สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กสทช.) ได้จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชำชนทั่วไปต่อร่ำงประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำ
อ้ำงอิง พ.ศ. .... ในวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อขอรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำน กสทช. ต่อร่ำง
ประกำศ กสทช. เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. .... ระหว่ำงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตำม
มำตรำ ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย
สำนักงำน กสทช. มีประเด็นที่ขอรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้
ประเด็นรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ประเด็นที่ ๑. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง
ตามตารางแนบท้ายร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
ประเด็นที่ ๒. ความเหมาะสมอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่ อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ตามตารางแนบ
ท้ายร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
ประเด็นที่ ๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ และกำรขอรับฟังควำมคิดเห็น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำน กสทช.
ระหว่ำงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๙ มีผู้เข้ำร่วมประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะในวันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ รวม ๘๑ รำย และมีผู้แสดงควำมคิดเห็นตลอด
ระยะเวลำกำรขอรับฟังควำมคิดเห็นจำนวน ๘ รำย แบ่งเป็นผู้ประกอบกำรจำนวน ๗ รำย สถำบันกำรศึกษำ ๑ รำย ดังนี้

-๑-

กลุ่มผู้ให้ควำมคิดเห็น
ผู้ประกอบกำร

จำนวน
๗ รำย

สถำบันกำรศึกษำ
รวม

๑ รำย
๘ ราย

รำยชื่อ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน)
ศูนย์วิจัยมหำวิทยำลัยกรุงเทพ








สำนักงำน กสทช. ขอนำเสนอควำมคิดเห็นที่ได้รับดังนี้
ผู้แสดง
ความ
สรุปความคิดเห็น
ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
คิดเห็น
ประเด็นที่ ๑ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ตามตารางแนบท้ายร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
นำยสืบศักดิ์ มีควำมเหมำะสมแล้ว
สืบภักดี /
ศูนย์วิจัย
มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ
บริษัท แอด ระยะเวลำดังกล่ำว มีควำมเหมำะสมแล้ว
วำนซ์ ไวร์
เลส เน็ท
เวอร์ค จำกัด
บริษัท ทริป บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ เพื่อควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ให้ผู้รับใบอนุญำตทุกรำยต้องทบทวนอัตรำค่ำตอบแทน เปิลที บรอด ทุกปีอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเห็นว่ำระยะเวลำในกำรใช้อัตรำอ้ำงอิงที่กำหนดไว้ในร่ำงประกำศฯมีควำมเหมำะสมดีแล้ว
-๒-

ผู้แสดง
ความ
คิดเห็น
แบนด์ จำกัด
(มหำชน)
บริษัท โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมู
นิเคชั่น
จำกัด
(มหำชน)
บริษัท
ดีแทค ไตร
เน็ต จำกัด

สรุปความคิดเห็น

ตำมที่บริษัทที่ปรึกษำได้นำเสนอผลกำรศึกษำเบื้องต้นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับกำรศึกษำในครั้งที่แล้วจะ
พบว่ ำต้ น ทุ น ค่ ำเชื่อ มต่ อโครงข่ ำยของโทรศั พท์ เคลื่ อ นที่ มีค่ ำสู งขึ้ น โดยปัจ จัย ส ำคัญ ที่ท ำให้ อั ตรำค่ ำเชื่อ มต่ อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สูงขึ้น คือ รำคำประมูลคลื่นควำมถี่ ๑๘๐๐/๙๐๐ MHz ซึ่งเป็นรำคำที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก
ในปี ๒๕๖๑ จะมีกำรประมูลคลื่นควำมถี่ ๑๘๐๐/๘๕๐ MHz ซึ่งสัญญำสัมปทำนหมดอำยุลงในเดือน
กันยำยน ๒๕๖๑ โดยคำดว่ำรำคำประมูลคลื่นควำมถี่ ๑๘๐๐/๘๕๐ MHz จะมีรำคำไม่ต่ำกว่ำกำรประมูลครั้งที่ผ่ำน
มำซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยเพิ่มสูงขึ้น และอำจจะสูงขึ้นจนเกินกว่ำ ๐.๑๙ บำทต่อนำทีซึ่งเป็นอัตรำ
อ้ำงอิงของปี ๒๕๖๑ ตำมผลกำรศึกษำในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบกำรโครงข่ำยปลำยทำงเกิดผลขำดทุนจำก
บริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ใช้อัตรำอ้ำงอิงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ ๐.๒๗ บำทต่อนำทีไปจนกว่ำจะกำร
ประมูลคลื่นควำมถี่ ๑๘๐๐/๘๕๐ MHz จะเสร็จสิ้น และเมื่อทรำบรำคำประมูลคลื่นแล้วจึงกำหนดอัตรำอ้ำงอิงใหม่
อีกครั้ง

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

เห็นควรคงค่ำอัตรำตำมร่ำงประกำศฯ
เหตุผลสนับสนุน
รำคำประมูลคลื่นควำมถี่ ๑๘๐๐/๘๕๐ MHz ที่อำจจะ
มีกำรประมูลขึ้นภำยในปี ๒๕๖๑ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ประกอบหลำยประกำร เช่ น สภำพตลำดและกำร
แข่งขันในช่วงเวลำประมูล นโยบำยกำรจัดสรรคลื่นฯ
วิ ธี ก ำรจั ด สรรและขนำดของคลื่ น ที่ จ ะน ำมำประมู ล
เงื่ อ นไขใบอนุ ญ ำต เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ควำมไม่แน่นอนสู งและไม่ควรนำมำพิจำรณำในกำร
กำหนดอัตรำอ้ำงอิงในปัจจุบัน
ทั้ ง นี้ แ นวโน้ ม ของวิ ธี ก ำรก ำหนดอั ต รำ IC
ใน
ต่ำงประเทศกำลังมุ่งเข้ำสู่วิธีกำร Pure LRIC ซึ่งจะ
ไม่ให้รวมต้นทุนจำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่เข้ำมำเป็น
ต้นทุนของบริกำร IC ดังนั้นรำคำประมูลคลื่นจึงไม่มีผล
ต่ออัตรำ IC ที่ถูกกำกับดูแล
ประเด็นที่ ๒ ความเหมาะสมอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ตามตารางแนบท้ายร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....
นำยสืบศักดิ์ มีควำมเหมำะสม ทั้งนี้กำรเปิดเผยข้อมูลกำรคิดคำนวณค่ำตอบแทนแก่ผู้ให้บริกำรรำยที่ต้องกำรทรำบรำยละเอียด สืบภักดี /
จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญของกำรนำไปสู่กำรยอมรับและตกลงใช้รำคำตำมประกำศ สำนักงำนฯควรเปิดเผยหรือให้
ศูนย์วิจัย
ข้อมูลแก่ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรทรำบตำมกรอบที่สำมำรถให้ได้
มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ
บริษัท โท
อัตรำอ้ำงอิงค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยซึ่งไม่เท่ำกันระหว่ำงโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลให้ เห็นควรคงค่ำอัตรำตำมร่ำงประกำศฯ
เทิ่ล แอ็คเซ็ส ต้นทุนกำรให้บริกำรสำหรับกำรเรียกไปยังโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เท่ำกัน โดยเฉพำะ เหตุผลสนับสนุน
-๓-

