาตรา ๙ วรรคห้ า กาหนดว่า การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้ รับใบอนุญาตแบบที่หนึง่ และแบบที่สองให้
กระทาได้ ตลอดระยะเวลาการให้ บริ การ จึงไม่ควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแบบที่หนึง่ และแบบที่ ๒

บจก.ทรู
อินเทอร์ เน็ต

 บริ ษัทฯ เห็นควรให้ แก้ ไขคานิยามของ “รายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม” ให้ หมายความว่ า รายได้ จากการให้ บริ การ
โทรคมนาคมที่เรี ยกเก็บจากผู้ใช้ บริ การ ภายใต้ ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบทีส่ อง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม หรือใบอนุญาตให้ บริการอินเทอร์ เน็ตก่ อนหักค่ าใช้ จ่าย"

และวิธีการชาระค่าดาเนินการคา
ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต แ ล ะ อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
ซึ่งกาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ าย
ประกาศ ของร่ างประกาศ กสทช.

ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ และได้ ใจความครอบคลุม

เรื่ อ ง ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าต

ถึงทุกประเภทใบอนุญาต

ประกอบกิ จ การโทรคมนาคม

 ในร่างประกาศฯ ควรระบุโครงสร้ างค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและที่มาของการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังที่เคยได้ กาหนดไว้ ในข้ อ ๓
ของประกาศ กทช. เรื่ อ ง ค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมชั่ว คราวฉบับ เดิ ม ซึ่ง ได้ แ ยกตามรายการทัง้ หมดที่ เ ป็ น
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เห็นว่า ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมฉบับเดิมดังกล่าวยัง มี
วิธีการเขียนหลักเกณฑ์โดยรวมที่ชดั เจน เป็ นระบบ และทาความเข้ าใจได้ ง่ายกว่าร่างประกาศฯ ฉบับนี ้

พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรื อไม่
อย่างไร
บจก.แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น
บมจ.กสท
โทรคมนาคม
บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น

 ไม่เหมาะสม และไม่ปรากฏที่มา รายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการคิดคานวณที่ชดั เจน
 เหมาะสม
 เหมาะสม
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ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

จาก
และบริษัทใน
เครือ๑
บจก.วิทยุการบินฯ

๑.๒

รู ป แบบของการจัด เก็ บ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ที่
เหมื อ นกั น ทุ ก แบบใบอนุ ญ าต
เ ป็ นร้ อ ย ละ ข อ ง รา ย ไ ด้ แ บ บ
ขันบั
้ นได โดยกาหนดอัตราตาม
เอกสารแนบท้ ายประกาศของร่ าง
ป ร ะ ก า ศ ก ส ท ช . เ รื่ อ ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร

๑

ความคิดเห็น

 เหมาะสม

บจก.อีซ่ ี ซิสเต็ม
เทเลคอม

 เหมาะสม

บจก.โตโยต้ า ทูโช่
(ไทยแลนด์ )

 เหมาะสม

บมจ.กสท
โทรคมนาคม

 บมจ.กสท เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ได้ กาหนดไว้ แบบขันบั
้ นไดในอัตราร้ อยละ ๐.๕ ร้ อยละ ๑.๐ และร้ อยละ ๑.๙ นัน้ ไม่มี
ความเหมาะสม และก่อให้ เกิดภาระจนเกินควรแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการ และประชาชนผู้ใช้ บริ การ ดังต่อไปนี ้
- ในการกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ มีบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมี
เจตนารมณ์ให้ กสทช. มีอานาจในการกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอัตราไม่เกินร้ อยละสองของรายได้ โดยต้ อง
คานึงถึงรายจ่ายในการกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาโครงสร้ างรายได้ และค่าใช้ จ่ายของสานักงาน กสทช. ตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจาปี ๒๕๕๔ ปรากฏข้ อมูล
สาคัญดังนี ้
รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้ คา่ ตอบแทนคลืน่ ความถี่วิทยุคมนาคม
๑๑๓ ล้ านบาท
รายได้ คา่ ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๑,๖๔๕ ล้ านบาท
รายได้ คา่ ธรรมเนียมเลขหมาย
๒,๐๗๕ ล้ านบาท
รายได้ รายการอื่น
๓๔๘ ล้ านบาท
รวม
๔,๑๘๑ ล้ านบาท

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ และบริษัทในเครือ หมายถึง บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ , บจก.ดีแทค เนทเวอร์ ค จากัด, บจก.ดีแทค บรอดแบนด์ และ บจก.ดีแทค อินเตอร์ เน็ต เซอร์ วิส
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ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รวม
๒,๕๘๗ ล้ านบาท
รายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานสุทธิ
๑,๕๙๔ ล้ านบาท
จากข้ อมูลในงบการเงินประจาปี ๒๕๕๔ ข้ างต้ น การที่สานักงาน กสทช. เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากผู้ประกอบกิจการเป็ นเงิ น
รวมทังสิ
้ ้นกว่า ๑,๖๔๕ ล้ านบาทนัน้ เป็ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมที่ทาให้ สานักงาน กสทช. มีรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลถึง
๑,๕๙๔ ล้ านบาท หรื ออีกนัยหนึ่งกล่าวได้ ว่าสานักงาน กสทช. ต้ องการรายได้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพียง ๕๑
ล้ านบาทเท่านัน้ ซึง่ รายได้ จานวนดังกล่าวเมื่อรวมกับรายได้ ค่าธรรมเนียมรายการอื่นๆ ก็ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายของสานักงาน กสทช. ทังหมดแล้
้
ว
และยังเป็ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้ างต้ น
- สาหรับการพิจารณาว่าอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมควรเป็ นอัตราเท่าใดนัน้ ตามข้ อมูลรายได้ ของผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเฉพาะรายใหญ่ที่ปรากฏในงบการเงินปี ๒๕๕๔ ของแต่ละรายสรุปได้ ดงั นี ้
รายได้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคม
บมจ.กสท
๕๒,๙๕๐ ล้ านบาท
บมจ.ทีโอที
๗๗,๖๙๙ ล้ านบาท
บมจ.เอไอเอส
๑๒๖,๔๓๗ ล้ านบาท
บมจ.แทค
๗๙,๒๙๘ ล้ านบาท
รวม
๓๓๖,๓๘๔ ล้ านบาท
ดังนัน้ การเรี ยกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สานักงาน กสทช. มีความต้ องการรายได้ จากค่าธรรมเนียมส่วนนี ้เพียง ๕๑ ล้ านบาท
อัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจึงเท่ากับร้ อยละ ๐.๐๑๕ เท่านัน้ ซึ่งเป็ นการคิดค่าธรรมเนียมจากฐานรายได้ ของผู้ประกอบกิจการเพียง ๔ ราย
หรื อหากคิดจากฐานรายได้ ของ บมจ.กสท และ บมจ.ทีโอที จะได้ อตั ราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เหมาะสมเท่ากับร้ อยละ ๐.๐๔ เท่านัน้ แต่ใน
ความเป็ นจริ งมีผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคมในปั จจุบนั เป็ นจานวนหลายร้ อยราย ฐานรายได้ ทงหมดของอุ
ั้
ตสาหกรรมโทรคมนาคมจะมีมลู ค่า
มากกว่าจานวนที่ บมจ.กสท ประเมินไว้ ข้างต้ น กสทช. สามารถลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตลงไปได้ อีก
- บมจ.กสท มีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราขันสู
้ งถึงร้ อยละ ๑.๙ ของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายนัน้ เป็ นการ
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กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกินความจาเป็ นในการหารายได้ เพื่อนามาเป็ นค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กล่าวข้ างต้ น
แต่กลับจะเป็ นการสร้ างภาระให้ กบั ผู้ประกอบการและภาระดังกล่าวอาจตกอยูก่ บั ประชาชนผู้ใช้ บริ การในที่สดุ ซึง่ จากการวิเคราะห์ของสานักงาน
กสทช. ที่ได้ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ การจัดทางบประมาณรายรับประจาปี
๒๕๕๖ หลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่าย และขอรับนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖ ของสานักงาน กสทช. ที่
ประชุม กสทช. มีมติประการหนึง่ คือ เห็นชอบในหลักการการจัดทาประมาณการรายรับประจาปี ๒๕๕๖ จานวน ๓,๕๑๓.๖๐๒ ล้ านบาท (กรณี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่สาม ประมาณการตามประกาศ กสทช. เรื่ องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฉบับใหม่) ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ แสดงให้ เห็นว่าการเรี ยกเก็บในอัตราขันสู
้ งถึงร้ อยละ ๑.๙ ที่ทาให้ สานักงาน กสทช.
มีรายได้ ถึง ๓,๕๑๓.๖๐๒ ล้ านบาทนัน้ เป็ นการเรี ยกเก็บในอัตราที่สงู เกินความจาเป็ นและไม่ได้ สะท้ อนถึงการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่กฎหมายได้ วางหลักการเอาไว้
- นอกจากนี ้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ มีบทบัญญัติในเรื่ องอานาจหน้ าที่ของ กสทช. เกี่ยวกับการกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมไว้ ในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) โดยให้ กสทช. มีอานาจกาหนดโครงสร้ างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้ างค่าบริ การในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ เป็ นธรรมต่อผู้ใช้ บริ การและผู้ให้ บริ การโดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ
นอกจากนี ้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใดที่กาหนดให้ กสทช. มีหน้ าที่ในการหารายได้ เข้ าสานักงาน กสทช. เพื่อนาส่งเป็ นรายได้ ของ
แผ่นดิน การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอัตราร้ อยละ ๑.๙ ดังกล่าวข้ างต้ น จึงไม่เป็ นธรรมกับผู้ประกอบ
กิจการและไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อสาธารณะ และยังไม่สะท้ อนการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
 ดังนัน้ บมจ.กสท เห็นว่า กสทช. ควรเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอัตราร้ อยละ ๐.๑ ซึ่งจะทา
ให้ สานักงาน กสทช. มีรายได้ อย่างน้ อยไม่ต่ากว่า ๓๓๖ ล้ านบาท (๓๓๖,๓๘๔ ล้ านบาท x ๐.๑%) ซึ่งรายได้ จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรวมกับรายได้ คา่ ธรรมเนียมอื่นๆ สามารถรองรับค่าใช้ จ่ายของสานักงาน กสทช. เพื่อใช้ ในการดาเนินงานและกากับ
ดูแลการประกอบกิ จการได้ อย่างเพียงพอโดยไม่เกิ ดภาระกับผู้ประกอบกิ จการ/ประชาชนผู้ใช้ บริ การและยังเป็ นการกาหนดค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตที่เป็ นไปตามกฎหมาย และรูปแบบของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ที่เหมือนกันทุกแบบใบอนุญาตเป็ นร้ อยละของรายได้
แบบขันบั
้ นไดนัน้ ไม่เหมาะสมเนื่องจากจะมีผลให้ อตั ราค่าธรรมเนียมที่แท้ จริ งที่ผ้ ปู ระกอบกิจการชาระให้ สานักงาน กสทช. (Effective Rate) มี
ความแตกต่างกันระหว่างผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายซึง่ จะทาให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในการแข่งขัน กสทช. ควรกาหนดให้ ผ้ ูรับใบอนุ ญาตทุก
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รายชาระค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราเดียวกันที่ร้อยละ ๐.๑ ที่ บมจ.กสท เสนอ

บมจ.ทีโอที

 ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมที่กาหนดสูงเกินไป ทังนี
้ ้ จากรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของสานักงาน กสทช .
ปรากฏว่า กสทช. มีรายได้ จากการดาเนินงานสูงกว่าค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานในปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๒,๔๓๔.๙ ล้ านบาท และในปี ๒๕๕๔
ประมาณ ๑,๕๙๔.๘ ล้ านบาท จึงเห็นได้ ว่า กสทช. เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมที่มีการหักลดหย่อนแล้ วก็มีเงินคงเหลือ ในขณะเดียวกัน หาก
กสทช. คิดอัตราใหม่ตามที่กาหนดในร่างประกาศฯ จะเป็ นการเพิ่มภาระอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ โดยต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ ้นจากปั จจุบนั
เป็ นจานวนเงินที่สงู มาก ซึง่ ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั และเป็ นการซ ้าเติมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยรวม
 นอกจากนี ้ การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ที่สงู เกินค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการอย่างมีป ระสิทธิภาพ ไม่สอดคล้ องกับ พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี ๒๕๕๓ มาตรา ๔๒ ที่กาหนดว่า ให้ กสทช. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งต้ องชาระเป็ นรายปี โดยคานึงถึง
รายจ่ า ยในการก ากับ ดูแ ลการใช้ ค ลื่น ความถี่ แ ละการก ากับ ดูแ ลการประกอบกิ จ การอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ กสทช . จึ ง ควรประเมิ น อัต รา
ค่าธรรมเนียมรายปี ใหม่ ในอัตราที่ต่ากว่าที่กาหนดในร่ างประกาศฉบับนี ้ และควรต้ องมีการตังงบประมาณทุ
้
กปี ว่า จะใช้ จ่ายในการกากับดูแ ล
เท่าไร แล้ วจึงมาคานวณหาสัดส่วนอัตราค่าธรรมเนียมรายปี
 ตามมาตรา ๑๑ วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดว่า การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ องคานึงถึงแบบ
ของใบอนุญาตด้ วย ดังนัน้ จึงไม่ควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเป็ นอัตราเดียวกันทุกแบบใบอนุญาต เนื่องจากการ
กากับดูแลใบอนุญาตแบบที่หนึง่ และสอง เน้ นให้ มีบริ การได้ โดยเสรี ไม่ม่งุ เน้ นการกากับดูแลมากนั ก ฉะนันค่
้ าใช้ จ่ายในการกากับดูแลจึงไม่ควร
อยูใ่ นระดับเดียวกับใบอนุญาตแบบที่สาม
 ควรปรับช่วงรายได้ จาก ๓๐๐ ล้ านบาทขึ ้นไป เป็ น ๒ ช่วง ๓๐๐ ล้ านบาท ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้ านบาท และ ๑๐,๐๐๐ ล้ านบาท ขึ ้นไป เนื่องจาก
ฐานรายได้ ในช่วงนี ้กว้ างเกินไป ไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง ที่รายได้ ของผู้รับใบอนุญาตบางรายสูงเป็ นหลักหมื่นล้ านบาท

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
 การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบที่ ๓ ที่มีรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกิน ๓๐๐ ล้ านบาทขึ ้นไป ในอัตราร้ อย
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น ละ ๑.๙ ของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายนัน้ เป็ นอัตราที่สงู เกินสมควร บริ ษัทจึงขอเรี ยนเสนอให้ ปรับลดอัตราลงเหลือ “ร้ อยละ ๑.๕ ของรายได้ ก่อน
และบริษัทในเครือ หักค่าใช้ จ่าย” ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ บริ การอย่างแท้ จริ ง
เหตุผล ประการแรก มาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ บัญญัติให้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ
หน้ า | ๗