ผู้แสดง
ความ
คิดเห็น
คอมมู
นิเคชั่น
จำกัด
(มหำชน)
บริษัท
ดีแทค ไตร
เน็ต จำกัด

สรุปความคิดเห็น

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

อย่ำงยิ่งในปี ๒๕๖๑ ซึ่งอัตรำอ้ำงอิงของโทรศัพท์ประจำที่สูงกว่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกถึง ๐.๐๙ บำทต่อนำที ทำให้ ๑. กรณีกล่ำวอ้ำงดังกล่ำวไม่เข้ำข่ำยมำตรำ ๕๗ ของ
ไม่สำมำรถที่จะกำหนดอัตรำค่ำใช้บริกำรที่จะเรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำรสำหรับกำรเรียกไปยังโทรศัพท์ประจำที่ให้
พระรำชบัญญัติประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.
เท่ำกับ กำรเรี ยกไปยั งโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อันเนื่องจำกภำระต้นทุนที่แตกต่ำงกัน ซึ่งจะขัดต่อมำตรำ ๕๗ ของ
๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ ก็
พระรำชบัญญัติประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ บริษัทฯ จึงขอให้สำนักงำนกำหนดอัตรำค่ำเชื่อมต่อ
เคยก ำหนดให้ อัตรำ IC ของบริ กำรโครงข่ำ ย
โครงข่ำยเท่ำกันระหว่ำงโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ สู ง กว่ ำ ของโทรศั พ ท์ ป ระจ ำที่
นอกจำกนี้ ตำมประกำศมำตรฐำนกำรคำนวณอัตรำค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำย สำหรับบริกำรโทรศัพท์ประจำที่
มำแล้ ว กำรกำหนดอัตรำ IC ที่แตกต่ำงกันใน
นั้น ไม่อนุญำตให้นำต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ Access Network มำคำนวณอัตรำค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำย ซึ่ง
ลั ก ษณะนี้ จึ ง สำมำรถกระท ำได้
อี ก ทั้ ง
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยของ Access Network ได้แก่ สำยทองแดงหรือสำยใยแก้วนำแสงไปยังผู้ใช้บริกำร ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ มีควำมเห็นสนับสนุนกำร
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่ของบริกำรโทรศัพท์ประจำที่ จึงเป็นข้อสังเกตว่ำเหตุใดต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยของ
กำหนดอัตรำ IC ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงอัตรำ IC
โทรศัพท์ป ระจ ำที่จึ งมีค่ำสู งกว่ำโทรศัพท์เคลื่ อนที่ นอกจำกนี้ผ ลกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ต้นทุนค่ำเชื่อมต่ อ
บริ ก ำรโครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ กั บ โทรศั พ ท์
โครงข่ำยของโทรศัพท์ประจำที่มีค่ำต่ำกว่ำต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้นเพื่อควำมโปร่งใส
ประจำที่ ควำมเห็นดังกล่ำวจึงไม่มีนัยสำคัญ
บริ ษั ทฯ จึ งใคร่ ข อให้ ทำงส ำนั กงำนเปิดเผยแบบจ ำลองกำรค ำนวณต้น ทุนค่ ำเชื่ อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ๒. สำเหตุห ลั กที่ทำให้ ต้นทุนของบริกำร IC ของ
สมมุติฐ ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรตลำด ปริมำณกำรใช้งำน รำคำอุปกรณ์โครงข่ำย และพำรำมิเตอร์ด้ำนวิศวกรรม
โครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์ ป ระจ ำที่ สู ง กว่ ำ โทรศั พ ท์
โครงข่ ำ ยซึ่ ง มีผ ลต่อ ต้ น ทุ น ค่ำ เชื่อ มต่ อโครงข่ ำย รวมถึง รำยละเอี ยดในกำรคำนวณทั้ งหมด ทั้ งของโครงข่ ำ ย
เคลื่อนที่ ได้แก่ ๑.) ปริมำณทรำฟฟิคที่น้อยจึงทำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ประจำที่ นอกจำกนี้กำรเปิดเผยแบบจำลองและข้อมูลที่ใช้ในกำรคำนวณต้นทุนกำร
ให้มี economy of scale ในระดับต่ำกว่ำ
เชื่อมต่อโครงข่ำยยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรเพื่อเปรียบเทียบโครงสร้ำงต้นทุน (Benchmark) และเพื่อกำร
โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มำก และ ๒.) วิธีกำร
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพของผู้ประกอบกำรอันจะเป็นกำรลดต้นทุนโดยรวมของอุตสำหกรรมในระยะยำว
คำนวณตำมมำตรฐำนกำรคำนวณตำมประกำศ
กสทช. โดยยึด หลั กกำรค ำนวณโดยพิ จำรณำว่ ำ
ตำแหน่งพื้นที่ของสถำนีเชื่อมโยงสัญญำณโครงข่ำย
เป็ นไ ปต ำม สภ ำพ เดิ มที่ ได้ ว ำ งแ ผน ไว้ โ ด ย
ผู้ ป ระกอบกำรที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น เป็ น กำร
สะท้อนควำมเป็นจริงตำมที่ผู้ประกอบกำรกำหนด
(Scorched Node) ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถออกแบบ
โครงข่ ำ ยให้ มี จ ำนวนโหนดและจุ ด เชื่ อ มต่ อ ใน
ปริมำณที่มีประสิทธิภำพสูงสุดได้ (แต่จะสะท้อน
ควำมเป็นจริงของผู้ประกอบกำรได้มำกกว่ำ)
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๓. ส่ ว นประเด็ น กรณี ใ นต่ ำ งประเทศที่ มี ต้ น ทุ น ค่ ำ
เชื่ อ มต่ อ โครงข่ ำ ยของโทรศั พ ท์ ป ระจ ำที่ ต่ ำกว่ ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีควำมเห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็น
เพรำะวิธีกำรคำนวณที่ใช้ซึ่งแตกต่ำงจำกมำตรฐำน
กำรคำนวณที่ใช้อยู่ของประเทศไทย
๔. ประเด็นเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล อำจสำมำรถทำได้
แต่จะต้องพิ จำรณำผลกระทบ ผลดี ผ ลเสี ย และ
ปัจจัยอื่นๆ ประกอบ ดังนี้ ๑.) ผู้ให้บริกำรหลำย
รำยไม่ได้นำส่งข้อมูลต้นทุนและสมมติฐำนที่ใช้ ๒.)
model มี ก ำรค ำนวณต้ น ทุ น บริ ก ำรอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ย อำจมี ผ ลกระทบมำก
ผู้ประกอบกำรทรำบถึงระดับต้นทุนดังกล่ำวได้ ๓.)
ประกำศอัตรำอ้ำงอิงปัจจุบัน ก็ได้จำกผลกำรศึกษำ
ซึ่งมิได้ทำกำรเปิดเผยข้อมูล แต่อย่ำงใด อีกทั้ง
ข้ อ มู ล ที่ น ำมำใช้ ใ นกำรค ำนวณ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ข อง
ผู้ ป ระกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ ง แต่ เ ป็ น ของ
ผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งที่ปรึกษำได้เคย
ชี้แจงรำยละเอียดของกำรจัดทำ Cost model
ต่ ำ งๆ ให้ ผู้ ป ระกอบกำรได้ รั บ ทรำบแล้ ว ในกำร
ประชุ ม รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น เฉพำะกลุ่ ม (Focus
Group) กับผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่
๑๓ กรกฎำคม ๒๕๕๙
บริษัท แอด ๑. อัตรำกำรเชื่อมต่อสำหรับโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่ำ IC)
เห็นควรคงค่ำอัตรำตำมร่ำงประกำศฯ
วำนซ์ ไวร์  กำรลดลงของอัตรำอ้ำงอิง (Call Termination) ในช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จำก ๐.๒๗ บำท/นำที เป็น ๐.๑๙ เหตุผลสนับสนุน
เลส เน็ท
บำท/นำที มีอัตรำกำรลดลงสูงถึง ๓๐% ซึ่งลดลงมำกผิดปกติเมื่อเทียบกับอัตรำลดลงในที่ผ่ำนมำ (ที่ ๒๔% และ ๑. ที่ปรึกษำเห็นควรยืนยันข้อเสนอ Glide Path ที่
เวอร์ค จำกัด
เสนอไว้ว่ำเหมำะสมแล้ว และแนวโน้มกำรลดลง
-๕-
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๒๑%) ในระยะเวลำอันสั้นจนเกินไป จึงขอเสนอให้คงอัตรำค่ำเชื่อมต่อไว้ที่ ๐.๒๗ บำท ในปี ๒๕๖๑ ด้วย โดย
ของค่ำ IC นั้น จะลดลงอย่ำงรวดเร็วเหมือนกันทั่ว
ที:่
โลก
- กำรลดลงของอัตรำค่ำเชื่อมต่อฯ ควรเว้นระยะให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถปรับตัว ได้ โดยไม่ล ดลงเร็ว ๒. ได้พิจำรณำปัจจัย Spectrum Fee ในกำรคำนวณ
จนเกินไป เพื่อป้องกัน Market shock
แล้ว
- ผู้ประกอบกำรยังมีต้นทุนค่ำธรรมเนียมกำรใช้คลื่นควำมถี่ (Spectrum Fee) ที่จะต้องชำระให้สำนักงำน ๓. อัตรำในอนำคตอ้ำงอิงจำกผลกำรคำนวณ
กสทช. งวดถัดๆ ไปภำยในช่วง ๑-๔ ปีข้ำงหน้ำ และอำจต้องประมูลคลื่นควำมถี่เพิ่มเติมในอนำคต ซึ่งเป็น
ภำระค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก ในขณะที่ปริมำณ Traffic Voice ในปัจจุบันเริ่มคงที่ หรือมีแนวโน้มลดลง
(เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรเปลี่ยนไปใช้บริกำร Data เพิ่มมำกขึ้น) จึงทำให้ผู้ประกอบกำรมีต้นทุนค่ำเชื่อมต่อ
บริกำรเสียงที่ไม่ลดลงอีกต่อไป
- แนวทำงกำรปรับลดของอัตรำอ้ำงอิงในอนำคต ควรมีแนวโน้มเข้ำสู่อัตรำที่คงที่ เนื่องจำกกำรให้บริกำรใน
ระยะยำว (Long-Run) ผู้ประกอบกำรต่ำงก็ยังคงมีต้นทุนในกำรให้บริกำรกำรเชื่อมต่อฯ ซึ่งไม่สำมำรถจะ
ปรับลดได้อีกต่อไป
๒. อัตรำกำรเชื่อมต่อสำหรับโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่
 ขอให้สำนักงำน กสทช. ชี้แจงเหตุผลที่กำกับดูแลให้อัตรำกำรเชื่อมต่อสำหรับโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่สูงกว่ำ ๔. สำเหตุห ลั กที่ทำให้ ต้นทุนของบริกำร IC ของ
โครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์ ป ระจ ำที่ สู ง กว่ ำ โทรศั พ ท์
อัตรำกำรเชื่อมต่อสำหรับโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจำกกำรกำกับดูแลดังกล่ำวอำจ ไม่สอดคล้ องกับ
เคลื่อนที่ ได้แก่ ๑.) ปริมำณทรำฟฟิคที่น้อยจึงทำ
ประกำศ กสทช. เรื่องมำตรฐำนกำรคำนวณอัตรำค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (มำตรฐำนกำรคำนวณฯ)
ให้มี economy of scale ในระดับต่ำกว่ำ
และแนวทำงกำรกำกับดูแลที่เป็นสำกลดังนี้
โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่มำก และ ๒.) วิธีกำร
- กำรค ำนวนต้ น ทุ น อั ต รำค่ ำ เชื่ อมต่ อ ของบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำที่ ไ ม่ ไ ด้ ร วมต้ น ทุ น ส่ ว น Access ตำม
คำนวณตำมมำตรฐำนกำรคำนวณตำมประกำศ
มำตรฐำนกำรคำนวณฯ ข้อ ๓.๕ (๒) ส่วนต้นทุนร่วม/ค่ำโสหุ้ย ตำมมำตรฐำนกำรคำนวณฯ ข้อ ๓.๕(๑)
กสทช. โดยยึด หลั กกำรค ำนวณโดยพิ จำรณำว่ ำ
อนุญำตไม่เกินร้อยละ ๒ เท่ำนั้น นอกจำกนี้ กิจกำรโทรศัพท์ประจำที่ยังไม่มีค่ำธรรมเนียมกำรใช้คลื่น
ตำแหน่งพื้นที่ของสถำนีเชื่อมโยงสัญญำณโครงข่ำย
ควำมถี่ ดังนั้นตำมมำตรฐำนกำรคำนวณฯ อัตรำค่ำเชื่อมต่อโทรศัพท์ประจำที่จะต่ำกว่ำอัตรำค่ำเชื่อมต่อ
เป็ นไ ปต ำม สภ ำพ เดิ มที่ ได้ ว ำ งแ ผน ไว้ โ ด ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลของประเทศส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มประเทศ
ผู้ ป ระกอบกำรที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น เป็ น กำร
ในสหภำพยุโรป
สะท้อนควำมเป็นจริงตำมที่ผู้ประกอบกำรกำหนด
- กำรกำหนดอัตรำค่ำเชื่อมต่อบริกำรโทรศัพท์ประจำที่ดังกล่ำว ไม่สอดคล้องกับกำรกำกับดูแลที่ผ่ำนมำ คือ
(Scorched Node) ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถออกแบบ
ตำมคำสั่ง กทค.ที่ ๑๑/๒๕๕๓ กำหนดให้อัตรำ Termination โทรศัพท์ประจำที่ต่ำกว่ำ และตำมประกำศ
โครงข่ ำ ยให้ มี จ ำนวนโหนดและจุ ด เชื่ อ มต่ อ ใน
กสทช. เรื่องอัตรำค่ำเชื่อมต่อที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ซึ่งใช้มำตรฐำนกำรคำนวณฯ ฉบับเดียวกัน )
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ก็กำหนดให้อัตรำค่ำเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่และประจำที่เท่ำกัน
ปริมำณที่มีประสิทธิภำพสูงสุดได้ (แต่จะสะท้อน
ควำมเป็นจริงของผู้ประกอบกำรได้มำกกว่ำ ) ส่วน
 ควรปรับอัตรำกำรเชื่อมต่อสำหรับโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่ให้มีอัตรำเท่ำกับหรือต่ำกว่ำอัตรำโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ประเด็นกรณีในต่ำงประเทศที่มีต้นทุนค่ำเชื่อมต่อ
๐.๒๗ บำท/นำที
โ ค ร ง ข่ ำ ย ข อ ง โ ท ร ศั พ ท์ ป ร ะ จ ำ ที่ ต่ ำ ก ว่ ำ
- เพื่อป้ องกัน ปั ญหำจำกกำรเจรจำทำสั ญญำกำรเชื่อมต่อฯ และป้องกันปัญหำในกำรทำ Settlement
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีควำมเห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวเป็น
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และประจำที่
เพรำะวิธีกำรคำนวณที่ใช้ซึ่งแตกต่ำงจำกมำตรฐำน
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่ต้องใช้ต้นทุนกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ
กำรคำนวณที่ใช้อยู่ของประเทศไทย
- เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงตำมประกำศอัตรำอ้ำงอิงฉบับปัจจุบัน ซึ่ง อัตรำค่ำเชื่อมต่อโทรศัพท์ประจำที่
๕. จำกข้อมูลกำรกำกับดูแลที่ผ่ำนมำ ที่ปรึกษำเห็นว่ำ
เท่ำกับอัตรำค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
อัตรำ IC โทรศัพท์ประจำที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
 ขอเสนออัตรำ Call Termination สำหรับ Local Call เท่ำกับหรือต่ำกว่ำ ๐.๕๔ บำท/นำที มีที่มำจำกอัตรำ
มำกกว่ำอัตรำ IC โทรศัพท์เคลื่อนที่