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

จาก

ความคิดเห็น
ค่าธรรมเนียมซึง่ ต้ องชาระเป็ นรายปี ต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
(ก)
คานึงถึงรายจ่ายในการกากับดูแลการใช้ คลืน่ ความถี่และการกากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และในอัตรารวมทังสิ
้ ้นไม่
เกินร้ อยละ ๒ ของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายของผู้รับใบอนุญาต
มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติว่า “การก าหนดอัต ราและหลักเกณฑ์ ข องค่า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาต.. ให้ คณะกรรมการคานึงถึง... รายจ่ายในการกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม...”
ดังนัน้ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จะกาหนดนัน้ กสทช. ไม่จาเป็ นต้ องกาหนดในอัตราสูงสุดแต่อย่างใด (ร้ อยละ ๒ หรื อใกล้ เคียง) ตรงกัน
ข้ าม กฎหมายได้ กาหนดว่า ให้ กาหนดใน “อัตราต่าที่สดุ ” คือ เท่าที่เพียงพอต่อรายจ่ายในการกากับดูแลการใช้ คลืน่ ความถี่และการกากับดูแลการ
ประกอบกิจการ (ซึง่ เมื่อรวมค่าธรรมเนียมรายปี ทุกชนิดแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ ๒ ของรายได้ อนั เป็ น “อัตรารวมสูงสุด”)
ด้ วยความเคารพต่อ กสทช. ในการรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะในครัง้ นี ้บริ ษัทยังไม่ได้ รับข้ อมูลรายละเอียดเรื่ องรายจ่ายในการกากับดูแลของ
กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความกังวลว่า กสทช. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขันสู
้ งสุดไว้ ที่อตั ราร้ อยละ ๑.๙
ของรายได้ ก็เท่ากับเป็ นการกาหนดให้ เท่ากับอัตรารวมสูงสุดหรื อเพื่อให้ ใกล้ เคียงกับอัตรารวมสูงสุดดังกล่าว (ซึ่งในความเป็ นจริ งอาจมากกว่า
อัตรารวมสูงสุดด้ วย) ย่อมเป็ นการกาหนดอัตราที่มากกว่ารายจ่ายในการกากับดูแล อันจะทาให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจได้ ว่าการกากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมต้ องใช้ คา่ ใช้ จ่ายสูงมากๆ ซึ่งไม่เป็ นผลดีต่อการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม และไม่อาจทาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับประโยชน์อย่างเต็ มที่
จากการแข่งขันในกิจการและไม่สอดรับกับเจตนารมณ์ของ กสทช.
ประการที่สอง ในกรณีที่คา่ ธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บเกินกว่ารายจ่ายในการกากับดูแลกิจการ แม้ กสทช. จะสามารถนาส่งค่าธรรมเนียมส่วนเกิน
ให้ แก่รัฐ แต่กรณีดงั กล่าวก็ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพราะกฎหมายได้ บญ
ั ญัติให้ เรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมในอัตรา
ต่าที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ คือ เท่าที่เพียงพอกับรายจ่ายเท่านัน้ มิได้ ต้องการให้ เรี ยกเก็บมากๆ เพื่อนาส่งรัฐ เพราะมิฉะนัน้ ค่า ธรรมเนียมก็จะกล่าว
เป็ นภาษี ชนิดหนึง่ ที่เพิ่มเติมจากภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (ที่ผ้ รู ับใบอนุญาตมีหน้ าที่ต้องชาระตามกฎหมายอยูแ่ ล้ ว) อันเป็ นการเสียภาษี ซ ้าซ้ อนและก็
จะขัดแย้ งกับวัตถุประสงค์ในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมที่เป็ นบริ การสาธารณะที่รัฐต้ องการสนับสนุนเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ ใ น
ราคาที่เหมาะสม
ดังนัน้ บริ ษัทจึงขอเสนอให้ มีการนาเสนอข้ อมูลค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลเพื่ อกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ พอเหมาะกับรายจ่าย การกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขันสู
้ งไว้ ที่ร้อยละ ๑.๙ ของรายได้ เพื่อให้ ใกล้ เคียงกับ “อัตรารวมสูงสุด” จึงไม่เป็ นผลดีแต่อย่างใด
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นอกจากนี ้ เมื่อบริ ษัทได้ พิจารณาประกอบกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผ้ รู ับใบอนุญาตมีหน้ าที่ ต้องชาระเป็ นรายปี อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการใช้ คลื่น
ความถี่ พบว่า เมื่อนาค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระเป็ นรายปี อื่นๆ ดังกล่าวมารวมคานวณกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ ว ทาให้ จานวนรวมของ
ค่าธรรมเนียมทังหมดนั
้
น้ เกินกว่าร้ อยละ ๒ ต่อปี ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายจากัดไว้ ตามมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนัน้ การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตลงเหลือ” ร้ อยละ ๑.๕ ของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย” จึงมีความสมเหตุสมผล และทา
ให้ อตั ราค่าธรรมเนียมรายปี รวมทังหมดไม่
้
เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
๑. เนื่ องจาก กสทช. มี ค่า ใช้ จ่ ายในการก ากับ ดูแลกิ จ การโทรคมนาคม จึ ง ต้ อ งมี การหารายได้ ซึ่งแหล่ง ที่ ม าของรายได้ มาจากการเก็ บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการใช้ ทรัพยากรโทรคมนาคมต่างๆ ดังเช่น ค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม เป็ นต้ น เพื่อให้ ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายและต้ นทุนในการกากับดูแล ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเห็นว่า หลักการสาคัญที่ กสทช. ควรต้ องคานึงถึง
ในการกาหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ได้ แก่ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเสมอภาค (Equity) โดย กสทช.ใน
ฐานะที่เป็ นผู้กาหนดค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากควรต้ องรักษาความสมดุลของสองหลักการนี ้
 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
นอกเหนือไปจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องครอบคุลมต้ นทุนการกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลบนหลักการ
Cost Recovery เป็ นสาคัญแล้ ว ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพยังจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดรายได้ สว่ นเกินนอกเหนือจากที่หน่วยงานกากับ
ดูแลควรจะได้ รับเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล อีกทังค่
้ าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีประสิทธิ ภาพต้ องก่อให้ เกิดการบิดเบือนจากดุลยภาพของ
ตลาดให้ น้อยที่สดุ และทาให้ สวัสดิการของสังคม (Social Welfare) ลดลงน้ อยที่สดุ (Minimize Excess Burden) และมีต้นทุนในการปฏิบตั ิตาม
ต่า (Low Compliance Costs) รวมทังง่
้ ายต่อการตรวจสอบและจัดเก็บ
ทังนี
้ ้ ในเอกสารประกอบการรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะ สานักงาน กสทช. ไม่ได้ แสดงหลักการการคานวณอัตราค่าธรรมเนียมที่
ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแล หรื อการคิดคานวณต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการกากับดูแลตามลักษณะงานหรื อหน้ าที่อย่างเป็ นรูปธรรม
รวมถึงการประมาณการค่าใช้ จ่ายในอีก ๓ ปี ข้ างหน้ าที่จะมีผลต่อการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และไม่ได้ แสดงให้ เห็นว่า ได้ มีการ
กาหนดรู ปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพรวมทังก่
้ อให้ เกิดผลกระทบต่อตลาดการแข่งขันน้ อยที่สดุ แต่อย่างใด มีเพียงการอ้ างอิง
กฎหมายที่อนุญาตให้ กสทช. เก็บค่าธรรมเนียมได้ ไม่เกินร้ อยละ ๒ ของรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมก่อนหักค่าใช้ จ่ายและการ
คานึงถึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายเล็กที่มีรายได้ จากการประกอบกิจการน้ อยเท่านัน้ ดังนัน้ จึงเป็ นการยากที่จะให้ ข้อคิดเห็นได้ วา่ อัตราที่
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กาหนดไว้ ในร่างประกาศฯ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ ว
 ความเสมอภาค (Equity) บริ ษัทฯ เห็นว่า หลักการความเสมอภาคสามารถนามาใช้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดในการจัดเก็ บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้ วย และยังจะช่วยให้ การจัดเก็ บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวได้ รับการยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็ นการจัดเก็บที่
สมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
ทังนี
้ ้ หลักการความเสมอภาคที่ กสทช. นามาใช้ คือ หลักความสามารถที่จะจ่าย (The Ability-to-Pay Principle) คือผู้ที่มี
ความสามารถที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมสูงควรที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นจานวนที่มากกว่าผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมน้ อยกว่า
กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบกิจการสูงควรจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราที่สงู กว่าผู้มีรายได้ ต่ากว่า ดังจะเห็นได้ จากการกาหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมในลักษณะขันบั
้ นได อย่างไรก็ ตาม หลักการความสามารถที่จะจ่ายดังกล่าวมีข้อดีและเป็ นหลักการที่ใช้ กันอยู่ แต่มีสิ่งที่ ต้ อง
พิจารณาร่วมด้ วย เช่น การให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตรายหนึ่งต้ องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมที่มากกว่าเพียงเพราะมีความสามารถที่จะจ่ายได้ มากกว่ า
เป็ นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวหรื อไม่ และหากความสามารถที่จะจ่ายของผู้รับใบอนุญาตไม่เท่ากันแล้ ว ผู้รับใบอนุญาตที่มีความสามารถที่
จะจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงกว่าจะต้ องรับภาระค่าธรรมเนียมมากกว่าผู้รับใบอนุญาตที่มีความสามารถที่จะจ่ายต่ากว่าเป็ นจานวนเท่าใด
ทังนี
้ ้ ในเอกสารประกอบการรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะ สานักงาน กสทช. ไม่ได้ อธิบายให้ เห็นว่า อัตราตามขันบั
้ นไดแบบอัตราก้ าวหน้ า (ร้ อย
ละ ๐.๕/๑/๑.๙) ที่กาหนดไว้ ในร่างประกาศฯ มีที่มาของการคิดคานวณอย่างไร และสัดส่วนของร้ อยละในการจัดเก็บ (ร้ อยละ ๐.๕ / ๑/ ๑.๙) มี
ความสัมพันธ์เช่นไรกับฐานรายได้ ในการจัดเก็บ (๐-๕๐ ล้ านบาท / ๕๐-๓๐๐ ล้ านบาท / ๓๐๐ ล้ านบาทขึ ้นไป)
นอกจากนี ้ การพิจารณาว่าผู้รับใบอนุญาตใดมีความสามารถที่จะจ่ายได้ มากกว่าผู้รับใบอนุญาตอีกรายเป็ นสิ่งที่สาคัญที่ต้อง
พิจารณาให้ ถ่องแท้ ตามหลักการความเสมอภาค ดังเช่น ผู้รั บใบอนุญาตแบบที่ ๓ และ ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ (ทังที
้ ่อยู่ในตลาดเดียวกัน หรื อ
ต่างตลาดกัน) มีช่วงรายได้ เดียวกัน ซึ่งดูแล้ วน่าจะมีความสามารถที่จะจ่ายเท่ากัน แต่ทงสองอาจมี
ั้
ภาระต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่ไม่เท่าเทียมกัน
(เนื่องมาจากการเป็ นผู้ให้ บริ การต้ นน ้า-ปลายน ้าในตลาดเดียวกัน หรื อการเป็ นผู้ให้ บริ การคนละบริ การที่มีต้นทุนในการประกอบกิจการต่างกัน
มาก) ซึง่ หากเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากันหรื ออยูบ่ นพื ้นฐานเดียวกันแล้ วก็ไม่นา่ จะเป็ นธรรม เพราะแม้ ทงสองจะมี
ั้
รายได้ ใกล้ เคียงกัน แต่ก็มี
ความสามารถที่จะจ่ายไม่เท่าเทียมกันจากการมีภาระต้ นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่ไม่เท่าเทียมกัน หรื อมีสถานะเป็ นผู้เล่นที่มีความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ
กันในตลาดแข่งขันเดียวกัน ดังนัน้ จึงต้ องมีการคานึงถึงปั ญหาดังกล่าว และต้ องมีข้อกาหนดเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ดังเช่น การกาหนดใ ห้
สามารถหักค่าลดหย่อนได้ เพื่อความเป็ นธรรม โดยในส่วนของการคิดคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ อาจอนุญาตให้ หกั ลดหย่อนในส่วนที่
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จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอื่นและส่วนนันได้
้ กลายเป็ นรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามใบอนุญาตที่ผ้ รู ับใบอนุญาตรายที่ได้ รั บ
นาไปคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ แก่ กสทช. ทังนี
้ ้ การอนุญาตให้ มีการหักลดหย่อนดังกล่าวจะก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการจัดเก็บ ไม่
ก่อให้ เกิดการเก็บค่าธรรมเนียมซ ้าซ้ อน และก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้รับใบอนุญาตด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขออธิบายเหตุผลเพิ่มเติมที่บริ ษัทฯ ไม่เห็นด้ วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ที่เหมือนกันทุกแบบ
ใบอนุญาตเป็ นร้ อยละของรายได้ แบบขันบั
้ นได โดยที่ไม่มีการให้ หกั ค่าลดหย่อน เนื่องจากบริ ษัทฯ เห็นว่ารู ปแบบและอัตราการจัดเก็บตามร่ า ง
ประกาศฯ ไม่สะท้ อนความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเสมอภาค (Equity) ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
๑.๑ การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบนพื ้นฐานเดียวกันสาหรับทุกใบอนุญาตจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑
อย่างมีนยั สาคัญ โดยผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ จะมีภาระต้ นทุนในการประกอบกิจการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เพิ่ม
สูงขึ ้น และส่งผลกระทบต่อการแข่งขันระหว่างผู้รับใบอนุญาตในตลาดการแข่งขันเดียวกันที่มีผ้ แู ข่งขันทังผู
้ ้ รับใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายและผู้รับ
ใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่ายที่เป็ นผู้ให้ บริ การปลายน ้าที่ต้องเช่าใช้ หรื อซือ้ บริ การต่อจากผู้ให้ บริ การต้ นน ้าที่มีโครงข่าย นอกจากนี ้ รู ปแบบ
ดังกล่าวจะก่อให้ เกิดการจ่ายค่าธรรมเนียมซ ้าซ้ อนระหว่างผู้รับใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายกับผู้ใบอนุญาตที่ไม่มีโครงข่าย ที่จะต้ องเช่าใช้ หรื อซื ้อ
บริ การต่อมาจากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย ซึง่ แตกต่างจากการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบเดิม ที่คานึงถึงต้ นทุนการประกอบกิจการ
ของผู้รั บ ใบอนุญ าตแบบไม่มี โครงข่ า ย และประเด็ น เรื่ อ งการแข่ง ขัน จึ ง ได้ ก าหนดให้ ผ้ ูรั บ ใบอนุญ าตแบบไม่มี โครงข่ า ยมี ภ าระการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่แตกต่างจากผู้รับใบอนุญาตแบบมีโครงข่าย และกาหนดให้ มีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ ไม่แปรผันตามรายได้ รวมทังไม่
้
เกิดการชาระค่าธรรมเนียมซ ้าซ้ อน ในขณะที่หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมตามร่างประกาศฯ จะทาให้ กสทช. ได้ รับรายได้ สว่ นเกินที่ไม่สมควร
จะได้ รับ และไม่สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ในการกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒ การกาหนดอัตราตามเอกสารแนบท้ ายประกาศของร่ างประกาศฯ ดังกล่าวไม่ได้ ช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้รับใบอนุญาตรายเล็ก
หรื อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแบบที่ ๑ โดยรวมแต่อย่างใด มีแต่เพียงการอ้ างอิงในเอกสารประกอบการรับฟั งความคิดเห็นว่าเป็ นการ
กาหนดเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบกิจการน้ อย หรื อผู้ประกอบการรายเล็ก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯเห็นว่า กสทช. มิได้
พิจารณาประเด็นผลกระทบด้ านการแข่งขันในเชิงลึกแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เห็นว่า การพิจารณาดังกล่าวของ กสทช. เป็ นเพียงการมองในแง่
ของรายได้ แต่เพียงอย่างเดียว โดยผู้ให้ บริ การที่ได้ รับความช่วยเหลือจาก กสทช. จะเป็ นเพียงผู้ให้ บริ การรายเล็กที่ให้ บริ การโทรคมนาคมทางเลือก
ที่มีรายได้ จากการประกอบกิจการน้ อย มิใช่บริ การโทรคมนาคมหลักที่มีผ้ ใู ช้ บริ การจานวนมาก โดยบริ การโทรคมนาคมทางเลือกดังกล่าวก็อาจจะ
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มีต้นทุนจากการให้ บริ การที่ไม่สงู มากนัก เนื่องจาก ไม่ใช่เป็ นบริ การที่เป็ นที่นิยม ไม่ต้องมีต้นทุนค่าการตลาดสูงเท่ากับบริ การโทรคมนาคมหลักที่
มีการแข่งขันสูง หรื ออาจมีสว่ นต่าง (Margin) ของผลกาไรต่อหน่วยสูงกว่าผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมหลักที่มีรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายจากการ
ให้ บริ การสูงกว่าก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เห็นว่า การพิจารณาว่าผู้ประกอบการรายใดเป็ นรายเล็กหรื อรายใหญ่เพื่อพิจารณาผลกระทบและพิจารณาอัตราที่
เหมาะสมกับ ผู้รั บ ใบอนุญ าต จ าเป็ นต้ อ งพิ จ ารณาคุณ ลัก ษณะของแต่ ละตลาดการแข่ง ขัน ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ตลาดการให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมหลัก ซึง่ จะมีผลกระทบไปยังผู้ใช้ บริ การปลายทางจานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ตลาดการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตลาดการ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง เป็ นตลาดที่มีรายได้ จากการให้ บริ การสูง แต่ก็มีต้นทุนจากการให้ บริ การสูงเช่นเดียวกัน เนื่องจากเ ป็ นบริ การ
โทรคมนาคมแพร่ หลายที่ครอบคลุมพืน้ ที่ทวั่ ประเทศ จึงต้ องอาศัยเงิ นลงทุนสูง และยังมีการแข่งขันสูงส่งผลให้ มีต้นทุนการตลาดสูงไปด้ วย
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ ใู ห้ บริ การทังที
้ ่เป็ นผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓ และ แบบที่ ๑ แข่งขันอยูใ่ นตลาดเดียวกัน โดยผู้ให้ บริ การที่เป็ นผู้รับใบอนุญาตแบบที่
๑ จะเป็ นผู้ที่ไม่มีโครงข่ายซึง่ ต้ องเช่าใช้ โครงข่ายหรื อซื ้อบริ การต่อจากผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓ ซึ่งเป็ นผู้แข่งขันในตลาดเดียวกัน ส่งผลให้ หากมี
การกาหนดต้ นทุนการกากับดูแลบนพื ้นฐานเดียวกัน จะยิ่งทาให้ ผ้ ปู ระกอบการที่เป็ นผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ แข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓
ในตลาดเดียวกันได้ ยากมากขึ ้น มีต้นทุนสูง และอาจส่งผลให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตแบบที่ ๑ อาจต้ องออกจากตลาดการแข่งขันในท้ ายที่สดุ
๑.๓ นอกจากนี ้ การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวยังเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าสูต่ ลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ (Barrier to
Entry) โดยเฉพาะผู้ประกอบการแบบไม่มีโครงข่าย ผู้ประกอบการประเภทขายต่อบริ การ หรื อผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของ
กสทช. ที่ต้องการส่งเสริ มให้ เกิดการแข่งขัน เพิ่มจานวนผู้ให้ บริ การในตลาดประเภทเดียวกันให้ มากขึ ้น และลดอุปสรรคการเข้ าสู่ตลาดของผู้
ให้ บริ การรายใหม่ ลดการผูกขาดตลาดโดยผู้ให้ บ ริ การรายเดิม (Incumbent) โดยในทางหนึ่ง กสทช. ได้ กาหนดให้ มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
ประเภทไม่มีโครงข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางให้ ผ้ ใู ห้ บริ การรายใหม่ (New Entrant) เข้ าสู่ตลาดได้ ง่ายขึ ้นจากการลงทุนที่น้อยกว่าผู้ให้ บริ การที่มี
โครงข่ายที่ต้องอาศัยเงินลงทุนสูง แต่ในขณะเดียวกันกลับจะกาหนดให้ มีต้นทุนในการกากับดูแลซึง่ เป็ นต้ นทุนในการให้ บริ การของผู้ประกอบการ
แบบไม่มีโครงข่ายหรื อผู้ให้ บริ การขายต่อบริ การให้ เพิ่มสูงขึ ้นจากที่เคยเก็บจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญ และกลายเป็ นภาระต่อการประกอบกิจ การ
และการแข่งขัน ดังนัน้ การที่ร่างประกาศฯ ได้ กาหนดรูปแบบการเรี ยกเก็บและกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะส่งผลให้ เป็ นอุปสรรคต่อการ
เข้ าสูต่ ลาดของผู้ให้ บริ การรายใหม่ที่จะต้ องมีการประเมินความคุ้มค่าและความคุ้มทุนของการเข้ าสูต่ ลาดและการแข่งขัน โดยต้ นทุนการกากั บ
ดูแลทังค่
้ าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม USO ที่สงู ย่อมเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสินใจเข้ ามาลงทุนในกิจการโทรคมนาคม
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๑.๔ การกาหนดรู ปแบบและอัตราการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว จะส่งผลให้ ต้นทุนการให้ บริ การของผู้รับใบอนุญาต
โดยรวมเพิ่มขึ ้น และส่งผลกระทบไปยังค่าบริ การที่เรี ยกเก็บจากผู้ใช้ บริ การปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ บริ การปลายทางในตลาดการ
ให้ บริ การโทรคมนาคมหลักจะเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบจากค่าบริ การที่อาจเพิ่มสูงขึ ้น และ/หรื อเป็ นการลดโอกาสที่ผ้ ใู ช้ บริ การปลายทางจะได้ รับ
ประโยชน์จากค่าบริ การที่ลดต่าลงอันเนื่องมาจากความสามารถในการแข่งขันด้ านราคาของผู้รั บใบอนุญาตแบบที่ ๑ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ จะมีต้นทุนการให้ บริ การที่สงู ขึ ้นและไม่สามารถลดราคาเพื่อแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยเฉพาะผู้รับ
ใบอนุญาตแบบที่ ๓ ที่อ ยู่ใ นตลาดเดีย วกัน หรื อ เป็ นผลมาจากการไม่สามารถเข้ า สู่ต ลาดของผู้รั บ ใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่ายหรื อผู้รั บ
ใบอนุญาตขายต่อบริ การที่จะเข้ ามาแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตแบบมีโครงข่าย ส่งผลให้ ในท้ ายที่สดุ ผู้ใช้ บริ การจะเป็ นผู้เสียประโยชน์ในระยะยาว
นอกจากนี ้ การกาหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวยังเป็ นการลงโทษผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการ
ให้ บริ การและขยายบริ การให้ มีรายได้ มากขึ ้นเพราะต้ องรับภาระค่าธรรมเนียมในอัตราที่สงู ขึ ้น และยังเป็ นการลดแรงจูงใจให้ ผ้ ปู ระกอบการราย
เล็กขยายฐานการให้ บริ การหรื อสร้ างรายได้ อย่างก้ าวกระโดด เนื่องจากต้ องเผชิญกับต้ นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เพิ่ มขึ ้น
ดังนัน้ การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวเป็ นการบิดเบือนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ เพราะทาให้ อตั ราค่าบริ การหลังการเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาจแตกต่างจากเดิมหรื อหมดโอกาสที่จะลดต่าลงเนื่องจากผู้ประกอบการมีต้นทุนการให้ บริ การที่สงู ขึ ้น และอาจทาให้ มี
การผลิตหรื อการบริ โภคลดลง รวมทังท
้ าให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การซึง่ เป็ นตัวหลักสาคัญในการแข่งขันด้ านราคาในตลาดต้ อง
ออกจากตลาดเนื่องจากมีต้นทุนสูงขึ ้นและกาไรที่ลดลง ทาให้ แข่งขันไม่ได้ ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การปลายทางต้ องสูญเสียโอกาสที่จะได้ รับบริ การใน
ราคาที่ลดต่าลงจากการแข่งขัน หรื ออาจต้ องผลักภาระไปยังผู้ใช้ บริ การปลายทางโดยการเรี ยกเก็บค่าบริ การที่สงู ขึ ้นเพื่อชดเชยกาไรที่ลดลง
หรื อไม่มีผ้ ใู ห้ บริ การรายใหม่เข้ าสูต่ ลาดทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การรายเดิมผูกขาดตลาดมากขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นการสูญเสียสวัสดิการทางสังคม (Social Welfare)
ในทางเศรษฐศาสตร์ และทาลายดุลยภาพของตลาด กล่าวคือ ผลประโยชน์สว่ นเพิ่มของผู้ผลิต (Producer Surplus) และผลประโยชน์สว่ นเพิ่ม
ของผู้บริ โภค (Consumer Surplus) ที่หายไปจากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น และเกิด Excess Burden หรื อ Deadweight Loss ในทางเศรษฐศาสตร์ โดย
ความสูญเสียสวัสดิการทางสังคมอาจจะมากกว่ารายได้ จากการเก็บค่าธรรมเนียมที่ กสทช. ได้ รับ ซึ่งหากพิจารณาโดยง่ายแล้ ว Deadweight
Loss หรื อ Social Welfare ที่สญ
ู เสียไปก็กลายเป็ นรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของ กสทช. จากการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน่ เอง
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ผูใ้ ช้บริการปลายทาง

ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑
ได้ รับค่าใช้ บริ การ X
A

ผู้รับใบอนุญาตขายส่งบริ การ/
ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓
ซื ้อบริ การ X ต่อจาก B
B

จานวน ๕๐๐ ล้ านบาท
จานวน ๔๐๐ ล้ านบาท
A มีรายได้ ๕๐๐ ล้ านบาท
B มีรายได้ ที่มาจาก A จานวน ๔๐๐ ล้ าน
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๕๐๐x๑.๙%=๙.๕ล้ านบาท
ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๔๐๐x๑.๙% = ๗.๖ ล้ านบาท

กสทช.
จากรูปภาพข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ ข้ อกาหนดของร่างประกาศฯ จะทาให้ กสทช. ได้ รับรายได้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากการให้ บริ การ
X ทังหมด
้
๑๗.๑ ล้ านบาท โดยในความเป็ นจริ ง ควรจะคานวณจาก B (๔๐๐x๑.๙%) = ๗.๖ ล้ านบาท และจาก A (๑๐๐x๑.๙%) = ๑.๙ ล้ านบาท
ซึ่ง กสทช. ควรจะได้ รับรายได้ จริ งเพียง ๙.๕ ล้ านบาท โดยหาก กสทช. ยังคงใช้ ข้อกาหนดดังกล่าวตามร่ างประกาศฯ จะส่งผลให้ A จะกลายเป็ น
ผู้รับภาระต้ นทุนที่เป็ นค่าธรรมเนียมส่วนเกิน ๗.๖ ล้ านบาท โดยในท้ ายที่สดุ ผู้ใช้ บริ การปลายทางอาจจะเข้ ามาร่ วมรับภาระ ๗.๖ ล้ านบาททังหมด
้
หรื อบางส่วนจากการที่ A ต้ องเพิ่มค่าใช้ บริ การเพื่อให้ สะท้ อนต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว หรื อผู้ใช้ บริ การจะสูญเสียโอกาสที่จะได้ รับบริ การในอัตรา
ค่าบริ การที่ลดต่าลงจากการแข่งขันด้ านราคาของ A จากการที่ A รับภาระต้ นทุนที่สงู ขึ ้นและไม่สามารถลดอัตราค่าบริ การเพื่อแข่งขันกับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น โดยเฉพาะผู้รับใบอนุญาต แบบที่ ๓ ได้ ต่อไป หรื อในท้ ายที่สดุ A อาจจะต้ องออกไปจากตลาดเพราะแข่งขันกับ B ซึ่งเป็ นผู้
ให้ บริ การต้ นน ้าไม่ได้ หรื ออาจจะไม่มี A เข้ าสูต่ ลาด ซึง่ จะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อผู้บริ โภค
๒. บริ ษัทฯ ขอเสนอให้ มีการพิจารณาทบทวนอัตราการจัดเก็บและการกาหนดฐานรายได้ ที่สมั พันธ์ กบั อัตราค่าธรรมเนียมที่จดั เก็บ โดยช่วงรายได้
๕๐ ล้ าน และ ๓๐๐ ล้ านบาท สาหรับกิจการโทรคมนาคมเป็ นช่วงรายได้ ที่ต่าเกินไป และไม่ได้ อธิ บายให้ เชื่อได้ ว่าเป็ นการกาหนดฐานรายได้ ที่
สัมพันธ์ กบั ร้ อยละของค่าธรรมเนียมแล้ ว รวมทังบริ
้ ษัทฯ ขอให้ คานึงถึงผลกระทบต่อการแข่งขันระหว่างผู้รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ ในแต่ละ
ตลาดการแข่งขันจากการกาหนดรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นสาคัญด้ วย รวมทัง้ ต้ องมีข้อกาหนดที่จะแก้ ไขปั ญหาภาระต้ นทุน
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ของผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ และลดความซ ้าซ้ อนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจึงจะก่อให้ เกิดความมีประสิทธิภาพและเกิดความเสมอ
ภาคในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมากยิ่งขึ ้น ดังเช่น อาจมีการกาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตสามารถหักค่าลดหย่อนได้ หรื อสามารถหักส่วนที่นาจ่า ย
ให้ แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอื่น และส่วนนันเป็
้ นรายได้ ที่ผ้ รู ับใบอนุญาตรายที่ได้ รับได้ นาไปคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ แก่ กสทช. ด้ วยแล้ ว
๓. บริ ษัทฯ เห็นว่า หาก กสทช. พิจารณาแล้ วเห็นว่าการกาหนดให้ มีคา่ ลดหย่อนเป็ นการคานึงถึงการแข่งขันของผู้ประกอบการ และจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ กิจการโทรคมนาคมโดยรวม รวมทังก่
้ อให้ เกิดประสิทธิภาพและความเป็ นธรรมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ ว กสทช. ก็
ควรที่จะกาหนดให้ มีคา่ ลดหย่อนไว้ ในร่างประกาศฯ เช่นเดียวกับที่เคยกาหนดไว้ ในข้ อ ๖ ของ ของประกาศ กทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิ จการโทรคมนาคมชั่วคราวฉบับเดิม ประกอบกับที่มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์ กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี ๕๓ ก็ ไม่ได้ มี
ข้ อกาหนดที่ห้าม กสทช. กาหนดค่าลดหย่อนแต่อย่างใด

บจก. เรียลมูฟ

 อัตราที่ใช้ ในการคานวณค่าธรรมเนียมของผู้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง (รวมถึงผู้ขายต่อบริ การ (MVNO)) ซึ่งกาหนดไว้ ในร่ างประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยเป็ นอัตราเดียวกันผู้รับใบอนุญาตประเภทอื่นนัน้ ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เพราะการกาหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้
คานึงถึงแบบของใบอนุญาต จึงเป็ นภาระแก่ผ้ ปู ระกอบการ MVNO เกินสมควร ด้ วยเหตุผลดังนี ้
๑) การช าระค่า ธรรมเนี ย มรายปี ของผู้รั บ ใบอนุญ าตแบบไม่ มี โครงข่า ย (รวมถึ ง ผู้ ขายต่อ บริ ก าร (MVNO)) ตามร่ า งประกาศอัต รา
ค่าธรรมเนียมฯ ทาให้ เกิดการคิดค่าธรรมเนียมรายปี ซ ้าซ้ อน และทาให้ กสทช. ได้ รับค่าธรรมเนียมส่วนเกินแอบแฝง
๒) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ซ ้าซ้ อนทาให้ ทนุ ในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ MVNO สูงเกินสมควร จึงจาเป็ นต้ องผลัก ภาระ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ (End User) เป็ นผู้แบกรับแทน และในท้ ายที่สดุ ผู้ประกอบการ MVNO จะไม่สามารถแข่งขันทางด้ านราคากับผู้รับ
ใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายรายใหญ่ของประเทศได้ จนต้ องออกไปจากตลาดในท้ ายที่สุด อีกทัง้ ยังเป็ นการขัดต่อนโยบาย กสทช . ที่ต้องการ
ส่งเสริ มให้ เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้ าสูต่ ลาดโดยเฉพาะผู้ประกอบการ MVNO อีกด้ วย
๓) การป้องกันการคิดค่าธรรมเนียมซ ้าซ้ อนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศ จากการศึกษาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศ เห็นว่า หน่วยงานกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ พยายามแก้ ไขปั ญหาการเก็บค่าธรรมเนียม
รายปี ซ ้าซ้ อน ด้ วยการกาหนดหลักเกณฑ์ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตซึง่ ไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง หรื อ ผู้ประกอบกิจการ MVNO นัน้ สามารถหักต้ นทุน
หรื อค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอื่น ๆ ออกจากรายได้ ก่อนนาไปคานวณและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งหลักการดังกล่าว
เป็ นหลักสากลและได้ รับการยอมรับ (International Best Practice) เช่น ในประเทศอินเดีย หน่วยงานกากับดูแลการประกอบกิจการของประเทศ
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อินเดีย (Telecom Regulatory Authority of India หรื อ TRAI) ได้ กาหนดหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมรายปี โดยให้ สิทธิผ้ รู ับใบอนุญาตซึ่งไม่
มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง (MVNO) สามารถนาค่าใช้ จ่าย เช่น ค่า Roaming, ค่า Bulk Minutes of Usage, ค่า Access Charges, ภาษี ที่นาส่ง
แก่รัฐไปแล้ ว หรื อค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ มาหักออกจากรายได้ ก่อนคานวณค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อเป็ นการป้องกันการเรี ยกเก็บซ ้าซ้ อน (double tax)
๔) การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้ อยละที่เท่ากันกับผู้รับใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง ทังๆ
้ ที่การประกอบ
กิจการของผู้รับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่าย หรื อผู้ประกอบการ MVNO มีลกั ษณะของการประกอบกิจการที่แตกต่างจากผู้รับใบอนุญาตแบบมี
โครงข่าย และมีต้นทุนค่าธรรมเนียมรายปี ซ ้าซ้ อนนัน้ ไม่เหมาะสมและไม่ชอบด้ วยกฎหมายเพราะเป็ นการคิดค่าธรรมเนียมโดยไม่ได้ คานึงถึงแบบ
ของใบอนุญาต และการที่ กสทช. จะปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมร้ อยละที่กาหนดไว้ ในร่ างประกาศค่าธรรมเนียมก็ไม่สง่ ผลกระทบต่อรายได้ ของ
กสทช. ในการใช้ ดาเนินงานกากับดูแลแต่อย่างใด
๕) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ซ ้าซ้ อนของ กสทช. เป็ นการกระทาการที่ฝ่าฝื นต่อ มาตรา ๔๕ วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ ๒๕๕๓ เพราะ กสทช. เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี จากผู้ประกอบกิจการเกินกว่ าร้ อยละสองของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย เนื่องมาจาก
กสทช.เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี จากแหล่งรายได้ เดียวกันถึงสองต่ออย่างซ ้าซ้ อน และเกินไปกว่าอัตราร้ อยละสองของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย
กล่าวคือ รายได้ จากการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ MVNO ในทุก ๆ ๑๐๐ บาท ผู้ประกอบการ MVNO จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมรายปี
โดยตรงเป็ นจานวน ๑.๙ บาท และต้ องชาระค่าธรรมเนียมโดยอ้ อมให้ แก่ กสทช. จากการผลักภาระของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายอีก เป็ น
จานวน ๑.๕๒ บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๓.๔๒ บาท หรื อร้ อยละ ๓.๔๒ ของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย ดังจะเห็นได้ จากภาพ
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ผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ ายเป็ นของ
ตนเอง

ขายส่งบริ การ

ให้บริ การ

ผู้ประกอบการ
MVNO

จ่ายค่าขายส่งบริ การ /
ค่าเช่าโครงข่าย ๘๐ บาท

รายได้ ของผู้รับใบอนุญาตที่มี
โครงข่ายเป็ นของตนเองจะถูก
คิดค่าธรรมเนียมรายปี สูงสุดที่
๑.๙ %

๑.๙% x ๘๐ บาท = ๑.๕๒
บาท

ผู้ใช้ บริการ

จ่ายค่าบริ การ
๑๐๐ บาท

ผู้ประกอบการ MVNO จะถูก
คิดค่าธรรมเนียมรายปี สูงสุดที่
๑.๙ % อีกต่อหนึง่

๑.๙% x ๑๐๐ บาท = ๑.๙ บาท

บาท

ค่ าธรรมเนียมรายปี ที่ ผู้ประกอบการ MVNO ชาระให้ แก่ กสทช. รวมทัง้ สิน้ ๓.๔๒ บาท
จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวจึงเห็นได้ วา่ การเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ในกรณีการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ MVNO รวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ
๓.๔๒ ดังกล่าวนัน้ เป็ นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ที่เกินไปกว่าร้ อยละสองของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายและเป็ นการฝ่ าฝื นต่อมาตรา ๔๕ วรรค
สามแห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ ๒๕๕๓
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 บริ ษัทฯ ใคร่ขอให้ กสทช. ได้ โปรดพิจารณาความคิดเห็นของบริ ษัทฯ และได้ โปรดพิจารณาดาเนินการดังต่อไปนี ้
๑) บริ ษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจาก กสทช. ได้ โปรดกาหนดวาระแก้ ไขบทบัญญัติมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่
ฯ ๒๕๕๓ เพื่อแก้ ไขกฎหมายให้ กสทช. สามารถกาหนดหลักเกณฑ์ หรื อรายการค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ูรับใบอนุญาตที่ไม่มีโครงข่ายสามารถนาเอา
ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ กบั ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ๆ ไปหักออกจากรายได้ ก่อนนาไปใช้ คานวณค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการสากล
๒) ในระหว่างการแก้ ไขกฎหมายตามข้ อ ๑) ยังไม่แล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ ใคร่ ขอเสนอให้ กสทช. กาหนดหลักเกณฑ์การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
รายปี จากผู้รับใบอนุญาตที่ไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง โดยใช้ อตั ราคงที่เหมือนกับที่ได้ กาหนดไว้ ในประกาศค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อนแก้ ไข
ซึง่ ไม่เป็ นการขัดต่อมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ ๒๕๕๓ ที่กาหนดให้ กสทช. ไม่อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ได้ เกินไปกว่าร้ อยละสองของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย
๓) หาก กสทช. มีความจาเป็ นและไม่สามารถดาเนินการตามข้ อ ๒.๒ ได้ บริ ษัทฯ ใคร่ ขอความกรุ ณาจาก กสทช. ได้ โปรดกาหนดให้ ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตที่ไม่มีโครงข่ายหรื อผู้ประกอบกิจการ MVNO เสียค่าธรรมเนียมรายปี ในอัตราร้ อยละของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายที่ต่ากว่าอัตราร้ อยละ
ที่เรี ยกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย โดยปรับลดลงจากอัตราที่ระบุไว้ ในร่างประกาศอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ยกตัวอย่างเช่น กาหนด
ในอัตราที่น้อยกว่าร้ อยละ ๐.๕ ของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย หรื อในอัตราร้ อยละอื่นที่สะท้ อนความเป็ นจริ งที่ต่ากว่าลงไปอีก เพื่อให้ มีผลลัพธ์ ว่า
เมื่อคิดค่าธรรมเนียมทุกทอดแล้ วจะไม่เกิดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ซ ้าซ้ อนหรื อมีสว่ นเกินแอบแฝงกว่าร้ อยละ ๓.๔๒ และเพื่อไม่ก่อให้ เกิดภาระ
แก่ผ้ ปู ระกอบการ MVNO โดยไม่สมเหตุผล อันเป็ นการชดเชยการที่ กสทช. ยังไม่สามารถกาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่ายนาเอา
ค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอื่น ๆ ไป มาหักออกจากรายได้ ก่อนนาไปคิดคานวณค่าธรรมเนีย มรายปี นอกจากนี ้ เพื่อไม่ให้ กสทช.
กระทาการฝ่ าฝื นต่อมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ ๒๕๕๓ ที่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี เกินไปกว่าอัตราร้ อยละ ๒
ตามที่ได้ เรี ยนไว้ ในข้ อ ๑.๕
ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายที่ ก าหนดให้ ก ารจัด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มต้ อ งเป็ นธรรมและต้ อ งไม่ เ ป็ นภาระแก่
ผู้ประกอบการหรื อผู้ใช้ บริ การโดยไม่สมเหตุผล โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ

บจก.ทริปเปิ ลที
อินเทอร์ เน็ต

บริ ษัทเห็นว่า รูปแบบของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ที่เหมือนกันทุกแบบใบอนุญาต เป็ นร้ อยละของรายได้ แบบขันบั
้ นได ตามร่ าง
ประกาศนันไม่
้ มีความเหมาะสม ไม่สอดคล้ องกับข้ อบัญญัติและเจตนาของกฎหมาย อีกทังยั
้ งไม่เป็ นการส่งเสริ มให้ มีการแข่งขัน กล่าวคือ
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ก) การกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควรจาแนกตามประเภทใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่มาตรา ๔๕ ได้ บญ
ั ญัติให้ กสทช. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยให้ คานึงถึงรายจ่ายในการกากับดูแลการใช้ คลื่นและการกากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ พ.ร.บ.
ประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา๑๑ก็ได้ บญ
ั ญัติไว้ ให้ กาหนดค่าธรรมเนียมโดยคานึงถึงประเภทของใบอนุญาตและค่าใช้ จ่ายในการกากับ
ดูแล ดังนันการก
้
าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจึงควรเป็ นไปตามภาระการกากับดูแลของ กสทช. ที่มีตอ่ ผู้รับใบอนุญาต ซึ่งผู้รับใบอนุญาต
ประเภทที่ ๑, ๒ และ ๓ ย่อมมีภาระการกากับดูแลไม่เท่ากัน ผู้รับใบอนุญาตประเภทที่ ๑ เป็ นผู้ที่ไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง อีกทังลั
้ กษณะของ
การประกอบกิจการประเภทที่ ๑ ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมก็ได้ บญ
ั ญัติไว้ ว่าเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะสมควรให้ มีการบริ การได้ โดย
เสรี การกากับดูแลจึงควรมีเพียงเท่าที่จาเป็ น และไม่ก่อให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายต่อ กสทช. มากเท่ากับผู้รับใบอนุญาต แบบที่ ๒และแบบที่ ๓ จึงไม่
ควรกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในลักษณะเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประเภทที่ ๒ หรื อ ๓ ซึ่งเป็ นกิจการที่ กสทช. มีภาระหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลหลายด้ าน เช่น การใช้ สทิ ธิแห่งทาง ได้ แก่ การขออนุญาตพาดสาย เดินสาย ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ใช้ ทอ่ ร้ อยสาย ฯลฯ
- การพิจารณาด้ านการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ (technical specification) ด้ านอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อพิจารณาตามเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว กสทช.จึงน่าจะมีภาระการกากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประเภทที่ ๑ไม่มากนัก อีกทังยั
้ งเป็ น
ผู้รับใบอนุญาตในกิจการที่มีลกั ษณะที่ควรส่งเสริ มให้ มีบริ การได้ โดยเสรี จึงสมควรที่จะได้ รับการสนับสนุนในด้ านภาระค่าธรรมเนียมดังเช่นที่
กาหนดไว้ แต่เดิมในลักษณะที่เป็ นค่ าธรรมเนียมคงที่ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมชัว่ คราว พ.ศ. ๒๕๔๘
ข) ประเด็นการกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ สะท้ อนต้ นทุนการกากับดูแลและไม่ เป็ นธรรม
ตามที่กาหนดไว้ วา่ ในกรณีที่รายได้ ของผู้รับใบอนุญาตเกินกว่า ๓๐๐ ล้ านบาท ได้ มีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ ที่อตั รา ๑.๙% ซึ่ง
ตามกฎหมายกาหนดว่าอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการใช้ คลื่นความถี่ ซึ่งชาระเป็ นรายปี
เมื่อรวมกันแล้ ว ต้ องไม่เกิน ๒% จึงหมายความว่าอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ในกรณีนี ้จะเป็ น ๐.๑% นัน้ บริ ษัทฯเห็นว่าอัตรา
๐.๑% นันไม่
้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง ไม่สะท้ อนต้ นทุนของการกากับดูแลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ
และไม่เป็ นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ใช้ คลืน่ ความถี่ ดังนันตามหลั
้
กเกณฑ์ของประกาศฯจึงควรพิจารณาปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมในขันสู
้ งสุด
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จาก ๑.๙% ลงมาเพื่อทาให้ อตั ราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่มีค่าที่เหมาะสมสอดคล้ องกับต้ นทุน
การกากับดูแลที่แท้ จริ ง
ต่อไป อีกทังตามร่
้
างประกาศนี ้ค่าธรรมเนียมการใช้ คลื่นความถี่ ยังพิจารณาภายใต้ หลักการเดิม จึงทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การที่ไม่ได้ ใช้ คลื่นความถี่ต้อง
แบกรับภาระค่าธรรมเนียมโดยไม่เป็ นธรรม จึงควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการใช้ คลื่นความถี่ให้ เหมาะสมไปในคราวเดียวกัน
มิฉะนัน้ ก็ควรที่จะเลื่อนการใช้ ประกาศฯ นีอ้ อกไปก่ อน
ค) การกาหนดให้ นารายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาคานวณค่ าธรรมเนียมใบอนุ ญาต โดยที่รายได้ จากการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมนัน้ จะต้ องเป็ นรายได้ ก่อนหักค่ าใช้ จ่าย โดยไม่ สามารถหักค่ าลดหย่ อนใดๆได้ นัน้ ไม่ เป็ นธรรมและไม่
สอดคล้ องกับห่ วงโซ่ คุณค่ าในการให้ บริการ
การคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของรายได้ ควรกาหนดฐานของรายได้ ที่นามาคานวนให้ เป็ นธรรมต่อทุก
ฝ่ ายและส่งเสริ มให้ เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยอนุญาตให้ นารายจ่ายที่จ่ายให้ กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นมาหักออกได้ เนื่องจาก ผู้รับ
ใบอนุญาตประเภทที่๑เป็ นผู้ที่ไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง การให้ บริ การแก่ลกู ค้ าผู้ใช้ บริ การจึงต้ องซื ้อบริ การจากผู้ให้ บริ การหรื อผู้รับใบอนุญาต
รายอื่นโดยเฉพาะผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย ซึ่งเป็ นต้ นทุนส่วนใหญ่ของการให้ บริ การ ดังนัน้ การที่กาหนดให้ คิดค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของรายได้ โดยไม่หกั รายจ่ายใดๆย่อมเป็ นภาระที่ผ้ ใู ห้ บริ การประเภทที่ ๑ไม่พึงรับ เนื่องจากเป็ นการรับภาระในส่วน
ของผู้ให้ บริ การรายอื่นด้ วย และก่อให้ เกิดภาระซ ้าซ้ อนกับผู้บริ โภคหรื อผู้ใช้ บริ การในท้ ายที่สดุ
 บริ ษัทเห็นว่า ควรที่จะกาหนดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การสามารถนารายจ่ายที่จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตรายอื่นที่เป็ นปั จจัยในการให้ บริ การมาหักค่า
ลดหย่อนก่อนนามาคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ เนื่องจากการให้ บริ การของผู้รับใบอนุญาตต่างๆ โดยทัว่ ไปจะมีการใช้ บริ การโทรคมนาคม
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตด้ วยกันได้ เมื่อพิจารณาการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยไม่มีการหักค่าลดหย่อน
ใดๆได้ เลยนัน้ จะมีมีลกั ษณะเหมือนกรณีการชาระภาษี ซ้อน (double tax) ได้ ซึ่งซ ้าซ้ อนและไม่เป็ นธรรม จึงขอเสนอให้ มีการกาหนดให้ สามารถ
หักค่าลดหย่อนในการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เพื่อมิให้ เกิดลักษณะของ double tax โดยขอเสนอให้
กสทช. พิจารณากาหนดค่าลดหย่อนที่เหมาะสม เช่น ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรื อ ค่าบริ การโทรคมนาคมที่ผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตชาระให้ กบั ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เป็ นต้ น โดยที่จะต้ องไม่มีการจากัดหรื อกาหนดเพดานขันสู
้ งของจานวนเงินค่าลดหย่อน (ดังเช่นใน
กรณีของค่าธรรมเนียม USO ที่กาหนดไว้ ๕๐% ของรายได้ )
การลดหย่อนด้ วยรายการดังกล่าวข้ างต้ นก็เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ตรวจสอบได้ ไม่จาเป็ นต้ องใช้
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ดุลพินิจแต่อย่างใด อีกทังยั
้ งเห็นว่าการที่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ ไม่เกินร้ อยละ๒ของรายได้ นนเป็
ั ้ นแต่
เพียงเพดานขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเท่านัน้ ดังนันการก
้
าหนดค่าลดหย่อนนี ้ จึงมิได้ ขดั หรื อแย้ งหรื อต้ องห้ ามตามกฎหมาย แต่กลับ
ก่อให้ เกิดการแข่งขันและเป็ นธรรมกับผู้ให้ บริ การและเป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ บริ การ
(๑) อัตราค่ าธรรมเนียมยังไม่ เหมาะสม การกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุ ญาตรายปี ที่เหมือนกันทุกแบบใบอนุ ญาต ยังไม่ มี
เหตุผลสนับสนุน หรือข้ อมูลที่เพียงพอเพื่อการพิจารณากาหนดให้ เป็ นอัตราดังกล่ าว
- ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.องค์ กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุชัดเจนว่าการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้
คานึงถึงรายจ่ายในการกากับดูแลการใช้ คลื่นความถี่ และการกากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิ ภาพ การที่จะกาหนดค่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท กสทช.จึงควรต้ องแสดงให้ เห็นว่ารายจ่ายที่เหมาะสมในการกากับดูแลกิจการของแต่ละประเภทของ
ใบอนุญาตคือจานวนเท่าไหร่ และเป็ นรายจ่ายที่เหมาะสมหรื อไม่ รวมถึงควรแสดงให้ เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่ผ่านมาเพียงพอต่อรายจ่ ายใน
การกากับดูแลหรื อไม่ เนื่องจากในความเป็ นจริ งการประกอบกิจการตามใบอนุญาตแต่ละประเภทย่อมมีคา่ ใช้ จ่ายในการกากับดูแลที่แตกต่างกัน
และที่ผา่ นมาเมื่อพิจารณารายได้ และค่าใช้ จ่ายของ กสทช. แล้ วยังพบว่ามีเงินเหลือส่งคืนจานวนมาก รวมถึงมีค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ นจานวนมาก
ยิ่งแสดงให้ เห็นว่าค่าธรรมเนียมที่เก็บอยูเ่ ดิมสูงเกินไป
- การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เท่ากันทุกประเภทใบอนุญาตโดยให้ เหตุผลแต่เพียงว่า เพื่อความเป็ นธรรม หรื อเพียงแต่แสดงว่ามี
ผลกระทบต่อผู้ให้ บริ การที่ต้องชาระเพิ่มขึ ้นเพียง ๒๐% เท่านันเมื
้ ่อเทียบกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบที่สอง และเพิ่ มเพียงร้ อยละ ๑๐%
เท่านันเมื
้ ่อเทียบจากรายได้ เห็นว่าไม่ใช่เหตุผลที่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้ เป็ นหลักในการพิจารณา
- การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้ บริ การในอัตราที่เท่ากัน ก็ไม่ใช่การแก้ ปัญหาเรื่ องความเป็ นธรรมได้ เนื่องจากผู้ ให้ บริ การ
โทรคมนาคมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ใช่ทกุ รายที่ได้ รับใบอนุญาตจาก กสทช. บางรายยังคงเป็ นผู้รับสัมปทาน หรื อผู้ที่อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาร่วมการงาน
กับ กสท หรื อ ทศท ซึง่ ผู้รับใบอนุญาตภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว บางรายอาจไม่มีภาระต้ องจ่ายเงินส่วนแบ่งรายได้ หรื อค่าสัม ปทานเลย
- การเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ให้ บริ การแบบที่หนึ่งจาก ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี เป็ นอัตราร้ อยละของรายได้ ถือเป็ นการ
เพิ่ ม ภาระแก่ ผ้ ูรั บ ใบอนุญ าตแบบที่ ห นึ่ ง ทัง้ ๑๐๐% การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่า วยิ่ ง ควรต้ อ งแสดงเหตุผลที่ ชัด เจนว่ า ที่ ผ่ า นมาการจัด เก็ บ
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ค่าธรรมเนียมสาหรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการกากับดูแลกิจการอย่างไร และทาไมจึงต้ องกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่
ตามอัตราดังกล่าว ซึง่ เป็ นหลักการสาคัญที่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
นอกจากนี ้การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับใบอนุญาตแบบที่หนึง่ ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การที่ไม่มีโครงข่าย และส่วนใหญ่มีต้นทุนค่าใช้ จา่ ยจาก
การเช่าโครงข่ายของผู้ให้ บริ การที่มีโครงข่ายแบบที่สองหรื อ แบบที่สาม ซึง่ มีการจ่ายค่าธรรมเนียมมาแล้ วการเรี ยกเก็บจากผู้ให้ บริ การแบบที่หนึ่ง
จากรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายจึงเป็ นการซ ้าซ้ อน
(๒) การกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมในสัดส่ วนที่ให้ ผ้ ใู ห้ บริการโทรคมนาคมที่ไม่ ได้ มีการใช้ ความถี่ต้องจ่ ายค่ าธรรมเนียมรายปี
ในอัตราที่เป็ นสัดส่ วนสูงกว่ าผู้ให้ บริการโทรคมนาคมที่ต้องมีการใช้ งานความถี่ ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีจากัดของประเทศ ไม่ เป็ นธรรม
และเป็ นอัตราที่ไม่ เหมาะสม
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายปี สาหรับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมที่ไม่ได้ มีการใช้ งานความถี่สงู สุดถึง ร้ อยละ ๑.๙ ของรายได้ ก่อนหัก
ค่าใช้ จ่ายไม่เป็ นธรรมต่อผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมที่ไม่ได้ มีการใช้ งานความถี่ โดยหากผู้ให้ บริ การที่มีการใช้ งานความถี่ กับผู้ให้ บริ การที่ไม่ได้ มี
การใช้ งานความถี่มีรายได้ เท่ากัน ก็เท่ากับว่าการจ่ายค่าธรรมเนียมความถี่ที่ต้องชาระเป็ นจานวนเพียงไม่เกินร้ อยละ ๐.๑ ของรายได้ เท่านัน้ ทังที
้ ่
การใช้ งานความถี่เป็ นเรื่ องของการใช้ ทรัพยากรที่มีจากัดของประเทศ
หากจะมีการกาหนดสัดส่วนให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมที่ไม่มีการใช้ งานความถี่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในสัดส่วนที่สงู กว่า ควรต้ องมี
การแสดงให้ เห็นว่าในการกากับดูแลการให้ บริ การโทรคมนาคมที่ไม่มีการใช้ งานความถี่มีคา่ ใช้ จ่ายในการกากับดูแลกิจการสูงกว่าการกากับดูแล
การใช้ งานความถี่อย่างไร
นอกจากนี ้ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมที่ ต้องใช้ ความถี่ โทรคมนาคมโดยเฉพาะความถี่ ที่ต้องมีการประมูล ส่วนใหญ่ คือผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์มือถือที่มีรายได้ หลักแสนล้ าน แต่ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมที่ไม่ได้ ใช้ คลื่นความถี่ ส่วนใหญ่มีรายได้ หลักร้ อยล้ านหรื อพันล้ าน ซึ่งจะ
เห็นได้ วา่ เป็ นสัดส่วนรายได้ ที่แตกต่างกันหลายเท่า การที่ร่างประกาศกาหนดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราสูง สุดถึง
ร้ อยละ ๑.๙ จึงเป็ นอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมและดูเหมือนเป็ นการผลักภาระให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมที่ไม่มีการใช้ งานความถี่มากกว่าผู้ให้
บริ การโทรคมนาคมที่มีการใช้ ความถี่
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(๓) การแบ่ งลาดับขัน้ ของรายได้ เพื่อการเก็บค่ าธรรมเนียมเป็ นขัน้ บันไดไม่ เป็ นการส่ งเสริมกิจการโทรคมนาคม
การจัดเก็ บเป็ นร้ อยละของรายได้ ในอัตราที่เท่ากันถือว่าเป็ นธรรมแล้ ว ผู้ที่มีรายได้ สูงก็จะต้ องจ่ายในจานวนที่มากกว่าอยู่แล้ ว การ
กาหนดอัตราเป็ นขันบั
้ นไดเป็ นการไม่สง่ เสริ มกิจการโทรคมนาคม
(๔) หากจาเป็ นต้ องมีการแบ่งลาดับขันของรายได้
้
เป็ นขันบั
้ นไดเห็นว่าการแบ่งเพียงสามลาดับ เห็นว่ายังไม่เหมาะสม
การกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ตามลาดับขันของรายได้
้
แม้ จะเป็ นหลักเกณฑ์ที่คานึงถึงความสามารถในการ
จ่าย และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ รับการยอมรับสาหรับการจัดเก็บ ภาษี เงินได้ แต่การแบ่งลาดับขันของรายได้
้
เพียงสามลาดับ เห็น
ว่ายังไม่เหมาะสม เนื่องจากรายได้ ต่อปี ของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ อาจสูงถึงหลักพันล้ านหรื อหมื่นล้ าน การกาหนดฐานรายได้ ขนสู
ั ้ งสุดเริ่ ม
ตังแต่
้ สามร้ อยล้ านบาทให้ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับผู้ที่มีรายได้ ต่อปี ในหลักพันล้ านหรื อหมื่นล้ านจึงยังไม่เหมาะสม กา รกาหนด
ฐานรายได้ แต่ละขันควรอิ
้
งตามมาตรฐานเช่นเดียวกับการเก็บข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์หรื อวิจยั รายการ ต่างๆที่เกี่ยวด้ วยกิจการโทรคมนาคม และ
ควรพิจารณาจากรายได้ ของกิจการโทรคมนาคมในตลาดโดยรวมไม่ใช่เฉพาะจากผู้รับใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม หรื อจานวนเงินที่คาดว่าจะจัดเก็บ
ได้ เท่านัน้
บริ ษัทขอเสนอแบ่งลาดับขันของรายได้
้
ให้ เพิ่มมากขึ ้น เช่น
<๕๐๐
๕๐๐ - <๑๐๐๐
๑,๐๐๐ - <๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ - <๑๐,๐๐๐
≥ ๑๐,๐๐๐
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(๕) ส่ วนต่ างของอัตราค่ าธรรมเนียมตามอัตราขัน้ บันได ยังเป็ นสัดส่ วนที่ไม่ เหมาะสม กล่าวคือ
ความห่างของอัตราค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บในแต่ละขันไม่
้ เท่ากัน โดยตามร่างที่เสนอ มีความห่ างของอัตราค่าธรรมเนียมระหว่างขันที
้ ่๑
และขันที
้ ่ ๒ แตกต่างกันที่ร้อยละ ๐.๕ แต่ความห่างของอัตราค่าธรรมเนียมระหว่างขันที
้ ่ ๒ และขันที
้ ่ ๓ ห่างกันถึงร้ อยละ ๐.๙ จึงเสนอให้ ปรับ
อัตราใหม่ให้ ความห่างในแต่ละขันเท่
้ าเทียมกัน อย่างไรก็ดีควรคานึงถึงรายจ่ายในการกากับดูแลเป็ นสาคัญ รวมถึงควรมีการปรับฐานของรายได้
ใหม่ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น เช่น
<๕๐๐
๕๐๐ - <๑๐๐๐
๑,๐๐๐ - <๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ -<๑๐,๐๐๐
≥ ๑๐,๐๐๐

บจก.วิทยุการบินฯ

๐.๒
๐.๔
๐.๖
๐.๘
๑.๐

 ควรพิจารณาทบทวน เนื่องจาก อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ที่กาหนดเป็ นร้ อยละของรายได้ แบบขันบั
้ นไดตามที่ กสทช. เสนอ เป็ น
อัตราที่สงู มาก เมื่อเทียบกับอัตราเดิม ที่ผ้ ปู ระกอบการเคยชาระ (ในอัตรา ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี ) โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีรายได้ เกินกว่า ๕๐
ล้ านบาท จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมสูงขึ ้นแบบก้ าวกระโดด ซึง่ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั และไม่ได้ สารองงบประมาณในส่วนนี ้
ไว้ ดังนัน้ กสทช. ควรพิจารณากาหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยกาหนดเป็ นอัตราต่าๆ ในระยะ ๓ ปี แรกที่เริ่ มประกาศใช้ และ
อาจพิจารณาทบทวนใหม่ทกุ ๆ สามปี เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างๆ ได้ มีเวลาปรับตัว และตังงบประมาณค่
้
าใช้ จ่ายในส่วนนี ้
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บจก.อีซ่ ี ซิสเต็ม
เทเลคอม

 เนื่องจากผู้ประกอบการแบบที่ ๑ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการรายเล็ก มีเงินทุนในการดาเนินธุรกิจและศักยภาพในการแข่ งขันต่า ดังนัน้
อัตราที่สานักงานกาหนดจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อต้ นทุนในการประกอบการ บริ ษัทจึงเสนอให้ ปรับอัตราค่าธรรมเนียม เป็ นดังนี ้
แบบใบอนุญาต
แบบที่ ๑

แบบที่ ๒

แบบที่ ๓

บจก.แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น

รายได้ จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
๐ ถึง ๑๕๐ ล้ านบาท
เกิน ๑๕๐ ล้ านบาท ถึง ๓๐๐ ล้ านบาท
เกิน ๓๐๐ ล้ านบาทขึ ้นไป
๐ ถึง ๑๕๐ ล้ านบาท
เกิน ๑๕๐ ล้ านบาท ถึง ๓๐๐ ล้ านบาท
เกิน ๓๐๐ ล้ านบาทขึ ้นไป
๐ ถึง ๕๐ ล้ านบาท
เกิน ๕๐ ล้ านบาท ถึง ๓๐๐ ล้ านบาท
เกิน ๓๐๐ ล้ านบาทขึ ้นไป

อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ร้ อยละ
ร้ อยละ ๐.๕
ร้ อยละ ๑.๐
ร้ อยละ ๑.๕
ร้ อยละ ๐.๕
ร้ อยละ ๑.๐
ร้ อยละ ๑.๙
ร้ อยละ ๐.๕
ร้ อยละ ๑.๐
ร้ อยละ ๑.๙

 รู ปแบบการจัดเก็ บไม่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิ จ และไม่เอือ้ ประโยชน์ ให้ เกิ ดการแข่ง ขันอย่างเสรี และเป็ นธรรมเนื่องจากผู้ได้ รั บ
ใบอนุญาตแบบที่ ๑ (ไม่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง) ถูกเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย ซึ่งผู้ให้ บริ การที่มีต้นทุนในการซื ้อ
บริ การจากผู้ให้ บริ การประเภทที่ ๒ หรื อ ๓ นอกจากนี ้ผู้ให้ บริ การประเภท ๑ ยังเป็ นผู้แบกรับภาระค่าธรรมเนียมจากผู้ให้ บริ การประเภทที่ ๒ และ
๓ ต่างจากผู้ให้ บริ การประเภทที่ ๒ และ ๓ ที่บวกค่าธรรมเนียมในต้ นทุนแล้ ว การจ่ายค่าธรรมเนียมของผู้ให้ บริ การประเภทที่ ๑ จึงเสมือนการจ่าย
ค่าธรรมเนียมซ้ อน
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บจก.พีพี ออนไทม์