Termination ตำมที่เสนอคือ ๐.๒๗ บำท/นำที โดยกำรโทรแต่ละครั้งมีระยะเวลำเฉลี่ย (Mean Holding
๖. ข้อเสนอที่กำหนดให้ IC ประจำที่ควรเท่ำหรือต่ำ
Time) ๒ นำที
กว่ำ IC เคลื่อนที่ ไม่ก่อให้เกิดปัญหำในกำรทำ
Settlement ระหว่ำงผู้ประกอบกำร และไม่ใช่
ปัจ จั ย หลั ก ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กำรใช้ ต้น ทุ น กำร
ดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพได้เพิ่มมำกนัก
๗. ค่ ำ Mean
Holding
Time ควรใช้ ข อง
ผู้ประกอบกำร fixed line
บริษัท ทีโอที  บมจ.ทีโอที ไม่เห็นด้วยกับตำรำงแนบท้ำย (ร่ำง) ประกำศ กสทช.
เห็นควรคงค่ำอัตรำตำมร่ำงประกำศฯ
จำกัด
๑ อัต รำค่ ำ ตอบแทนกำรเชื่ อ มต่ อโครงข่ ำ ยโทรคมนำคมที่ เ ป็ นอั ต รำอ้ ำ งอิ ง พ.ศ...... ของโครงข่ ำ ย เหตุผลสนับสนุน
(มหำชน)
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ปี ๒๕๖๐ (๑ ม.ค.- ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐) เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ โครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ๑. หลักในกำรทำ Glide Path เหมือนกันสำหรับ
เนื่องจำกมีกำรทำ Glide Path
โดยอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมของโครงข่ำย fixed และ mobile โดยผลที่แตกต่ำงกันมำจำกผลกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้บวกเพิ่มจำกต้นทุน ๖ สตำงค์/นำที ในขณะที่อัต รำค่ำ ตอบแทนกำรเชื่อ มต่อ โครงข่ำ ย คำนวณที่ต่ำงกันระหว่ำงโครงข่ำยทั้ง ๒ ประเภท
โทรคมนำคมของโครงข่ำ ยโทรศัพ ท์ป ระจำที่ไ ด้บ วกเพิ่ม จำกต้น ทุน เพีย ง ๓ สตำงค์/ นำที ทำให้โ ครงข่ำ ย ๒. ทีไ่ ม่ได้เสนอบริกำร Local call origination
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับกำไรเกินควรและมำกกว่ำโครงข่ำยโทรศัพท์ ประจำที่ รวมทั้งยังเป็นกำรเพิ่มภำระต้นทุน เนื่องจำกเห็นว่ำยังไม่มีประเด็นข้อพิพำทเกิดขึ้น ซึ่ง
หมำยควำมว่ำผู้ประกอบกำรสำมำรถเจรจำตกลง
ให้กับโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่ในกำรเรียกไปยังโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่
๒ อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมของโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่ กรณี Local กันเองได้ตำมเจตนำรมของประกำศ IC หลัก และ
-๗-
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Call ยังขำดบริกำร Call Origination เนื่องจำกในกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม กรณี Local Call ของ
โครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่ มีกำรให้บริกำร Call Origination ด้วย เช่น บริกำร Free Phone ๑๘๐๐ เป็นต้น
๓ อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมไม่เหมำะสม สำหรับอัตรำอ้ำงอิงของบริกำร Call
Termination – Local Call บริษัทที่ปรึกษำใช้ Holding Time ๑๖๐ วินำที ควรใช้ Holding Time เฉลี่ยของ
แต่ละ Operator จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมำกกว่ำ
๔ ควรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมสำหรับบริกำร SMS เนื่องจำก
ปัจจุบัน มีอัตรำ ๐.๑๕ บำท/ข้อควำม ซึ่งเป็นอัตรำที่สูงมำก เมื่อเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม สำหรับบริกำร Voice ที่ ๐.๑๙ บำท/นำที ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและอำจเป็นกำรกีดกันทำง
กำรค้ำ ทำให้ผู้ประกอบกำรรำยเล็กไม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ เนื่องจำกมีภำระต้นทุนที่สูง
บริษัท ทรู ยู
บริษัทฯ มีควำมเห็นสนับสนุนต่อกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็น
นิเวอร์แซล อัตรำอ้ำงอิง (อัตรำอ้ำงอิง) ตำมตำรำงแนบท้ำยร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
คอนเวอร์
โทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. ... เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่จำต้อง
เจ้นซ์ จำกัด ยอมรั บ กำรใช้ อั ต รำค่ ำ ตอบแทนกำรเชื่ อ มต่ อ โครงข่ ำ ยโทรคมนำคมในอั ต รำเดี ย วกั น กั บ ผู้ ป ระกอบกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นกำรให้ควำมร่วมมือกับ กสทช. โดยบริษัทฯ ได้แบกรับภำระต้นทุนและควำมเสียเปรียบ
ในกำรแข่งขันมำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ ๒ ปี อันเป็นผลมำจำกบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรรำยเล็กที่มีจำนวน
ผู้ใช้บริกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ใช้บริกำรน้อยกว่ำ ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอุตสำหกรรม ที่มีจำนวนผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ ดังนั้น กำรที่ กสทช. จะพิจำรณำประกำศใช้อัตรำ
อ้ำงอิง ระหว่ำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่ ให้มีลักษณะที่ไม่สมมำตร (Asymmetric rate)
ที่มำจำกผลกำรศึกษำซึ่งพิจำรณำจำกผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภ ำพ จึงเป็นกำรกำหนดอัตรำที่ส มเหตุสมผล
สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริงของกำรเชื่อมต่ อโครงข่ำยโทรคมนำคมในปัจจุบัน และเป็นกำรส่งเสริมกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมที่สุด
บริษัท ทรู
บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ บริษัทฯ รับทรำบวัตถุประสงค์ และเข้ำใจเหตุผล ควำมจำเป็นของ กสทช. ในกำร
มูฟ เอช ยูนิ กำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมอ้ำงอิง (อัตรำอ้ำงอิง ) ซึ่งเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุน
เวอร์แซล
เพื่อลดปัญหำข้อพิพำทในกำรเจรจำทำสัญญำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่ไม่สำมำรถตกลงกันได้ในประเด็น
คอมมิวนิ
เรื่องอัตรำค่ำตอบแทนระหว่ำงกัน และเพื่อให้กำรกำกับดู แลเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นไป
เคชั่น จำกัด อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่ออุตสำหกรรมโดยรวมอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ มีควำมเห็นต่อกำรกำหนดอัตรำ
-๘-