 ไม่สมควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี สาหรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ สาเหตุเนื่องมาจากผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ต้ องชาระค่าบริ การ
(ซึง่ ได้ รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาต) ให้ แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่าย และ/หรื อผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓ ที่ผ้ รู ับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ได้
ใช้ บริ การเพื่อให้ บริ การต่อแก่ลกู ค้ า (End User) หากต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอีก จะเป็ นการผลักภาระค่าใช้ จ่ายที่ซื ้อซ้ อนให้ ลกู ค้ า
มิฉะนัน้ ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ต้ องสามารถเรี ยกคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนที่ชาระรวมในค่าบริ การให้ แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มี
โครงข่าย และ/หรื อผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓ ได้ (หลักการเดียวกับการชาระภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
 ประเด็นที่ กสทช. ควรจะพิจารณาคือ การคุ้มครองผู้บริ โภค ทังผู
้ ้ รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ และ ลูกค้ าของผู้ให้ บริ การแบบที่ ๑ ที่พึงจะได้ รับ
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพและราคาที่สมเหตุสมผล นอกเหนือจากนัน้ ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่าย และ/หรื อผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓ สามารถ
ขอรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ (ทังโดยทางตรง
้
และโดยทางอ้ อม) ได้ หรื อไม่ มิฉะนันจะผิ
้
ดเงื่อนไขการแข่งขันโดยเสรี และยุติธรรมหรื อไม่ จะเกิ ด
ประเด็นเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หรื อ Conflict of Interest และหากกรณีดงั กล่าวเกิดขึ ้นจริ ง กสทช. ควรจะมีบทบาทหรื อแนวทางการดาเนินการ
อย่างไรเรื่ องการคุ้มครองผู้บริ โภค

บริษัท มิลคอม ซิส
เต็มซ์ จากัด
บจก.โตโยต้ า ทูโช่
(ไทยแลนด์ )

 ควรมีการแยกย่อยอัตราค่าธรรมเนียมแบบขันบั
้ นไดในช่วงรายได้ ๐ – ๕๐ ล้ าน ลงอีก เพื่อเป็ นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย

 เหมาะสม เนื่องจากการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี เป็ นร้ อยละของรายได้ ด้วยอัตราแบบขันบั
้ นไดทาให้ สร้ างความเป็ นธรรม
แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตทังรายเล็
้
กและรายใหญ่ อาจเป็ นการสร้ างมาตรฐานเดียวกันของผู้รับใบอนุญาตโดยยึดถือกฎเกณฑ์เดียวกัน
๒. วิธีการชาระค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต

๒.๑ วิ ธี ก ารช าระค่ า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตรายปี ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ ๗ (๑) และ (๒) การกาหนด
จานวนงวดการชาระ

บมจ.ทีโอที

 ข้ อ ๗ (๑) กาหนดว่า “รายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่นามาคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย โดย
ไม่สามารถหักค่าลดหย่อนใดๆ ได้ ” ไม่สอดคล้ องกับมาตรา ๔๕ วรรคสามแห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี ๒๕๕๓ ซึ่งมิได้ กาหนดว่า มิ
ให้ ลดหย่อนใดๆ แต่ก ารเติมข้ อความ “โดยไม่สามารถลดหย่อนใดๆ ได้ ” เป็ นไปตามมติในการประชุมครั ง้ ที่ ๒๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๔ ระเบี ยบวาระที่ ๔.๘๙ เรื่ อ งการตีความ พ.ร.บ. องค์ กรจัด สรรคลื่นความถี่ ฯ ปี ๒๕๕๓ เพื่อวางนโยบายการกาหนดค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมชาระรายปี ทังนี
้ ้ เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจ แต่อย่างไรก็ดี ตามมาตรา ๒๗ (๙) แห่ง
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามร่ าง
ป ร ะ ก า ศ ก ส ท ช . เ รื่ อ ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร

บมจ.

ความคิดเห็น
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี ๒๕๕๓ กาหนดให้ กสทช. มีอานาจกาหนดโครงสร้ างอัตราค่าธรรมเนียมให้ เป็ นธรรมต่อผู้ให้ บริ การโดย
คานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ มติดงั กล่าว จึงขัดกับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ ปี ๒๕๕๓ จึงไม่ควรนามากาหนดเป็ นประกาศที่
มีความขัดแย้ งกับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ ปี ๒๕๕๓ จึงเสนอให้ ตดั ข้ อความ “โดยไม่ สามารถลดหย่ อนใดๆ ได้ ”
(๑) การกาหนดให้ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมของรายได้ ก่อนหั กค่ าใช่ จ่ายโดยไม่ สามารถหักค่ าลดหย่ อนใดๆ ได้ ตามข้ อ ๗ (๑) ไม่
เหมาะสม
การกาหนดให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมของรายได้ ก่อนหักค่าใช่จ่าย โดยไม่อนุญาตให้ หกั ลดค่าใช้ จ่ายหรื อค่าลดหย่อนใดๆ ไม่เหมาะสม
เป็ นการขัดกับหลักการของการจัดเก็บภาษี กล่าวคือ
- ลาพังแต่รายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายย่อมไม่อาจสะท้ อนถึงรายได้ ที่แท้ จริ งได้ เนื่องจากการดาเนินกิจการย่อมต้ องมีค่าใช้ จ่ายและผู้ที่มี
รายได้ สงู อาจมีต้นทุนค่าใช้ จ่ายมากหรื อน้ อยแตกต่างกัน ผู้ที่มีรายได้ สงู กว่าอาจจะมีกาไรน้ อยกว่าผู้ที่มีรายได้ น้อยกว่าก็ได้ รวมถึ งผู้ที่มีรายได้ สงู
อาจเป็ นผู้ที่ประสบปั ญหาการขาดทุนของกิจการ ก็ได้ การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมจากรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายจึงไม่เหมาะสม
- การหักค่าลดหย่อนหรื อค่าใช้ จ่ายโดยหลักการทัว่ ไปถือเป็ นสิ่งที่จาเป็ นเพื่อสะท้ อนถึงรายได้ ที่แท้ จริ ง โดยเฉพาะรายจ่ายที่พึงมีเพื่อ การ
ดาเนินกิจการ ผู้เสียค่าธรรมเนียมไม่ควรรับภาระจากส่วนของค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นเพื่อการดาเนินกิจการ แม้ วา่ ในความเป็ นจริ งการหักค่าลดหย่อน
หรื อค่าใช้ จ่ายจะไม่สามารถหักได้ ทงหมดแต่
ั้
ก็เป็ นหลักการเพื่อบรรเทาภาระแก่ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจากรายได้ ซึ่งใน ทางภาษี ก็
ยอมรับในหลักการดังกล่าว
- ผู้เสียค่าธรรมเนียมไม่ควรรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมจากรายได้ ที่ยงั ไม่ได้ มีการหักค่าใช้ จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายในส่วนที่ต้องจ่ายให้ แก่
ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายอื่น ๆ ที่มีหน้ าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมจากรายได้ การให้ บริ การโทรคมนาคมเช่นเดียว กัน ถือเป็ นการเรี ยกเก็บ
ซ ้าซ้ อน และเป็ นภาระต่อผู้รับใบอนุญาตโดยไม่สมเหตุสมผล ซึ่งโดยปกติของหลักการการจัดเก็บภาษี หากมีความซ ้าซ้ อน ยังมีการยอมรับให้
นาภาษี ซื ้อภาษี ขายมาหักกลบกันได้ แต่ตามร่างประกาศดังกล่าวไม่ได้ พิจารณาถึงเรื่ องดังกล่าวแต่อย่างใด
(๒) การที่ระบุหลักการและเหตุผลของการที่ไม่อนุญาตให้ หกั ค่าลดหย่อนหรื อค่าใช้ จ่าย เพื่อตัดปั ญหาเรื่ องดุลพินิจ เป็ นการให้ เหตุผลที่
ปราศจากความรับผิดชอบ อีกทังเพื
้ ่อป้องกันความเสีย่ งจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ คานึงถึงภาพรวมของกิ จการ
โทรคมนาคมแต่อย่างใด
(๓) การกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บตามร่ างประกาศดังกล่าว แม้ ว่าจะช่วยให้ กสทช.ได้ ประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น แต่
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ความคิดเห็น
ไม่ได้ เป็ นหลักการที่ช่วยส่งเสริ มกิจการโทรคมนาคมแต่อย่างใด เนื่องจากมีภาระต้ นทุนในส่วนค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ ้น ผู้ให้ บริ การ ก็ไม่สามารถ
ปรับลดค่าบริ การให้ ถกู ลงเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริ การได้ โดยง่าย

บจก.เอเซีย บรอด
 เสนอให้ มีการหักลดหย่อนรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ถือเป็ นการคิดซ ้าซ้ อน โดยยกตัวอย่างนโยบายต่างประเทศที่ยกเลิก
คาสติง้ อินเตอร์ การเก็บภาษี ซ ้าซ้ อนหมดแล้ ว ดังนัน้ การกากับดูแล กสทช. ควรมีนโยบายเน้ นผลักดันให้ เติบโต มีการแข่งขัน โดยเฉพาะรายเล็ก ที่บริ หารจัดการ
เนชั่นแนล
ยากกว่ารายใหญ่ ควรให้ มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
 เสนอให้ รายเล็ก ที่มีคา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนที่ต้อง out source น่าจะนามาหักค่าใช้ จ่ายได้ แม้ ว่ากฎหมายบังคับ แต่ กสทช. น่าจะพิจารณาที่
จะช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก
บริษัท มิลคอม ซิส  กสทช. ควรพิจารณาเรื่ องที่ไม่ให้ หกั ลดหย่อนรายได้ ก่อนคานวณค่าธรรมเนียม
เต็มซ์ จากัด
 ควรเก็บค่าธรรมเนียมแบบ Base on ค่าใช้ จ่าย
บจก.แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น
บจก.วิทยุการบินฯ
บมจ.กสท
โทรคมนาคม

 ควรกาหนดให้ นาค่าใช้ จ่ายมาหักลดหย่อนได้ และในการคิดคานวณค่าธรรมเนียมให้ ใช้ เฉพาะแก่รายได้ ที่เกิดจากการให้ บริ การตามที่ได้ รับ
อนุญาตเท่านัน้
 ข้ อ ๗ (๑) ขอขยายระยะเวลาเป็ น ๑๘๐ วัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาการรับรองงบการเงินจาก สตง.
 การกาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี ละครัง้ มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็ นการลดภาระในการนาส่งค่าธรรมเนียม
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
 การกาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตมีหน้ าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปี ละครัง้ ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ มี
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น ความเหมาะสมดี และสมควรที่จะนามาปรับใช้ ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
และบริษัทในเครือ
บจก.ทรู
 บริ ษัทฯ เห็นด้ วยกับการชาระค่าธรรมเนียมปี ละครัง้ ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี พร้ อมนาส่งงบการเงินประจาปี ที่
อินเทอร์ เน็ต
ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
 ร่ างประกาศฯ ควรระบุวิธีการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้ วยวิธีการใดไว้ ด้วย เช่น การกาหนดให้ ชาระเป็ นเงินสด หรื อเช็ค เพื่อความ
ชัดเจนและให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันระหว่างผู้รับใบอนุญาตโดย บริ ษัทฯ ขอเสนอให้ กาหนดให้ ชาระเป็ นเงินสดหรื อเช็คธนาคารสัง่ จ่ายสานักงาน
กสทช. ตามที่เคยกาหนดไว้ ใน ประกาศ กทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชัว่ คราวฉบับเดิม
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บจก.ทริปเปิ ลที
อินเทอร์ เน็ต
บจก.โตโยต้ า ทูโช่
(ไทยแลนด์ )
บจก.อีซ่ ี ซิสเต็ม
เทเลคอม

๒.๒ การแสดงหลั ก ฐานเพื่ อ
รั บ รองรายได้ จ ากการประกอบ
กิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ใช้ ใน
ก า ร ค า น ว ณ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนุญาต ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ ๗
(๒) ของร่างประกาศ กสทช. เรื่ อง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มี
ความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร

บมจ.ทีโอที

ความคิดเห็น
 ประเด็นกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี นันบริ
้ ษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม
 เหมาะสม
 เหมาะสม
 ไม่มีความเหมาะสม เกี่ยวกับการเปิ ดเผยรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาต และให้ คานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พงึ
ชาระไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาส่งงบทดลองแทนกรณีไม่สามารถนาส่งงบการเงินประจาปี ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามกฎหมายได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดและอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเนื่องจาก
๑) การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ บมจ.ทีโอทีถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาพวิชาชีพบัญชีภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ และตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.
๒๕๓๕ ซึง่ ไม่ได้ มีการกาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาตและให้ คานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พึง
ชาระแต่อย่างใด
๒) การเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กสทช. กาหนดในร่างประกาศฯ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนัน้ ผู้ประกอบการต้ องพิจารณาร่ วมกับผู้สอบ
บัญชีก่อน เพื่อมิให้ เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลของกิจการมากเกินกว่าที่ควร โดยเฉพาะสาหรับกิจการที่มิได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
๓) กสทช. ควรศึกษาแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่จาเป็ นต้ องรวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามแนวทางของ ก.ล.ต. โดย
กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี ที่บริ ษัทจดทะเบียน (“บริ ษัท”) จัดทาขึ ้นเป็ นประจาทุกปี และส่งให้ ก.ล.ต. ซึง่ ก.ล.ต. ได้ จดั ทาแบบฟอร์ มเพื่อใช้
ในการเปิ ดเผย เช่น แบบ ๕๖-๑ และแบบ ๕๖ – ๒
๔) ประเด็นให้ นาส่งงบทดลองแทนงบการเงินที่ผ้ สู อบบัญชีรับรองแล้ ว สาหรับผู้ประกอบการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
อาจมีประเด็นขัดต่อกฎหมายตลาดหลักทรัพย์หรื อไม่ กรณีเปิ ดเผยข้ อมูลภายในของกิจการต่อสาธารณะ ซึ่ง กสทช . ต้ องศึกษาประเด็นนี ้ให้
ชัดเจนก่อนที่จะกาหนดในประกาศ
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๕) กสทช. ไม่ควรรวมเรื่ องการเปิ ดเผยรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาตและการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พึง
ชาระไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ จะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการโทรคมนาคมต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมากเกินไป ทา
ให้ เสียเปรี ยบผู้ประกอบการอื่นที่มิได้ ดาเนินธุรกิจโทรคมนาคม ซึง่ หาก กสทช. ยังคงมีความจาเป็ นต้ องให้ ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว กสทช. ควร
ใช้ แนวทางในการดาเนินการของ ก.ล.ต. เพื่อใช้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กสทช. ต้ องการต่อไป

บมจ.กสท
โทรคมนาคม

 ไม่เหมาะสม เนื่องจากการให้ ผ้ ปู ระกอบการเปิ ดเผยรายได้ จากการให้ บริ การตามที่ได้ รับใบอนุญาตไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ น
การกาหนดที่เกินกว่ามาตรฐานการบัญชีกาหนด และเป็ นการเพิ่มภาระให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้สอบบัญชีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาใน
การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชีได้

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
 ตามร่างประกาศข้ อ ๗ (๒) บริ ษัทเห็นว่า การนาส่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ แก่ สานักงาน กสทช. บริ ษัทได้ แนบเอกสารแสดงการคานวณ
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น ค่าธรรมเนียม ซึ่งระบุรายได้ ที่เกิดจากใบอนุญาตแต่ละประเภทไว้ อย่างชัดเจนในเอกสารแนบอยู่แล้ ว ประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุ
และบริษัทในเครือ ประกอบงบการเงินก็ได้ มีการเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกิดขึน้ จากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาตแต่ละประเภทแล้ วเช่นกัน ดังนัน้ จึงไม่ควร
กาหนดให้ ต้องเปิ ดเผยวิธีการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก เพราะเป็ นการแสดงข้ อมูลที่ซ ้าซ้ อนและเกิน
ความจาเป็ น
บจก.ทรู
 บริ ษัทฯ ไม่เห็นด้ วยกับการกาหนดให้ เปิ ดเผยรายได้ ที่เกิ ดขึน้ จากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาต และให้ คานวณค่าธรรมเนียม
อินเทอร์ เน็ต
ใบอนุญาตที่พงึ ชาระไว้ ในหมายเหตุประกอบการเงิน โดยบริ ษัทฯ เห็นว่า ข้ อมูลรายได้ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของแต่ละบริ ษัทเป็ นข้ อมูลทาง
ธุรกิจที่มีผลต่อการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ จึงไม่ควรกาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตต้ องเปิ ดเผยรายได้ จากการให้ บริ การโทรคมนาคมตามแบบ
ใบอนุญาตไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทัง้ ในร่างประกาศฯ ได้ มีการกาหนดขันตอนการตรวจสอบการค
้
านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ไว้ ในร่ างประกาศฯ อยู่แล้ ว โดยสานักงาน กสทช. อาจขอให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตนาส่งข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อหลักฐานของรายได้ ต่างๆ เป็ นรายกรณีที่
จ าเป็ นต่ อ การพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ดัง นัน้ จึ ง ไม่มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งเปิ ดเผยรายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารตามแบบใบอนุญ าตและค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พงึ ชาระไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่อย่างใด
 บริ ษัทฯ เห็นว่า รูปแบบและวิธีการแจกแจงข้ อมูลรายได้ ที่สานักงาน กสทช. กาหนดไว้ แต่เดิมและให้ นาส่งพร้ อมการนาส่งค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่อสานักงาน กสทช. เป็ นวิธีการที่เหมาะสมอยู่แล้ วและมีต้นทุนการปฏิบตั ิตามต่า (Low Compliance Costs) โดยการนาส่งข้ อมูล
ดังกล่าวเป็ นการชี ้แจงข้ อมูลต่อหน่วยงานกากับดูแลเป็ นการเฉพาะเพื่อการพิจารณาตรวจสอบการคานวณค่าธรรมเนียมของสานักงาน กสทช.
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และมิได้ นาไปเผยแพร่ตอ่ ต่อสาธารณชนเป็ นการทัว่ ไป ซึง่ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการแข่งขัน หรื อไม่ก่อให้ เกิดการนาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์
ในทางธุรกิจของคู่แข่งขันแต่อย่างใด อีกทัง้ บริ ษัทฯ เห็นว่า กสทช. ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมโดยตรงและเป็ นผู้
กาหนดหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการคานวณ ควรที่จะต้ องพิจารณา และตรวจสอบการคานวณและการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้ วยตนเอง
ไม่ควรผลักภาระหน้ าที่การพิจารณาและตรวจสอบให้ แก่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีทาหน้ าที่แทน และ กสทช. ก็นา่ จะได้ รวมค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการทา
หน้ าที่ดงั กล่าวไว้ เป็ นต้ นทุนในการกากับดูแลของตนอยู่แล้ ว จึงไม่สมควรที่จะผลักภาระค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไปยังผู้รับใบอนุญาตในการจ้ า งงานผู้
ตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติม
 บริ ษัทฯ ขอเสนอให้ เพิ่มเติมการกาหนดวิธีการคานวณและวิธีการการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รวมถึงวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบ
การชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว สาหรับกรณีผ้ รู ับใบอนุญาตรายใหม่ที่ได้ รับใบอนุญาตระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี และสาหรับกรณี
ผู้รับใบอนุญาตที่เลิกประกอบกิจการหรื อใบอนุญาตหมดอายุลงระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีไว้ ด้วย เพื่อความชัดเจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตทุกราย

บจก.อีซ่ ี ซิสเต็ม
เทเลคอม

 การแสดงหลักฐานเพื่อรับรองรายได้ ตามข้ อ ๗.๒ ซึ่งให้ นาส่งงบการเงินประจาปี ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิ ดเผย
รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาตนัน้ มีผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีสงู ขึ ้นจากปกติมากมาย โดยอาจสูงขึ ้นกว่า ๒ เท่า
และจะใช้ เวลาในการสอบบัญชียาวนานกว่าที่สมควร ดังนัน้ จึงขอเสนอความเห็นว่า ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการรายเล็ก กลาง ซึ่งได้ รับ
ใบอนุญาตประเภทที่ ๑ มีเวลาในการปรับตัวด้ านการบันทึกบัญชีและสอบบัญชีอย่างน้ อย ๒ ปี โดยไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการ
ให้ บริ การตามใบอนุญาตไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๘

บจก.แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น

 ไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องแสดงรายละเอียดของงบการเงินมากกว่ามาตรฐานทางบัญชีตามปกติ อันจะก่อให้ เกิดภาระค่าใช้ จา่ ย
แก่บริ ษัทในที่สดุ

บมจ. AIS



บริ ษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. ตัดข้ อความบางส่วนในข้ อ ๗ (๒) ดังนี ้
“(๒) ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหนึง่ ร้ อยห้ าสิบวัน นับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี พร้ อมนาส่งงบการเงิน
ประจาปี ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย และเปิ ดเผยรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาต และให้
คานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่พงึ ชาระ ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เว้ นแต่...."
เนื่องจากในการนาส่งค่าธรรมเนียมแก่สานักงาน บริ ษัทฯ จะแนบเอกสารแสดงการคานวณค่าธรรมเนียมซึ่ง ระบุรายได้ ที่เกิดจาก
หน้ า | ๓๑
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ใบอนุญาตแต่ละประเภทไว้ อย่างชัดเจนในเอกสารแนบอยูแ่ ล้ ว ประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ เปิ ดเผยรายได้ ที่เกิดขึ ้น
จากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาตแต่ละประเภทแล้ ว จึงไม่ควรต้ องเปิ ดเผยวิธีการคานวณค่าธรรมเนียมฯ ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อีก เพราะเป็ นการแสดงข้ อมูลที่ซ ้าซ้ อนเกินความจาเป็ น
บริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ ตดั ข้ อความดังกล่าวออก รวมทังให้
้ แก้ ไขข้ อความในข้ อ ๗ (๒) วรรคท้ าย เป็ นดังนี ้
“ในกรณีที่ผ้ ูรับใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนีย มใบอนุญาต หรื อชาระไม่ครบถ้ วนตามจานวนที่พึงชาระตามที่ปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเอกสารการเปิ ดเผยรายได้ ที่เกิดจากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาต.....”
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อความซึง่ เสนอให้ ตดั ออกข้ างต้ น

บจก.ทริปเปิ ลที
อินเทอร์ เน็ต

 บริ ษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมด้ วยเนื่องจากการกาหนดเนื ้อหาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินนันจะขึ
้
้นอยู่กบั ข้ อกาหนดตามมาตรฐาน
ทางบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บจก.ตรีเพชรอีซซู ุ
 การกาหนดให้ ส่งงบการเงินประจาปี ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเปิ ดเผยรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ ก ารโทรคมนาคมและให้
เซลส์
คานวณค่าธรรมเนียมฯ ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะส่งผลกระทบทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องเปิ ดรายได้ อื่นๆ ที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การ
โทรคมนาคม ซึง่ จะมีภาระเพิ่มขึ ้นอย่างมาก ดังนัน้ บริ ษัทฯ ใครขอเสนอให้ พิจารณายอมรับเอกสารอื่นของบริ ษัทฯ ซึ่งแสดงรายได้ จากให้ บริ การ
โทรคมนาคมและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
บจก.โตโยต้ า ทูโช่
 การแสดงเอกสารเพื่อใช้ ในการรับรองรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายรับรอง และ
(ไทยแลนด์ )
เปิ ดเผยรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การตามแบบใบอนุญาตไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนันเหมาะสมแล้
้
ว
บจก.วิทยุการบินฯ

 เหมาะสม
๓. การกาหนดค่ าธรรมเนียมเพิ่ม

การกาหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มใน
กรณี ที่ ผ้ ู รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ช าระ
ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต หรื อ

บมจ.ทีโอที

 ข้ อ ๗ (๒) วรรคสอง ขอแก้ ไขจาก”ในกรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรื อชาระไม่ครบถ้ วนตามจานวนที่พงึ ชาระตามที่
ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ภายในวันครบกาหนดชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้ องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้ อยละสองต่อเดือนของจานวนเงินที่ค้างชาระ โดยเศษของเดือนให้ นับเป็ นหนึ่งเดื อน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวัน
ครบกาหนดชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จนกว่าจะชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้ วน” เป็ น ...โดยนับเป็ นรายวัน นับแต่วนั ถัดจากวันครบ
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ชาระไม่ครบถ้ วนตามจานวนที่พึง

กาหนด.....” เนื่องจาก การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มร้ อยละสองต่อเดือนเป็ นอัตราที่สงู เกินไป กรณีกรมสรรพากร กาหนดเงินเพิ่มกรณีชาระ
ภาษี ขาดเพียงร้ อยละหนึ่งจุดห้ าต่อเดือน นอกจากนี ้ การเสียค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม กรณีชาระไม่ตรงตามกาหนดเวลา อาจะเกิดจากความ
ผิดพลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงควรให้ ชาระเพิ่มตามเวลาจริ ง
 ข้ อ ๗ (๓) ขอเพิ่มเติม “กรณีชาระไม่ครบถ้ วนตามกาหนดเวลา จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้ อยละหนึ่งจุดห้ าต่อเดือนของจานวน
เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ครบถ้ วน โดยให้ นบั ตามจานวนวันที่ค้างชาระ นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง กรณีสานักงานพบว่า ผู้ รับ
ใบอนุญาตได้ ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญ าตไว้ เกิ น ผู้รับ ใบอนุญาตจะได้ รับ เงิ นเพิ่มคื นในอัต ราร้ อยละหนึ่งจุดห้ า ต่อเดือ นของจานวนเงิ น
ค่าธรรมเนียมในส่วนที่ชาระไว้ เกิน นับจากวันที่สานักงานตรวจสอบแล้ วเสร็ จ ทังนี
้ ้ กรณีที่ชาระครบถ้ วนแล้ ว ให้ สานักงานมีหนังสือแจ้ ง ให้ ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตทราบ เพื่อยืนยันความถูกต้ องด้ วย” โดยเป็ นแนวทางเดียวกับการคื นเงิ นภาษี หรื อชาระภาษี หรื อชาระภาษี อากรเพิ่มเติมของ
กรมสรรพากร นอกจากนี ้ ควรระบุหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ใช้ ในการตรวจสอบการชาระค่าธรรมเนียมให้ ชดั เจน

ชาระตามที่ปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ภายในวัน
ครบก าหนดช าระค่า ธรรมเนี ย ม
ใ บอ นุ ญ า ต ห รื อ ก รณี ที่ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาสิบ
ห้ าวัน นับ จากวันที่ได้ รับหนังสือ
แจ้ งจากส านัก งานให้ มาช าระ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น
ภายห ลั ง กา รตรวจสอ บขอ ง
สานักงาน ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ ๗

ความคิดเห็น

บมจ.กสท
โทรคมนาคม

 ไม่เหมาะสม เนื่องจากการกาหนดโทษปรับในอัตราร้ อยละ ๒ ต่อเดือนของจานวนเงินที่ค้างชาระ เป็ นอัตราที่คอ่ นข้ างสูง กสทช. ควรพิจารณา
สาเหตุของการไม่ชาระหรื อชาระไม่ครบถ้ วน รวมถึงการให้ เวลาผู้ประกอบการในการโต้ แย้ ง และการคิดเศษของเดือนให้ นบั เป็ นหนึ่งเดือนนัน้ ไม่
ยุติธรรมและไม่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากจะมีความแตกต่างและข้ อได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ หากมีผ้ ปู ระกอบการที่ ค้างชาระเพียง ๑ วัน หรื อ ๒๐
วัน แต่ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราหนึง่ เดือนเหมือนกัน ดังนัน้ จึงควรคิดตามจานวนวันที่ค้างชาระเพื่อความเป็ นธรรม

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค  ตามร่ างประกาศข้ อ ๗(๓) บริ ษัทเห็นว่า เพื่อให้ เกิดความถูก ต้ องและเป็ นธรรม บริ ษัทของเสนอแก้ ไขว่า ในกรณีที่ผ้ ูรับใบอนุญาตชาระ
(๒) และ (๓) ของร่ า งประกาศ เซ็ส คอมมูนิเคชั่น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่ครบถ้ วน ควรขยายระยะเวลาให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตจะต้ องดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมให้ ครบถ้ วน จากเดิม ที่ร่าง
กสทช. เรื่ อง ค่ า ธรรมเนี ย ม และบริษัทในเครือ ประกาศฯ กาหนดไว้ เพียง ๑๕ วัน เปลี่ยนเป็ น”ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง” และปรับลดจานวนค่าธรรมเนียมส่วน
ใ บอ นุ ญ า ต ปร ะ ก อ บกิ จ ก า ร
เพิ่ม จากเดิมที่ร่างประกาศฯ กาหนดไว้ ร้อยละ ๓ เป็ น “ร้ อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของจานวนเงินที่ค้างชาระ” แทน โดยเศษของเดือนให้ นบั เป็ นหนึ่ง
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มี ค วาม
เดือน ซึง่ หลักการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มที่บริ ษัทเสนอนี ้ น่าจะมีความเหมาะสมและไม่มากเกินไป เพราะสอดคล้ องกับอัตราเงินเพิ่มตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฏากร
เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
บจก.ทรู
 บริ ษัทฯ เห็นว่า ในเอกสารประกอบการรับฟั งความคิดเห็นไม่ได้ แสดงที่มาของการกาหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังกล่าว โดยบริ ษัทเห็นว่า
อินเทอร์ เน็ต
อัตราร้ อยละ ๒ ต่อเดือนเป็ นอัตราที่สงู เกินไปและไม่เป็ นธรรมเมื่อเทียบกับการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามประกาศฯ ค่าธรรมเนียมฉบับ
เดิมที่กาหนดไว้ ที่ MLR+๒% โดย กสทช. ไม่ได้ แจกแจงว่ามีวิธีการคิดอัตราดังกล่าวอย่างไร ถึงได้ กาหนดให้ สงู ขึ ้นกว่าเดิมมาก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เห็น
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บจก.ทริปเปิ ลที
อินเทอร์ เน็ต

ว่า การคานวณค่าธรรมเนียมเพิ่ มเติมดังกล่าวควรมีฐานการคานวณมาจากการคิดค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หรื อผลกระทบต่อการ
กากับดูแลที่จะเกิดขึ ้นจากการที่ กสทช. ได้ รับชาระเงินไม่ครบถ้ วนหรื อล่าช้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งบริ ษัทฯ เห็นว่าค่าเสียโอกาสหรื อผลกระทบ
ดังกล่าวไม่นา่ จะเป็ นผลกระทบที่มีความเสียหายร้ ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะที่จะต้ องมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่สงู มากถึง
ร้ อยละ ๒ ต่อเดือน (ร้ อยละ ๒๔ ต่อปี )
 ในข้ อ ๗(๓) กรณีผ้ รู ับใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามกาหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้ งจากสานักงาน กสทช. นัน้ ในร่างประกาศฯ มิได้
กาหนดว่าต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้ อยละ ๒ ต่อเดือนนับจากวันใดหรื อเมื่อใด โดยบริ ษัทฯขอเสนอให้ เพิ่มข้ อความดังนี ้ "... เมื่อพ้ น
กาหนดระยะเวลาตามหนังสือที่ได้ รับแจ้ ง จนกว่ าจะชาระค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้ วน"
 บริ ษัทเห็นว่า กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงเกินไป ควรกาหนดไว้ ไม่เกินร้ อยละ ๗.๕ ต่อปี รวมทังการก
้
าหนดให้ เศษของเดือนให้ นบั เป็ น ๑
เดือนนัน้ บริ ษัทเห็นว่า ไม่เป็ นธรรมควรกาหนดให้ ชาระโดยคานวณสัดส่วนเป็ นรายวันได้

บจก.อีซ่ ี ซิสเต็ม
เทเลคอม

 ในกรณี ไม่ช าระค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าต หรื อ ช าระไม่ค รบถ้ ว นภายในวัน ครบก าหนดช าระค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าต เสนอเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้ อยละหนึง่ ต่อเดือน

บจก.แมนดาลา  กรณีที่คา่ ธรรมเนียมที่ชาระแตกต่างจากที่ประเมิน ควรให้ ได้ ข้อยุติก่อน (ถึงที่สดุ ) และหากไม่ชาระจึงค่อยคิดค่าปรับตามกฎหมาย
คอมมูนิเคชั่น
บจก.พีพี ออนไทม์  ไม่เหมาะสม ไม่สมควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี สาหรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ดังนัน้ ค่าธรรมเนียมเพิ่มจะไม่มี
 อ้ างอิงตัวอย่าง กรณีชาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม “ชาระค่าธรรมเนียมเพิ่ม ในอัตราร้ อยละสองต่อเดือนของจานวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใน
ส่วนที่ไม่ครบถ้ วน โดยเศษของเดือนให้ นบั เป็ นหนึง่ เดือน”
อ้ างอิงคาแนะนาในการกรอกและยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ “๑๓. เงินเพิ่ม...ชาระเงินเพิ่มอีกร้ อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษี ที่ต้อง
ชาระเดือนนี ้”
บจก.วิทยุการบินฯ  ขอให้ ทบทวนระยะเวลาการชาระค่าธรรมเนียมส่วนที่เกิน เป็ นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน (สามสิบวัน ) นับจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก
สานักงาน เนื่องจากการกาหนดภายในระยะเวลา ๑๕ วัน (สิบห้ าวัน) เป็ นระยะเวลาที่น้อยเกินไป
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บจก.เอเซีย บรอด  ข้ อ ๗(๓) ควรขยายระยะเวลา จากภายในระยะเวลา ๑๕ วัน เป็ นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
คาสติง้ อินเตอร์
เนชั่นแนล
๔. ข้ อกาหนดสาหรับวาระเริ่มแรกของการบังคับใช้ ประกาศ
การกาหนดให้ ในวาระเริ่ มแรกให้
ผู้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ประกาศ
นี ใ้ ช้ บั ง คั บ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
ประกาศนี ้ ตัง้ แต่รอบรายได้ จาก
การประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตัง้ แต่ วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
เป็ นต้ นไป เว้ นแต่ผ้ รู ับ ใบอนุญาต
การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบที่
หนึง่ และแบบที่สองให้ ปฏิบตั ิตาม
ประกาศนี ้ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันครบ
ก า หน ด ช า ระ ค่ า ธ รรม เ นี ย ม
ใบอนุ ญ าตในปี ๒๕๕๖ โดย
คานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ที่ พึ ง ช าระจากรายได้ จากการ
ประกอบกิ จ การอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
เกิ ด ขึ น้ ตัง้ แต่ วัน ถัด จากวัน ครบ
ก า หน ด ช า ร ะ ค่ า ธ รรม เ นี ย ม
ใบอนุญาตในปี ๒๕๕๖ ถึงวันสิ ้น

บมจ.กสท
โทรคมนาคม
บจก.แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น
บจก.ทริปเปิ ลที
อินเทอร์ เน็ต
บมจ. AIS

 หาก กสทช. ประสงค์ให้ ผ้ ปู ระกอบการถื อปฏิบตั ิตามประกาศนี ้ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็ นต้ นไป กสทช. ควรเร่ งดาเนินการออก
ประกาศให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ วและเป็ นไปตามความเห็นของสาธารณชนส่วนใหญ่ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการมีเวลาในการเตรี ยมจัดเก็บข้ อมูล
 ควรปรับใช้ พร้ อมกันทังหมด
้
โดยให้ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับอนุญาต
 บริ ษัทเห็นว่าควรให้ เวลาผู้ประกอบการในการปรับตัวเป็ นระยะเวลาตามรอบของใบอนุญาตของการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต (๕ปี ) เนื่องจากการ
กาหนดอัตราตามร่างประกาศนี ้มีผลกระทบต่อผู้รับใบอนุญาตประเภท ๑ อย่างมีนยั สาคัญยิ่ง
 เนื่องจากระยะเวลาในการเริ่ มจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามร่างประกาศฯ ใหม่ จะเริ่ มจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับอนุญาต จึง
ทาให้ มีช่วงห่างระยะเวลากับรอบการจ่ายค่าธรรมเนียมฯ ตามประกาศฯ เก่า ในกรณีที่รอบระยะเวลาการชาระค่าธรรมเนียมของผู้รับใบอนุญาต
ถึงก่อนวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตัวอย่างเช่น บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการอินเทอร์ เน็ตประเภท ๑ โดยระยะเวลาสิ ้นสุดการชาระ
ค่า ธรรมเนี ย มฯ ในรอบปี ปกติ คื อ วัน ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน โดยสาหรั บ รอบปี ถัด ไปที่ บ ริ ษั ท ฯ จะต้ อ งช าระค่า ธรรมเนี ย ม คื อ รอบวัน ที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งตามร่ างประกาศฯ ใหม่ บริ ษัทฯ จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมเป็ นรายปี ภายใน ๑๕๐ วัน นับ
จากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทาให้ มีช่วงห่างระยะเวลาก่อนถึงรอบระยะเวลาบัญชีรอบใหม่อยู่ คือระหว่างวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่ง กสทช. กาหนดว่า ให้ บริ ษัทฯ คานวณค่าธรรมเนียมเป็ นรายวัน x จานวนวันของช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงใคร่ขอสอบถามหลักการการนาจานวนวันมาใช้ ในการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวว่า ผู้รับใบอนุญาต
จะต้ องใช้ สดั ส่วนจานวนวันตามจริ งของปี ปฏิทิน คือ ๓๖๕ หรื อ ๓๖๖ วัน แล้ วแต่กรณี หรื อใช้ จานวนวันตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ เพื่อนาไปใช้ ในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม คือ จานวน ๓๖๐ วันใน
การคานวณค่าธรรมเนียม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถคานวณและชาระค่าธรรมเนียมได้ อย่างถูกต้ อง
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รอบระยะเวลาบัญชี ตามที่ระบุไว้ บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
ใน ข้ อ ๑๒ ของร่ างประกาศ เซ็ส คอมมูนิเคชั่น
กสทช. เรื่ อง ค่ า ธรรมเนี ย ม และบริษัทในเครือ
ใ บอ นุ ญ า ต ปร ะ ก อ บกิ จ ก า ร
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มี ค วาม
เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร

 ตามร่างประกาศข้ อ ๑๒ มีคาถาม ดังนี ้ ในกรณีตวั อย่าง หากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึ่ง (ผู้ประกอบกิจการ A)
มีระยะเวลาการชาระค่าธรรมเนียมฯ ในรอบปี ปกติตามกฎเกณฑ์ในปั จจุบนั คือ วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี ดังนัน้ รอบปี ถัดไปที่ผ้ รู ับใบอนุญาต
ดังกล่าวจะต้ องชาระคือ รอบวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ประกอบการ A จะต้ องนามาชาระในวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๖
อย่างไรก็ได้ ในกรณีที่ต้องปฏิบตั ิตามร่างประกาศข้ อ ๑๒ คาถามคือ
ก. บริ ษัทเข้ าใจว่า ผู้ประกอบการ A จะต้ องคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามร่างประกาศฯ โดยนารายได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มาคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ใช่หรื อไม่
ข. ในกรณีข้างต้ น บริ ษัทขอสอบถามถึงหลักการในการคานวณ ”สัดส่วนของรายได้ ” สาหรับรอบวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๖ ที่ต้องนามาเป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตว่าผู้รับใบอนุญาตจะต้ องใช้ สดั ส่วนจานวนวันตามจริ งของปี ปฏิทิน
คือ ๓๖๕ หรื อ ๓๖๖ วัน แล้ วแต่กรณี หรื อใช้ จานวนวันตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ เพื่อนาไปใช้
ในการจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึง และบริ การเพื่อสังคม คือจานวน ๓๖๐ วัน ในการคานวณค่าธรรมเนียม

บจก.โตโยต้ า ทูโช่
(ไทยแลนด์ )