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
บริกำรดังกล่ำวเป็นบริกำรที่มีสัดส่วนไม่มำกนักเมื่อ
เทียบกับบริกำร IC ประเภทอื่นๆ
๓. ค่ำ Mean Holding Time ใช้ตำมที่ได้รับข้อมูลมำ
จำกผู้ประกอบกำร ซึ่งมีผู้ประกอบกำรบำงรำยไม่ได้
จัดส่งข้อมูลดังกล่ำวให้
๔. สำนักงำนจะทำกำรศึกษำแนวทำงกำรกำกับดูแล
อัตรำค่ำตอบแทนบริกำรข้อมูล เช่น SMS MMS ใน
อนำคตต่อไป โดยปัจจุบันยังคงใช้วิธีให้ผู้ให้บริกำร
เจรจำตกลงกันเอง ตำมประกำศ IC ๒๕๕๖
เนื้อหำโดยสรุป บริษัทฯ เห็นพ้องตำมร่ำงประกำศฯ

บริษัทฯ เห็นพ้องตำมร่ำงประกำศฯ
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ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ

อ้ำงอิงว่ำ ในหลักกำรควรจะต้องสะท้อนต้นทุนกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพได้อย่ำงใกล้เคียง
ที่สุด อันจะส่งผลต่อผู้บริโภคในด้ำนอัตรำค่ำบริกำรขำยปลีกที่จะลดต่ำลง และจะเป็นกำรส่งเสริมกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรรำยเล็กให้สำมำรถดำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมนี้ได้ต่อไป โดยกำรกำหนดอัตรำอ้ำงอิงของ กสทช. ได้
คำนึงถึงปัจจัยด้ำนกำรลงทุนของผู้ที่ประมูลควำมถี่ย่ำน ๙๐๐ และ ๑๘๐๐ MHz ครอบคลุมกำรประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำรในระยะเวลำ ๑ – ๒ ปี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย จนเป็นปัญหำหรือ
อุปสรรคต่อกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดต่ำลงได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
พิจำรณำผลกำรศึกษำที่ สำนักงำน กสทช. เสนอทำงเลือกมำทั้ง ๒ แนวทำงแล้ว บริษัทฯ พบว่ำ อัตรำอ้ำงอิงจำก
ทำงเลือกที่ ๑ ซึ่งมำจำกแบบจำลองใช้ในกำรคำนวณ เป็นอัตรำอ้ำงอิงที่อยู่บนพื้นฐำนของต้นทุนที่แท้จริง สะท้อน
ต้นทุนกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องกับผลกำรศึกษำเดิมของ สำนักงำน
กสทช. เมื่อครั้งกำรพิจำรณำกำหนดอัตรำอ้ำงอิงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเป็นอัตรำที่เหมำะสมใกล้เคียงมำกที่สุด โดย
อัตรำอ้ำงอิงของทำงเลือกที่ ๑ เป็นไปตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้
อัตรำอ้ำงอิงค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยในบริกำรโทรศัพท์ประจำที่
บริกำรกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง
ประเภทโทรศัพท์ประจำที่
National Call (บำท/นำที)
Local Call (บำท/ครั้ง)
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
๐.๓๑
๐.๓๐
๐.๘๓
๐.๘๐
Call Origination
๐.๒๙
๐.๒๘
๐.๗๗
๐.๗๕
Call Termination
๐.๑๕
๐.๑๕
Call Transit
หมำยเหตุ: อัตรำ National Call คืออัตรำสำหรับบริกำรโทรศัพท์ประจำที่ที่ไม่ใช่พื้นที่จังหวัดเดียวกันหรือไม่ใช่
พื้นที่รหัส ๐๒ เดียวกัน
อัตรำ Local Call คืออัตรำสำหรับบริกำรโทรศัพท์ประจำที่ที่พื้นที่จังหวัดเดียวกันหรือพื้นที่รหัส ๐๒ เดียวกัน
อัตรำอ้ำงอิงค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยในบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริกำรกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง
-๙-