 การกาหนดโดยเริ่ มตังแต่
้ รอบรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตังแต่
้ วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นัน้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาหนดวัน
สิ ้นรอบบัญชี วนั ที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี ดังนัน้ ค่าธรรมเนียมปี ๒๕๕๖ จะคิดจากรายได้ วันที่ ๑ มกราคมถึง ๓๑ มีนาคม มาคานวณ ถือว่า
เหมาะสมกับการปิ ดปั ญชีประจาปี

บมจ.ทีโอที

 เหมาะสม

บจก.ทรู
อินเทอร์ เน็ต
บจก.วิทยุการบินฯ

 เหมาะสม

บจก.อีซ่ ี ซิสเต็ม
เทเลคอม

 เหมาะสม

 เหมาะสม
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๕. ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้ อเสนอแนะที่มตี ่ อเอกสารการประกอบการรับฟั งความคิดเห็นฉบับนี ้

ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ

บมจ.ทีโอที

 ข้ อ ๕ วรรคสาม ขอแก้ ไขจาก “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ” เป็ น “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม” เนื่องจาก ตามมาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ ปี ๒๕๕๓ กาหนดให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ปฏิบตั ิการแทน กสทช. ได้
 ควรเพิ่มเติม คานิยาม เกี่ยวกับค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการของ กสทช. สาหรับการดาเนินการนันๆ
้ ให้ ชดั เจน เช่น ค่าดาเนินการขอ
ใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของ กสทช. ทังนี
้ ้ โดยหลักการสากล วัตถุประสงค์สาคัญของการ
เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคือ เพื่อให้ ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลโดยไม่เป็ นภาระต่อผู้ประกอบการ หรื อผู้ใช้ บริ การโดยไม่สมเหตุผล
และต้ องสามารถตรวจสอบได้ โดยการเผยแพร่รายละเอียดต่อสาธารณะด้ วย
 เพื่อให้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ไม่เป็ นภาระต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้ บริ ก ารเกินควร และมีการบริ หารจัดการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
กสทช. ควรชี ้แจงที่มาของอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามร่างประกาศฯ รวมทังหลั
้ กการคิดคานวณตลอดจนวงเงินค่าธรรมเนียมแต่ละปี ซึ่งหากมี
เงินคงเหลือก็ควรนามาเป็ นปั จจัยในการพิจารณากาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ ลดลงด้ วย เพื่อลดภาระต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้ บริ การ ทาให้
ผู้รับใบอนุญาตสามารถนาไปลงทุนขยายและปรับปรุงบริ การได้ มากขึ ้นด้ วย
 เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา ๒๗(๙) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี ๒๕๕๓ ที่กาหนดให้ การกาหนดโครงสร้ างอัตราค่าธรรมเนียม
ต้ องเป็ นธรรมต่อผู้ให้ บริ การโดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญจึงขอเสนอดังนี ้
- ข้ อ ๕ วรรคสอง ขอเพิ่มเติมว่า “ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นรายได้ ที่รับจริ ง มิใช่รายได้ ทางบัญชี และหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เชื่อมต่อ หรื อ
สร้ างโครงข่าย รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการให้ บริ การโทรคมนาคมที่ชาระให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต” เนื่องจาก
๑) รายได้ ที่เป็ นเงินผ่านมือ เป็ นเพียงรายได้ ตามตัวเลขที่ลงบัญชี มิใช่รายได้ ที่ บมจ.ทีโอทีได้ รับจริ ง จึงไม่ควรนามารวมเป็ นฐานในการ
คานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตัวอย่างเช่น รายได้ จากค่าพาดสายของผู้ร่วมการงาน เป็ นเงินที่ผ้ รู ่ วมการงานจ่าย
ผ่าน บมจ.ทีโอที เพื่อให้ บมจ.ทีโอที นาเงินจานวนนี ้ไปชาระค่าพาดสายของผู้ร่วมการงานให้ กบั การไฟฟ้ าฯ เป็ นต้ น
๒) เมื่ อ ผู้รั บ ใบอนุญาตรายหนึ่ง มีก ารเช่ า ใช้ โครงข่าย หรื อ ใช้ บ ริ ก ารใดๆ จากผู้รับ ใบอนุญ าตอี ก รายหนึ่ง ทาให้ ร ายได้ จ ากผู้รั บ
ใบอนุญาตถูกจ่ายและเกิดเป็ นรายได้ ของผู้รับใบอนุญาตอีกรายหนึ่ง ซึ่งรายได้ ของผู้รับใบอนุญาตอีกรายหนึ่งนันจะถู
้ กนามาเป็ นฐานรายได้ ใน
หน้ า | ๓๗

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

จาก

ความคิดเห็น
การคานวณค่าธรรมเนียมซ ้าซ้ อน เช่น ค่าเช่าใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ค่าเช่าใช้ พื ้นที่หรื อสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ บริ การโทรคมนาคม เป็ นต้ น
๓) เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ให้ ครอบคลุมพื ้นที่มากที่สดุ และสนับสนุนให้ มีการปรับปรุ ง
คุณภาพโครงข่าย อีกทังเป็
้ นการดาเนินการที่สอดคล้ องกับนโยบายรั ฐที่ได้ แถลงต่อรัฐสภา ที่ต้องการให้ มีการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
สารสนเทศที่จะเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสือ่ สารความเร็ วสูงให้ ครอบคลุม ทัว่ ถึง เพียงพอ มีคณ
ุ ภาพ ด้ วยราคาที่เหมาะสมและเป็ นธรรม กสทช. ควร
กาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตสามารถนาค่าใช้ จ่ายที่เป็ นการสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าว มาหักลดหย่อนจากฐานรายได้ ก่อนการ
คานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ อาทิเช่น เงินลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคม ค่าเช่าโครงข่ายเพื่อให้ บริ การโทรคมนาคม และค่า
บารุงรักษาโครงข่ายเป็ นต้ น
- ข้ อ ๙ (๑) ขอแก้ ไขเป็ น “ทบทวนค่าธรรมเนียม...ทุกปี ให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อทบทวน
ความสมดุลของรายได้ จากค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้รับใบอนุญาตกับค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลและรายได้ ของผู้รับใบอนุญาตในปี ก่อนหน้ า เป็ น
ต้ น ซึง่ จะทาให้ อตั ราการจัดเก็บใกล้ เคียงกับค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพได้ ยิ่งขึ ้น
 ข้ อ๙ (๒) วรรคสอง ขอเพิ่มเติม “ให้ สานักงาน จัดทางบประมาณรายจ่ายในการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้ าทุกปี และนามาใช้ ใน
การคานวณอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้ อมเผยแพร่ให้ สาธารณะรับทราบ เพื่อความโปร่งใส และเป็ นธรรมกับผู้ให้ บริ การทุก
ราย”

บมจ.กสท
โทรคมนาคม

 ข้ อ ๕ คานิยาม “รายได้ จากการประกอบกิ จการโทรคมนาคม” ควรกาหนดนิยามของรายได้ ที่ต้องนามาเป็ นฐานในการคานวณอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้ ชดั เจนเพื่อมิให้ เกิดปั ญหาในการตีความหรื อเป็ นภาระที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องชีแ้ จง โดยควรกาหนดว่ารายได้ จากการให้ บริ การ
หมายถึงอะไรบ้ าง เช่น ค่าเช่า /ค่าใช้ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าคู่สาย เป็ นต้ น และไม่ควรรวมถึงค่าติดตัง/ซ่
้ อมแซมอุปกรณ์ นอกจากนี ้ ไม่ควรให้ นา
รายได้ ที่มีลกั ษณะเป็ นเงินผ่านมือ และรายได้ ที่ไม่ได้ รับเงินจริ ง เช่น รายได้ ตดั บัญชีทรัพย์สินรับโอนจากสัญญาร่ วมการงาน รายได้ ค่า บริ การ IR
ซึง่ ผู้ให้ บริ การในต่างประเทศเป็ นผู้ให้ บริ การมารวมเป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
 ข้ อ ๗ (๑) การกาหนดไม่ให้ หกั ค่าลดหย่อนใดๆ ในการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ตามข้ อเท็จจริ ง การให้ บริ การบางประเภทผู้
ให้ บริ การไม่สามารถให้ บริ การได้ ทงเส้
ั ้ นทาง ต้ องร่วมให้ บริ การกับผู้ให้ บริ การรายอื่นทั ง้ ในประเทศและต่างประเทศและจ่ายเงินในรู ปค่าส่วนแบ่ง
หากไม่ให้ นามาหักลดหย่อนออกจากรายได้ จะไม่เป็ นธรรม ต้ องแบกรับภาระแทนผู้ให้ บริ การรายอื่นหรื อผู้ให้ บริ การในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ หา ก
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กสทช. ไม่ให้ หกั ค่าลดหย่อน ก็ควรให้ ผ้ ปู ระกอบการแยกรายได้ คา่ ส่วนแบ่งโดยไม่ต้องนามาเป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม
 ข้ อ ๘ กสทช. ควรมีกลไกหรื อวิธีการที่จะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิ จการฯ และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่เกินกว่าร้ อยละ ๒ ให้ ชดั เจน เพื่อว่าผู้รับใบอนุญาตจะได้ ไม่ต้องนาส่งค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราดังกล่าวซึ่งจะเป็ น
ภาระต่อผู้ประกอบการในการจัดเตรี ยมกระแสเงิ นสด และเพื่อเป็ นการลดภารกิจของสานักงาน กสทช . ในการแจ้ งให้ ผ้ รู ั บใบอนุญาตมารั บ
ค่าธรรมเนียมในส่วนที่ชาระเกินด้ วย

บจก.พีพี ออนไทม์  ไม่มี อภิ ธ านศัพท์ หรื อ นิย ามอธิ บ ายค าจ ากัด ความหรื อ ความหมายให้ เป็ นข้ อ มูลสาหรั บ ผู้ตอบแบบแสดงความคิ ด เห็ น ทาให้ ไม่เข้ า ใจ
ความหมายของคาศัพท์ที่ชดั เจน อาทิเช่น “ผู้รับใบอนุญาตแบบต่างๆ”
 ค่าบริ การที่ผ้ รู ับใบอนุญาตแบบที่ ๑ เรี ยกเก็บจากลูกค้ าของผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ที่เป็ นผู้ใช้ ปลายทาง เป็ นลักษณะการให้ บริ การเป็ นเหมา
บริ การซึ่งรวมทัง้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับสื่อที่ ใช้ สาหรั บการสื่อ สารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่รั บบริ ก ารจากผู้รับ ใบอนุญาตแบบอื่น อุปกรณ์ เครื อข่า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบริ หารจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง บุคลากรและเจ้ าหน้ าที่ ฯลฯ เหมาะสม
หรื อไม่ที่ กสทช. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี สาหรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ อีกทังจะเป็
้
นภาระของผู้บริ โภคในระบบห่วงโซ่อุปทาน
นอกเหนือจากนัน้ กสทช. ได้ พิจารณาในรายละเอียดหรื อไม่วา่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี สาหรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ จะเป็ นอุปสรรคต่อการ
แข่งขันทางการตลาดในเวทีการค้ าโลกโดยเสรี กับภูมิภาคระดับโรคหรื อไม่
 กสทช. ควรส่งเสริ ม ดูแล ควบคุม พัฒนา ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ในเรื่ องคุณภาพการให้ บริ การที่ดีมีมาตรฐานต่อผู้บริ โภค หรื อมิติอื่นๆ ที่
เหมาะกว่า
บมจ. AIS
 ในข้ อ ๕ ของร่ างประกาศฯ ได้ กาหนดนิยามคาว่า “ผู้รับใบอนุญาต” ว่า ไม่รวมถึงผู้ได้ รับอนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาให้ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากบริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ใช้ บงั คับ บริ ษัทฯ เห็นควรเสนอให้ กาหนดให้ ชดั เจนด้ วยว่า เฉพาะกิจการที่ประกอบภายใต้ สญ
ั ญาหรื อข้ อตกลงการ
ได้ รับอนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาให้ ประกอบกิ จการฯ ที่จ ะไม่อยู่ภายใต้ ประกาศฉบับนี ้ เพื่อป้ องกันความสับ สนกรณี ที่ผ้ ูได้ รั บอนุญาต
สัมปทาน หรื อสัญญาฯ ดังกล่าวมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างอื่นด้ วยว่าตนอยูภ่ ายใต้ บงั คับตามร่างประกาศนี ้หรื อไม่
 บริ ษัทฯ ขอให้ กสทช. กาหนดนิยามคาว่า “รายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม” ในข้ อ ๕ ให้ มีความชัดเจนว่า หมายถึงแต่เฉพาะ
รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การโทรคมนาคมในประเภทที่ได้ ระบุไว้ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตเท่านัน้ โดยรายได้ ในรายการดังต่อไปนี ้ บริ ษัทเห็ นว่า
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ไม่ควรต้ องนามาคานวณชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๑) ค่าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เนื่องจากเป็ นหน้ าที่ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการที่มีโครงขายเป็ นของ
ตนเองต้ องให้ ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นใช้ และเชื่อมต่อระหว่างกัน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การติดต่อสื่อสารระหว่างโครงข่ายได้ โดยไม่ติดขัด อีกทังยั
้ งกาหนด
อัตราค่าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายในอัตราสะท้ อนต้ นทุน มิได้ ประสงค์ให้ แสวงหาผลกาไร ดังนัน้ หากต้ องนาค่าใช้ และเชื่อมต่อ
โครงข่ายมาชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ จะเป็ นการเพิ่มต้ นทุนให้ แก่ค่าใช้ และเชื่ อมต่อโครงข่ายโ ดยไม่จาเป็ น อีกทัง้ เป็ นการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ซ ้าซ้ อน
๒) ค่าใช้ บ ริ การข้ ามแดนระหว่างประเทศอัตโนมัติ (International Roaming) ในกรณี ที่ผ้ ูใ ช้ บริ การโทรศัพท์ เ คลื่อนที่ ไปใช้ บริ การ
ต่างประเทศ จะเกิดค่าบริ การซึง่ ผู้ให้ บริ การในต่างประเทศเรี ยกเก็บจากผู้ให้ บ ริ การในประเทศ เพื่อเรี ยกเก็บต่อจากผู้ใช้ บริ การของตน ดังนัน้ ค่าใช้
บริ การที่เกิดขึ ้นจึงไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การตามใบอนุญาตที่ได้ รับจาก กสทช. แต่อย่างใด
๓) ค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Direct Dial (IDD)) ซึง่ ผู้ให้ บริ การเรี ยกเก็บค่าบริ การแทนผู้ให้ บริ การรายอื่น กรณีที่
ผู้รับใบอนุญาตให้ บริ การในลักษณะเป็ นคนกลางเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การของตนสามารถโทรศัพท์ไปยังต่างประเทศผ่านโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาต
รายอื่น โดยจะเป็ นผู้ออกบิลและเรี ยกเก็บเงินแทนผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศดังกล่าว ดังนัน้ ค่าบริ การ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศที่เรี ยกเก็บแทนจึงไม่ใช่รายได้ ของผู้รับใบอนุญาตจากการให้ บริ การโทรคมนาคมภายใต้ เงื่อนไขใบอนุญาตให้ ประกอบ
กิจการของตนเองที่ต้องนามาเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๔) ค่า Content เช่น ข่าว เพลง game software ซึ่งผู้ให้ บริ การดังกล่าวข้ างต้ น ซื ้อผ่านระบบบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้ ดงั กล่าวจึง
มิใช่การให้ บริ การโทรคมนาคมของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่จะนามาเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
๕) รายได้ จากการรับจ้ างออกบิลเรี ยกเก็บค่าบริ การต่างๆ แทนผู้ประกอบการรายอื่น (Billing Engine) กรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตรับจ้ างออ
กบิลเรี ยกเก็บค่าบริ การต่างๆ แทนผู้อื่น ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การภายใต้ เงื่อนไขการได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงไม่
ควรต้ องนาไปเสียค่าธรรมเนียม
๖) รายได้ จากการประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Advertising on Mobile Network) เนื่องจากเป็ นรายได้ ที่ไม่ได้ เกิดขึ ้น
จากการให้ บริ การโทรคมนาคมและไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การตามใบอนุญาตที่ได้ รับจาก กสทช. จึงไม่ถือเป็ นรายได้ จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมซึง่ ต้ องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามร่างประกาศฯ นี ้
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 ตามข้ อ ๘ ของร่ างประกาศฯ ได้ กาหนดว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่น
ความถี่ ซึ่งชาระเป็ นรายปี เมื่อรวมกันแล้ ว ต้ องไม่เกินร้ อยละสองของรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต หาก
ตรวจสอบแล้ วพบว่าผู้รับใบอนุญาตนาส่งค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละสองของรายได้ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับ
ใบอนุญาต สานักงานจะมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตมารับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ได้ ชาระไว้ เกินภายในระยะเก้ าสิบวัน นับจากวั นที่
สานักงานได้ รับงบการเงินนัน้
บริ ษัทฯ ขอเสนอให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตสามารถหักค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินกว่าร้ อยละสองของการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ออกก่อนนาส่งสานักงาน โดยไม่จาต้ องนาส่งค่าธรรมเนียมเกินกว่าร้ อยละสองไป
ก่อนและไปรับส่วนที่เกินคืนจากสานักงานภายหลัง เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตสามารถคานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ เองจากงบการเงินอยู่แล้ ว
จึงไม่ควรเพิ่มขันตอนที
้
่จะเป็ นภาระทังต่
้ อสานักงานและผู้รับใบอนุญาตในการรับคืนค่าธรรมเนียมโดยไม่จาเป็ น
 บริ ษัทฯ ใคร่ขอให้ กสทช. พิจารณากาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตประเภทขายต่อบริ การโทรคมนาคมสามารถนาค่าซื ้อหรื อเช่าใช้ โครงข่ายมาหัก
ออก ก่อนคานวรค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ เพราะบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ ้าซ้ อนกัน ซึง่ ผู้ที่ให้ เช่าโครงข่าย
โทรคมนาคมได้ เสียค่าธรรมเนียมแก่ กสทช. ในส่วนนี ้ไปแล้ ว
บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค บริ ษัทขอเรี ยนให้ กสทช. ทราบถึงปั ญหาต่อไปนี ้
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น
 ค่ าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่ อโครงข่ าย บริ ษัทของเสนอให้ กสทช.โปรดพิจารณายกเว้ นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากค่าตอบแทนการ
และบริษัทในเครือ ใช้ และเชื่อมต่อโครงข่าย เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ใช่รายได้ จ ากการให้ บริ การตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ (คือตามประกาศ กทช.
ว่าด้ วยการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
บริ ษัทขอเรี ยนว่า การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นหน้ าที่ซงึ่ กฎหมายกาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็ นของ
ตนเองต้ องให้ ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกัน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างโครงข่ายได้ โดยไม่ติดขัด
อีกทัง้ ยังกาหนดให้ อตั ราค่าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายต้ องเป็ นอัตราที่สะท้ อนต้ นทุน “เพื่อชดเชยการลงทุนในโครงข่าย” เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม มิได้ ประสงค์ให้ มีการแสวงหาผลกาไร หากผู้รับใบอนุญาตต้ องนาค่าใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายมา
รวมคานวณเป็ นรายได้ ในการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ย่อมเป็ นการเพิ่มต้ นทุนให้ แก่ค่าใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่จาเป็ น หาก กสทช.
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากค่าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่าย ก็จะมีผลเสมือนลงโทษผู้ที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายให้ ต้องขาดทุนไปส่วนหนึง่
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(๑)