ผู้แสดง
ความ
คิดเห็น

สรุปความคิดเห็น
ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
Call Origination
Call Termination
Call Transit

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (บำท/นำที)
๐.๒๑
๐.๒๑
๐.๐๓

ผลการพิจารณา/แนวทางการดาเนินการ
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (บำท/นำที)
๐.๒๐
๐.๑๙
๐.๐๓

อย่ำงไรก็ตำม กำรประกำศใช้อัตรำอ้ำงอิงในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กสทช. ได้พิจำรณำกำหนดอัตรำค่ำตอบแทน
กำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เท่ำกับอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่ เพื่อลด
ผลกระทบต่ออุตสำหกรรม เป็นระยะเวลำรวมกว่ำ ๒ ปี นับเป็นระยะเวลำที่ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำย
ใหญ่ ซึ่งมีขนำดของโครงข่ ำยในแง่จำนวนผู้ ใช้บริกำรที่เป็นปัจจัยสำคัญได้เปรียบในกำรแข่งขันเป็นอย่ำงมำก
กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรรำยเล็กซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริกำรน้อยกว่ำจะโทรออกไปหำผู้ประกอบกำรที่มีโครงข่ำยที่มี
โครงข่ำยใหญ่ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริกำรมำกกว่ำ ทำให้ผู้ประกอบกำรรำยเล็กจะต้องเป็นฝ่ ำยจ่ำยค่ำตอบแทนกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม แบกรับภำระต้นทุนดังกล่ำวมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง อันเป็นอุปสรรคต่อกำรแข่งขันใน
อุตสำหกรรมของผู้ประกอบกำรรำยเล็ก ดังนั้น กำรประกำศใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม
ที่ลดต่ำลง และใกล้เคียงอัตรำที่สะท้อนต้นทุนตำมที่ กสทช. คำนวณจึงมีควำมเหมำะสมและแสดงถึงบทบำทหน้ำที่
กำรส่งเสริมกำรแข่งขันของ กสทช. ได้อย่ำงชัดเจน
บริษัท ทริป บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ อัตรำตำมร่ำงประกำศฯ ในส่วนอัตรำ Call Termination สำหรับ Local Call ๐.๘๓
เปิลที บรอด (บำท/ครั้ง) เป็นรำคำที่สูงซึ่งเมื่อเทียบกับอัตรำกำรขำยปลีกสำหรับ Local call ๑.๕๐ (บำท/ครั้ง) เห็นได้ว่ำอัตรำ
แบนด์ จำกัด ๐.๘๓ (บำท/ครั้ง) เป็นรำคำสูงเกินกว่ำ ๕๐% ของรำคำขำยปลีกซึ่งไม่สะท้อนกับต้นทุน และจำนวนนำทีที่นำมำ
(มหำชน)
คำนวณอัตรำ Local call ตำมร่ำงประกำศฯไม่สอดคล้องกับสถิติข้อมูลกำรโทรของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ
ต้องแบกรับภำระเกินส่วนไปมำก
ข้อเสนอแนะ : บริษัทฯ ขอเสนออัตรำอ้ำงอิงสำหรับ local call เป็นอัตรำ ๐.๕๐ (บำท/ครั้ง) โดยคิดคำนวณจำก
อัตรำ Termination จำกบริกำรโทรศัพท์ประจำที่ ๐.๓๑ (บำท/นำที) ที่ระยะเวลำเฉลี่ยต่อครั้งประมำณ ๑.๖ นำที
ประเด็นที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คุณวีณำ แสง  เสนอให้ปรับแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้วัน ถัดไปจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐
- ๑๐ -

เห็นควรคงค่ำอัตรำตำมร่ำงประกำศฯ
เหตุผลสนับสนุน
๑. ค่ำ Mean Holding Time ใช้ตำมที่ได้รับข้อมูลมำ
จำกผู้ ป ระกอบกำร ซึ่ ง มี ผู้ ป ระกอบกำรบำงรำย
ไม่ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่ำวให้
๒. อัตรำ local call ของ TOT อยู่ที่ ๓ บำทต่อครั้ง
ซึง่ ๐.๘๓ บำทต่อครั้งคิดเป็น ๒๘%
ได้ป รับ ร่ำ งประกำศฯ ให้ ส อดคล้ องตำมรู ปแบบทำง

ผู้แสดง
ความ
คิดเห็น
สิริภิญโญ /
บริษัท ทรู
มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล
คอมมิวนิ
เคชั่น จำกัด
นำยยศพล
ขวัญสง่ำ /
เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำน
กสทช.
นำยสืบศักดิ์
สืบภักดี /
ศูนย์วิจัย
มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ

สรุปความคิดเห็น
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เนื่องจำกร่ำงประกำศฉบับนี้ มีกำรยกเลิกประกำศฉบับเดิมจึงจะเกิดสูญญำกำศช่วงที่มีกำรยกเลิกฉบับเดิมจนถึง กฎหมำยแล้ว
วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐

 เห็นควรกำหนดวันที่มีผลใช้บังคับให้สอดคล้องกับตำรำงแนบท้ำยร่ำงประกำศฯ หรือเป็นวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ได้ป รับ ร่ำ งประกำศฯ ให้ ส อดคล้ องตำมรู ปแบบทำง
 ข้อ ๓ ของร่ำงประกำศฯ ที่ให้ยกเลิกประกำศตำม (๑) – (๔) อำจไม่จำเป็นต้องให้ยกเลิกซ้ำ เนื่องจำกประกำศ กฎหมำยแล้ว
ตำม (๑) – (๔) ได้ถูกยกเลิกโดยประกำศฉบับก่อนหน้ำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ก่อนแล้ว
ได้ป รับ ร่ำ งประกำศฯ ให้ ส อดคล้ องตำมรู ปแบบทำง
 ควำมเห็นต่อกรณีข้อควำมในร่ำงประกำศฯ
o ข้อ ๓ ของร่ำงประกำศฯ ให้ยกเลิก ประกำศฉบับก่อนหน้ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้ประกำศฯ ฉบับนี้แทน กฎหมำยแล้ว
นั้น เมื่อพิจำรณำแล้วพบว่ำ ข้อควำมเพื่อให้ยกเลิก คำสั่ง หรือ ประกำศ ตำม (๑) – (๔) อำจไม่
จำเป็นต้องให้ยกเลิกซ้ำ และนำมำใส่ในประกำศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้เนื่องจำก คำสั่งหรือประกำศดังกล่ำว
ได้ถูกยกเลิก และใช้ ประกำศฯ ก่อนหน้ำฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ก่อนแล้ว ดังนั้น คงเหลือประกำศที่ต้อง
ยกเลิกเพียง (๕) และ (๖)
o ข้อ ๒ ของร่ำงประกำศฯ เรื่องกำรให้ประกำศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ซึ่งมีควำมเห็นของตัวแทนผู้ให้บริกำรแสดงควำมเห็นในวันประชุมรับฟังฯ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
โดยกังวลว่ำจะเป็นกำรกระชั้นชิดไปและต้องกำรให้ปรับข้อควำมนี้ รวมถึงควำมเห็นของผู้แทนฝ่ำย
กฎหมำยของสำนักงำน กสทช. ที่ให้ระบุวันบังคับใช้นั้น มีควำมเห็นดังนี้
 โดยทั่วไปประกำศต่ำงๆ ของ กสทช. จะระบุกำรมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหลังจำกประกำศลง
รำชกิจจำฯทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบและเป็นข้อควำมปรกติของประกำศต่ำงๆ ดัง
ข้อควำมในข้อ ๒ ของร่ำงฯ
 กำรระบุวันเวลำ เริ่มต้นและสิ้นสุดกำรบังคับใช้รำคำอ้ำงอิงเป็นคนละส่วนกับวันประกำศให้
- ๑๑ -