ในกรณีที่ กสทช. ต้ องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายได้ ค่าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายจริ งๆ บริ ษัทก็ขอเสนอให้ กาหนดให้ ผ้ รู ั บ
ใบอนุญาตนารายได้ สทุ ธิ (Net Income) ของค่าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเท่านัน้ มารวมเป็ นรายได้ ที่จะนามาคานวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เนื่องจากรายได้ ค่าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่อ (Gross Income) เป็ นเพียงตัวเลขทางบัญชี แต่มิได้ มีการชาระเงิน
ระหว่า งกัน จริ ง อี ก ทัง้ การที่ กสทช. คิ ด ค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตจากฐานค่า ตอบแทนเหล่า นี ้ โดยไม่ใ ห้ หัก ค่า ใช้ แ ละเชื่ อ ต่ อ โครงข่ า ยที่
ผู้ประกอบการต้ องชาระแก่ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นออก ก็จะเท่ากับเป็ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ซ ้าซ้ อน ดังนัน้ เฉพาะรายได้ สุ ทธิ
เท่านัน้ จึงจะเป็ นค่าตอบแทนที่ผ้ ปู ระกอบการได้ รับจริ ง
(๒)
ในกรณีที่ กสทช. ไม่เลือกแนวทางที่บริ ษัทเสนอ หรื อทางเลือกเพิ่มเติมในข้ อ (๑) กสทช. ก็อาจกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมว่า เฉพาะรายได้ ใน
ส่ว นของค่าตอบแทนการใช้ แ ละเชื่ อ มต่อ โครงข่าย ให้ เ รี ย กเก็ บในอัตราเฉพาะที่ น้ อ ยกว่า อัต ราปกติ เช่ น อัต ราร้ อยละ ๐.๐๑ ของรายได้
ค่าตอบแทนการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่าย (Gross Income) หรื อ รายได้ สทุ ธิ เป็ นต้ น
(๓)
อย่า งไรก็ ดี หาก กสทช. ไม่ประสงค์ จ ะก าหนดตามแนวทางที่ บริ ษัทเสนอข้ างต้ น กสทช. ควรก าหนดให้ ผ้ ูรับใบอนุญ าตสามารถน า
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมารวมคานวณเป็ นต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในการกาหนดอัตราค่าตอบแทนการ
ใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มิฉะนัน้ ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะต่ากว่าต้ นทุนที่แท้ จริ ง เท่ากับว่า ผู้ที่ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายว่าด้ วยการใช้ และเชื่อต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกลับได้ รับผลร้ ายอย่างไม่เป็ นธรรม
 ค่ าใช้ บริการข้ ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) หรือ IR
ในกรณีผ้ ใู ช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่เดินทางไปใช้ บริ การในต่างประเทศ จะเกิ ดค่าใช้ บริ การที่ผ้ ใู ห้ บริ การต่างประเทศมาเรี ยกเก็บจากผู้
ให้ บริ การในประเทศ และผู้ใช้ บริ การในประเทศจะนาไปเรี ยกเก็บต่อจากผู้ใช้ บริ การของตน ซึ่งที่จริ งแล้ ว กรณีดงั กล่าว ไม่ได้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การใน
ประเทศมี “รายได้ จากการให้ บริ การโทรคมนาคม” แต่อย่างใด เพราะรายได้ ดงั กล่าวเป็ นรายได้ ที่เกิดจากการให้ บริ การของผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ และที่จริ งแล้ ว ผู้ใช้ บริ การที่เดินทางไปต่างประเทศและใช้ บริ การโทรคมนาคมดังกล่าว ควรจะชาระค่าธรรมเนียมให้ แก้ ผ้ ปู ระกอบการ
ในต่างประเทศด้ วยตนเองโดยตรง อันจะทาให้ ผ้ ปู ระกอบการในประเทศไม่ต้องมีค่าใช้ จ่าย หรื อเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ แก่ กสทช . แต่
อย่างใด อย่างไรก็ดี ทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมนัน้ จะไม่ทาเช่ นนัน้ เพราะจะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การไม่ได้ รับความสะดวกในการใช้ บริ การ ดังนัน้
ผู้ประกอบการในประเทศจึงอานวยความสะดวก กล่าวคือ ผู้ใช้ บริ การไม่ต้องชาระค่าบริ การโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การใน
ต่างประเทศ แต่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยและชาระให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการในไทยได้ โดยผู้ประกอบการในไทยจะนาเงินดังกล่าวไปชาระให้ แก่
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ความคิดเห็น
ผู้ประกอบการในต่างแดนให้ แทน
ดังนัน้ ค่าใช้ บริ การที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การในต่างประเทศดังกล่าว จึงไม่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การตามใบอนุญาตที่ได้ รับจาก กสทช. แต่
อย่างใด และไม่ควรถือเป็ นรายได้ ที่ต้องนามาคานวณเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มิฉะนัน้ ก็จะกลายเป็ นว่าผู้ประกอบการในไทยได้ รับผลร้ าย
จากการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
 ค่ า Content เช่ น ข่า ว เพลง เกมส์ software ซึ่ ง เป็ นสิน ค้ า และบริ ก ารท าการซื อ้ หาจากอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยผ่า นการเชื่ อ มต่อ ทาง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่นนั ้ ตามกฎหมายแล้ ว ผู้ใช้ บริ การต้ องชาระเงิน ๒ ส่วนแรก เป็ นค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต ส่วนที่
สอง เป็ นค่าราคาสินค้ าและบริ การที่ซื ้อ เช่น เกมส์ เพลง ฯลฯ ซึง่ ทังสองส่
้
วนแยกออกจากกันได้ แต่ในทางปฏิบตั ิ ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่จะ
เรี ยกเก็บค่าสินค้ าและบริ การ Content ดังกล่าว (เป็ นค่าลิขสิทธิ์เกมส์ เพลง ฯลฯ) จากผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การโดยไม่ต้องเดินทางไปชาระค่าสินค้ าเหล่านัน้ ต่อผู้ขายสินค้ าในแต่ละแห่ง โดยผู้ให้ บริ การจะนาเงิน ค่าสินค้ าที่เรี ยกเก็บได้
นาส่งให้ แก่ผ้ ขู ายสินค้ าต่อไป ดังนัน้ ค่าสินค้ าดังกล่าว จึงมิใช่รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ บริ การโทรคมนาคมของผู้ให้ บริ การโทรศัพ ท์เคลือ่ นที่ และ
ไม่ควรต้ องนามาเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพราะเป็ นราคาค่าสินค้ าอื่นๆ ที่ซื ้อขายกันระหว่างเจ้ า ของสินค้ า และผู้ใช้ บริ การ
 ค่าเช่าใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้รับใบอนุญาตหรื อค่าขายส่งบริ การโทรคมนาคมที่ผ้ ซู ื ้อ (ผู้ขายต่อ) ต้ องชาระให้ แก่ผ้ ขู ายส่งนัน้ แม้
ผู้ขายส่งหรื อผู้ให้ เช่าใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมจะได้ รับเงินเป็ นค่าตอบแทน แต่ก็ไม่ควรนามารวมเพื่อเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพราะ
บริ การขายส่งเหล่านี ้ กสทช. ย่อมเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในระบับขายปลีกอยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ จึงไม่ควรเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ ้าซ้ อน หรื อ
มิฉะนัน้ กสทช. ควรเรี ยกเก็บเฉพาะจากผู้ให้ บริ การขายส่งหรื อผู้ให้ เช่าใช้ โครงข่าย แต่ก็ให้ ผ้ ปู ระกอบการขายต่อบริ การหรื อผู้เช่าใช้ โครงข่ายนา
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมาหักออกได้ เพื่อมิให้ เกิดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซ ้าซ้ อน
ก) ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ กาหนดอานาจการกาหนดค่าธรรมเนียม โดยให้ คานึงถึงภาระค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนันส
้ านักงาน กสทช. ควรจะจัดทาแผนการใช้ จ่ายและงบประมาณตามเจตนารมย์ของกฎหมาย และไม่ทาให้ เกิดภาระแก่ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้ บริ การจนเกินสมควร เมื่อพิจารณาถึงรายได้ จากการให้ บริ การโทรคมนาคม ของทังอุ
้ ตสาหกรรม เมื่อรวมคานวณรายได้ จาก
การให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่สามรายใหญ่ ซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้ ระบบสัมปทานและมิได้ อยู่ในบังคับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ ว น่าจะมี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ ้นในระบบอีกประมาณ ๔,๐๐๐ ล้ านบาทต่อปี ซึง่ น่าจะเพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้
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ข) ผู้รับใบอนุญาตประเภท ๑ ควรได้ รับการสนับสนุนหรื อลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เนื่องจากเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะ
ที่ควรส่งเสริ มให้ มีบริ การได้ โดยเสรี ตามความหมายของ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสนับสนุนการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมให้ แก่ ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ทางด้ านสาย เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล ้าทางเทคโนโลยี (Digital Divide) หรื อ
ลดหย่อนให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การอินเทอร์ เน็ต /โทรศัพท์ประจาที่ ซึ่งมีภาระการลงทุนต่อเลขหมายสูงกว่าผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต /โทรศัพท์เคลื่อนที่มาก
อีกทังยั
้ งเป็ นการเสริ มความมัน่ คงของโครงข่ายและสอดคล้ องกับนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
ค) เสนอให้ กสทช.กาหนดมาตรการส่งเสริ มการบริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตทางสาย
- มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการให้ บริ การ (Fixed) บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต (โดยเฉพาะการให้ บริ การโดยคิดค่าบริ การแบบเหมาจ่ายใน
ต่างประเทศ) ว่าบริ การประเภทนี ้สามารถกระตุ้นการเติบโตของ GDP ของประเทศได้ อย่างมีนยั สาคัญ จึงทาให้ มีหลายประเทศได้ นาประเด็นนี ้มา
พิจารณากาหนดเป็ นเป้าหมาย หรื อนโยบายในการพัฒนา หรื อส่งเสริ มบริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
- บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตทางสายของประเทศไทยมี penetration ต่ามากเมื่อเทียบกับบริ การประเภทเดียวกันในต่างประเทศ ซึ่ง
ในหลายๆประเทศจะมีการ subsidize การให้ บริ การประเภทนี ้ด้ วย ประเทศไทยควรส่งเสริ มการเข้ าถึงบริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตทางสายให้
มากขึ ้น
- บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตทางสายเป็ นบริ การอินเทอร์ เน็ตที่มีราคาถูกกว่า และมีความเร็ วสูงกว่าบริ การโมบายอินเทอร์ เน็ต จึงเป็ น
บริ การที่เหมาะกับประชาชนผู้มีรายได้ น้อย รวมทังนั
้ กเรี ยนนักศึกษา ในขณะที่บริ การโมบายอินเทอร์ เน็ต จะเหมาะกับกลุม่ ผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้
สูงกว่ากลุม่ ที่เป็ นพื ้นฐาน เนื่องจากลักษณะการคิดค่าบริ การของบริ การโมบายอินเทอร์ เน็ตจะต้ องเสียค่าบริ การตามปริ มาณการใช้ งาน (Pay per
Use) มีคา่ ใช้ จ่ายสูงกว่า ผู้ใช้ บริ การต้ องใช้ งานอย่างจากัด บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตทางสายจึงเป็ นบริ การพื ้นฐานที่จะอานวยประโยชน์ใน
การพัฒนาด้ านการศึกษา การสาธารณสุข ด้ านการแพทย์ สุขภาพอนามัย และด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การสังคม
- บริ ก ารบรอดแบนด์ อิน เทอร์ เ น็ตทางสายสามารถมี ส่วนช่ว ยผลักดันเศรษฐกิ จให้ เติ บโตได้ ดัง กล่าวแล้ ว ควรที่ จะต้ องส่งเสริ มให้
เจริ ญเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ มากขึ ้น แต่ความครอบคลุมยังมีไม่เพียงพอ ในขณะที่บริ การโมบายอินเทอร์ เน็ตนัน้ โดย
ธรรมชาติแล้ วมีศกั ยภาพในการเติบโตขึ ้นได้ ตามจานวนผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่มี penetration เกินกว่า ๑๐๐ % ณ ปั จจุบนั การให้ บริ การนี ้
จึงถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันที่ดี เทียบเคียงได้ กับในต่างประเทศอยู่แล้ ว กสทช. จึงควรพิจารณากาหนดการกากับดูแลที่จะส่งเสริ ม
บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตทางสายให้ มีมากขึ ้น
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- เสนอให้ กสทช. พิจารณาปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการในร่ างประกาศนี ้ เพื่อให้ เกิดการส่งเสริ มบริ การบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตทางสาย ให้ สามารถเป็ นบริ การพื ้นฐานให้ กบั สังคมในด้ านต่างๆต่อไป
- เสนอให้ กสทช. ออกหลักเกณฑ์การลดหย่อนรายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ (หรื อการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการ
อินเทอร์ เน็ต) ให้ แก่ผ้ รู ับใบอนุญาตทุกประเภทที่ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ทางสาย ตามนัยแห่งประกาศ กทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์การหักค่า
ลดหย่อนรายได้ ก่อนคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และใบอนุญาตการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบที่
สาม (ประกาศวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓) ไปจนกว่าจะมีการขยายโครงข่ายให้ ครอบคลุมเทียบเคียงได้ กบั การให้ บริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อตาม
เป้าหมายที่กาหนด
- การคงไว้ ซงึ่ หลักเกณฑ์การลดหย่อนรายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ (หรื อการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการอินเทอร์ เน็ต )
ตามประกาศ กทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนรายได้ ก่อนคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จะ
ช่วยจูงใจให้ มีผ้ ูประกอบการต้ องการเข้ ามาลงทุนให้ บริ การตามลักษณะใบอนุญาตประเภทที่ ๓ และการกาหนดให้ มีการหักค่าลดหย่อน จาก
ค่าบริ การที่จ่ายให้ กบั ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น จะช่วยจูงใจให้ มีผ้ ปู ระกอบการต้ องการเข้ ามาลงทุน ให้ บริ การเป็ นผู้ขายต่อตามลักษณะใบอนุญาต
ประเภทที่ ๑ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการมีทางเลือกในการเข้ าสูต่ ลาดได้ ในหลายรูปแบบสร้ างความยืดหยุน่ ในการตัดสินใจเข้ าลงทุน ส่งผลให้ มี
การประกอบกิจการมากขึ ้น เป็ นการส่งเสริ มตลาดโทรคมนาคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงสอดคล้ องกับนโยบายของ กสทช . และ
นโยบายในระดับประเทศ
ง) คาอธิบายและเหตุผลเพิ่มเติมสาหรับข้ อเสนอการกาหนดให้ สามารถหักค่าลดหย่อนค่าบริ การที่จ่ายให้ กบั ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
- พิจารณาวิธีการคิดค่าธรรมเนียมตามตัวอย่างดังนี ้ สมมติผ้ รู ับใบอนุญาต B (บริ ษัท B) ซึง่ เป็ นผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ ใช้ บริ การโทรคมนาคมจาก
ผู้รับใบอนุญาต A (บริ ษัท A) ซึง่ เป็ นผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๓ ปกติบริ ษัท A จะคิดค่าบริ การจากโดยรวมเอาค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของตนเข้ า
ไปคิดกับ B ด้ วย ราคาขายให้ B จึงสูงขึ ้นจากส่วนของค่าธรรมเนียมของ A หาก B นาบริ การจาก A ไปสร้ างมูลค่าเพิ่มแล้ วขายบริ การต่อไปให้ กบั
ผู้รับใบอนุญาต C (บริ ษัท C) บริ ษัท B จะต้ องรวมเอาค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของตนเข้ าไปคิดกับ C ด้ วย ราคาขายให้ C จึงสูงขึ ้นจากส่วนของ
ค่าธรรมเนียมของ B (ซึง่ ในนันก็
้ มีสว่ นของค่าธรรมเนียมของ A รวมอยูด่ ้ วยแล้ ว) และจะเป็ นเช่นนี ้ต่อๆไปหากมีการขายต่อบริ การเป็ นทอดๆกันไป
ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของการบริ การ ยิ่งมีผ้ ใู ห้ บริ การขายต่อเป็ นทอดๆหลายลาดับมากขึ ้นอยู่ทางขวาของห่วงโซ่คณ
ุ ค่ามากยิ่งขึ ้น ยิ่งทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
เหล่านันมี
้ ต้นทุนสูงมากยิ่งขึ ้น และเสียเปรี ยบมากขึ ้นเรื่ อยๆ
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- ผลที่เกิดขึ ้นตามตัวอย่างข้ างต้ น ทาให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตที่เป็ นผู้ขายต่อบริ การจะมีต้นทุนบริ การในลักษณะเดียวกันสูงกว่า ผู้รับใบอนุญาต
ที่เป็ นผู้ขายส่งบริ การมาให้ ตนเองเสมอโดยทันที ทาให้ เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม ผู้ประกอบการต่างๆจะลังเลที่จะเข้ าตลาดมาในตลาดในฐานะ
ของผู้ขายต่อ ซึ่งการขายต่อบริ การนันถื
้ อเป็ นจะเป็ นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้ เกิดการเข้ าสู่ตลาดการแข่งขันอย่างเสรี ได้ ตัวอย่างข้ างต้ นแสดง
ลักษณะที่สง่ ผลให้ ไม่ เป็ นการส่ งเสริมการขายส่ งขายต่ อบริการ ซึ่งจะไม่สอดคล้ องกับหลักการส่งเสริ มการแข่งขันเสรี (Level Playing Field)
อันเป็ นภาระสาคัญอย่างหนึง่ ในการกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของ กสทช.
- นอกจากนี ้ กสทช. ควรส่งเสริ มอุตสาหกรรมโดย ส่งเสริ มให้ มีผ้ เู ข้ ามาให้ บริ การการขายส่งขายต่อมากขึ ้น มีกิจกรรมการซื ้อมาขายไปใน
ตลาดมากขึ ้น เนื่องจากบริ การขายส่งขายต่อมีสว่ นขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ เติบโตขยายตัวได้ มากขึ ้น โดยจะทาให้ มี Multiplication
Factor ที่เกิดขึ ้นจากการที่เงินทุนเกิดการหมุนเวียนไปหลายๆรอบ เป็ นผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยตรง
- จากรู ปแบบการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจึงได้ เสนอให้ สามารถนาค่าบริ การที่จ่ายให้ กบั ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นมาหัก
ออกจากรายได้ ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว เพื่อใช้ ในการคานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ ทาให้ เกิดความเป็ นธรรมในการคิดค่าธรรมเนียม อันเป็ น
การส่ งเสริมการแข่ งขันโดยเสรี
- การหักค่าใช้ จ่ายดังกล่าวนันเป็
้ นหลักการคิดค่าธรรมเนียมบนรายได้ สว่ นที่เป็ นมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนอกจากจะเป็ นไปตามหลักสากลแล้ ว ยัง
สอดคล้ องกับภาระการกากับดูแลผู้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทของ กสทช. อย่างสมเหตุสมผลด้ วย โดยที่ผ้ รู ับใบอนุญาตที่เป็ นผู้ขายต่อมี
ลักษณะการประกอบกิจการในรูปแบบที่นาบริ การของผู้ขายส่งมาสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อ และขายต่อไปอีกทอดหนึง่ ผลตอบแทนของกิจการที่ได้ รับจึง
แปรตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ ้น การหักค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ขู ายต่อจ่ายให้ กบั ผู้ขายส่งออกไปจากรายได้ ที่จะคิดค่าธรรมเนียม จะทาให้ การจ่ายค่าธรรมเนียม
แปรตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ ้น ซึง่ สะท้ อนภาระการกากับดูแลของ กสทช. ได้ อย่างเป็ นธรรม
บจก.โตโยต้ า ทูโช่
 จากเดิมบริ ษัทเสียค่าธรรมเนียมปี ละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่จากประกาศของ กสทช. นี ้ ทาให้ บริ ษัทต้ องเสียค่าธรรมเนียมสูงขึ ้นจากเดิมเป็ นสอง
(ไทยแลนด์ )
เท่า
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ทังนี
้ ้ สานักงาน กสทช. ได้ ประมวลความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะทังหมด
้
โดยจะนาเสนอต่อที่ประชุม กทค.
เพื่อพิจารณา ปรับปรุ งร่ างประกาศ กสทช. เรื่ อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
ให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น และจะเสนอเข้ าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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