ผู้แสดง
ความ
คิดเห็น

สรุปความคิดเห็น
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ประกำศมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย และมีระบุในข้อ ๘ และตำรำงแนบท้ำยประกำศอยู่แล้ว
ซึ่งไม่มีควำมจำเป็นต้องระบุวันบังคับใช้ในตัวประกำศฯ
 ควำมเห็นต่อกรณีอื่นๆ และกำรกำหนดรำคำอ้ำงอิงในอนำคต
o กสทช. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และประกำศอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและเอื้อต่อกำรคิดคำนวณ
รำคำอ้ำงอิงที่เป็นธรรม รวมถึงเพื่อคิดรำคำอ้ำงอิงในกรณีอื่นๆไม่เฉพำะบริกำรเสียง (Voice) โดยเร็ว
o กสทช. ควรออกกำหนดหรือประกำศรำคำอ้ำงอิง บริกำรเสียงที่ให้บริกำรผ่ำนบริกำรอื่น อำทิ บริกำร
VoIP โดยเร็ว เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเชื่อมต่อ ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ให้บริกำร เริ่มให้บริกำรหลำยรำย และ
ข้อขัดข้องจำกกำรตกลงเรื่องกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยไม่ได้ หรือไม่มีรำคำอ้ำงอิง ทำให้กำรเชื่อมต่อข้ำม
โครงข่ำยไม่สมบูรณ์และเป็นกำรเสียโอกำสของผู้ใช้บริกำร
บริษัท แอด  ขอให้ กสทช. เร่งกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกำรที่ยังไม่ปฏิบัติตำมประกำศกำรใช้และเชื่อมต่อฯ ได้เข้ำสู่ระบบโดย
วำนซ์ ไวร์ ทำสั ญญำกับ ผู้ ป ระกอบกำรรำยอื่ น ๆ ให้ ถู ก ต้ อง เพื่ อ ให้ เ กิ ดควำมเป็ นธรรมในกำรแข่ ง ขัน และเป็น ธรรมต่ อ
เลส เน็ท
ผู้ประกอบกำรที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
เวอร์ค จำกัด
 ขอให้สำนักงำน กสทช. เปิดเผยข้อมูล Cost model ซึ่งเป็นค่ำกลำงของผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพ (ไม่ใช่
ของผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง ) ซึ่งสำนักงำน กสทช. ใช้ในกำรคำนวณอัตรำค่ำเชื่อมต่ออ้ำงอิงให้ประชำชน
ทรำบทำงระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ เพื่อให้กำรกำกับดูแลเป็นไปด้ว ยควำมโปร่งใส มีที่มำของอัตรำอ้ำงอิงที่
กำหนด และสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรคำนวณ ทั้งนี้ กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว ยังเป็นไป
เพื่อให้สอดคล้องตำมบทบัญญัติตำมมำตรำ ๕๙(๕) แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกด้วย
บริษัท ทีโอที  บมจ.ทีโอที ไม่เห็นด้วยกับ ข้อ ๖ อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิงตำม
จำกัด
ประกำศนี้ ใช้ในกรณี (๓) กรณีอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร เนื่องจำกเห็นว่ำ เป็นกำรกำหนดขอบเขต
(มหำชน)
ของกำรนำไปใช้กว้ำงเกินไป และอำจเป็นกำรใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
 สำนักงำน กสทช. ควรเปิดเผย Model กำรคำนวณของบริษัทที่ปรึกษำให้ผู้ประกอบกำรได้รับทรำบว่ำกำร
คำนวณดังกล่ำวได้ผลลัพธ์มำอย่ำงไร
 บมจ.ทีโอที ขอสงวนสิทธิมิให้เปิดเผยข้อมูลของ บมจ.ทีโอที ให้แก่ผู้อื่น
- ๑๒ -

รั บ ทรำบควำมคิ ด เห็ น และจะได้ น ำไปพิ จ ำรณำ
ดำเนินกำรต่อไป
รับทรำบควำมคิดเห็น และจะได้นำไปพิจำรณำ
ดำเนินกำรต่อไป
กำรเปิดเผยข้อมูล อำจสำมำรถทำได้แต่จะต้อง
พิจำรณำผลกระทบ ผลดีผลเสีย และปัจจัยอื่นๆ
ประกอบ ดังนี้ ๑.) ผู้ให้บริกำรหลำยรำยไม่ได้นำส่ง
ข้อมูลต้นทุนและสมมติฐำนที่ใช้ ๒.) model มีกำร
คำนวณต้นทุนบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
อำจมีผลกระทบมำกผู้ประกอบกำรทรำบถึงระดับ
ต้นทุนดังกล่ำวได้ ๓.) ประกำศอัตรำอ้ำงอิงปัจจุบัน ก็
ได้จำกผลกำรศึกษำ ซึ่งมิได้ทำกำรเปิดเผยข้อมูลแต่
อย่ำงใด อีกทั้งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรคำนวณ ก็ไม่ใช่
ของผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง แต่เป็นของ
ผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งที่ปรึกษำได้เคย
ชี้แจงรำยละเอียดของกำรจัดทำ Cost model ต่ำงๆ
ให้ผู้ประกอบกำรได้รับทรำบแล้วในกำรประชุมรับฟัง
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ควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่มกับผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๕๙

บริษัท ทรู ยู
บริษัทฯ มีควำมเห็นเพิ่มเติมต่อกำรกำหนดอัตรำอ้ำงอิง สำหรับโครงข่ำยโทรศัพท์ประจำที่ ประเภท
นิเวอร์แซล Local Call (ในที่นี้ อัตรำ Local Call หมำยถึง กำรโทรพื้นที่จังหวัดเดียวกัน หรือพื้นที่รหัส ๐๒ เดียวกัน) โดย
คอนเวอร์
ขอให้พจิ ำรณำกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมในประเภทบริกำร Call Origination
เจ้นซ์ จำกัด และ Call Transit เพิ่มเติม นอกเหนือจำกกำรกำหนดในประเภทบริกำร Call Termination เนื่องจำกเหตุผล
ดังต่อไปนี้
๑) กำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมในประเภทบริกำร Call Origination
บริษัทฯ ขอยกกรณีตัวอย่ำงสำหรับทรำฟฟิคที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน คือ บริกำร Free Phone ซึ่งเป็น
กรณีที่โครงข่ำยโทรคมนำคมต้นทำงเรียกออกมำยังเลขหมำย ๑๘๐๐-xxx-xxx ที่เป็นบริกำร Free Phone ของ
โครงข่ำยโทรคมนำคมปลำยทำง (โครงข่ำยโทรคมนำคมปลำยทำงได้รับค่ำบริกำร) โดยถือว่ำพื้นที่ของเลขหมำย
๑๘๐๐-xxx-xxx (Area Code) เทียบเท่ำพื้นที่ ๐๒-xxx-xxx โดยโครงข่ำยโทรคมนำคมต้นทำงจะส่งทรำฟฟิคตำม
หลักกำร Near End Drop กรณีนี้โครงข่ำยโทรคมนำคมต้นทำงจะได้รับค่ำตอบแทนในรูปแบบ Origination
Charge ขึ้นอยู่กับกรณีเลขหมำยต้นทำง โดยหำกเลขหมำยต้นทำงเป็นกลุ่มเลขหมำย ๐๒-xxx-xxx โครงข่ำยต้น
ทำงจะได้รับค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยในรูปแบบ x บำทต่อครั้ง และหำกเลขหมำยต้นทำงเป็นกลุ่มเลข
หมำยอื่น นอกเหนือจำก กลุ่มเลขหมำย ๐๒-xxx-xxx โครงข่ำยต้นทำงจะได้รับค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
ในรูปแบบ x บำทต่อนำที
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่มีรำยใดแจ้งกรณีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น แต่มิได้หมำยควำมว่ำ จะไม่มี
ข้อโต้แย้งระหว่ำงผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำที่จะเกิดในอนำคต และเพื่อ
ไม่ให้ผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่มีเลขหมำย Free Phone ในจำนวนมำก ได้เปรียบในกำรแข่งขันมำกจนเกินควร
บริษัทฯ จึงขอให้ กสทช. พิจำรณำกำหนดอัตรำอ้ำงอิง สำหรับประเภทบริกำร Call Origination ในประเภท
Local Call ร่วมด้วย
๒) กำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมในประเภทบริกำร Call Transit
เนื่องจำกในปัจจุบัน มีประเด็นปัญหำเรื่องพื้นที่กำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่ที่มี
จำนวนแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่รำยใหญ่บำงรำยออกแบบพื้นที่ให้บริกำรครอบคลุม
ด้วยกำรกำหนดจุดเชื่อมต่อให้มีจำนวนเท่ำกับกำรจัด Zone ที่มีอยู่จำนวนมำก ในขณะที่ ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์
- ๑๓ -

บริกำรดังกล่ำวเป็นบริกำรที่มีสัดส่วนไม่มำกนักเมื่อ
เทียบกับบริกำร IC ประเภทอื่นๆ ผู้ประกอบกำรจึง
น่ำจะสำมำรถเจรจำตกลงกันเองได้ โดยสำมำรถนำ
อัตรำ IC บริกำร Call Origination สำหรับโครงข่ำย
โทรศัพท์ประจำที่มำเป็นฐำนในกำรเจรจำตกลงกันเอง
อีกทั้งกรณีดังกล่ำวยังไม่เคยมีข้อพิพำทเกินขึ้นเลย
กสทช. จึงยังไม่ควรแทรกแซงตลอดดังกล่ำว ซึ่งหำก
ผู้ประกอบกำรเจรจำตกลงกันไม่ได้จริงๆ ก็สำมำรถร้อง
ขอให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยชี้ขำดเป็นรำยกรณีได้

กรณี call transit ใน local area นั้น ในต่ำงประเทศ
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ประจำที่รำยเล็ก ไม่สำมำรถลงทุนสร้ำงจุดเชื่อมต่อได้ครอบคลุมเทียบเคียงกับผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่รำย ไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้น (call transit มักจะเป็นบริกำรที่เกิด
ใหญ่ หรือไม่สำมำรถลงทุนสร้ำงวงจรให้เชื่อมต่อไปในทุกจุดเชื่อมต่อของผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่รำยใหญ่ จำกกำรส่งผ่ำนทรำฟฟิคข้ำมพื้นที่ใหญ่ๆ) แต่อำจ
ได้ทั้งหมด หรือปัญหำจุดเชื่อมต่อของผู้ให้เชื่อมต่อเองที่ไม่สำมำรถให้ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ำยสำมำรถดำเนินกำรเข้ำ เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยหำกมีกรณีดังที่ยกตัวอย่ำง
เชื่อมต่อได้ทุกจุดเชื่อมต่อ ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ เสียเปรียบระหว่ำงผู้ประกอบกำร ในด้ำนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
ทั้งนี้สำเหตุมำจำกกำรแบ่งพื้นที่ที่เล็กจนเกินไป ทำให้มี
โทรคมนำคม เนื่องจำกผู้ประกอบกำรรำยเล็กจะต้องส่งทรำฟฟิคผ่ำนจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุด ซึ่งไม่ใช่จุดเชื่อมต่อตรง หลำยๆ พื้นที่ย่อยๆ ใน local areas ซึง่ สำมำรถแก้ไข
ของผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่รำยใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่รำยเล็กจำต้องแบกรับภำระ
ปัญหำดังกล่ำวได้ด้วยวิธีกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่กำร
กำรชำระค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมในประเภทบริกำร Call Transit ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม
เชื่อมต่อ และหรือกำหนดนิยำมของพื้นที่ที่เป็น local
บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ กำรไม่กำหนดอัตรำอ้ำงอิงสำหรับประเภทบริกำร Call Transit ในประเภท Local area ใหม่ โดยที่ไม่ต้องกำหนดอัตรำ local call
Call อำจทำให้เกิดกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมประเภทนี้จำกผู้ประกอบกำร
transit ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติสำกล
โทรศัพท์ประจำที่รำยใหญ่ ด้วยอัตรำที่สูง ไม่สะท้อนต้นทุนกำรให้บริกำรอย่ำงแท้จริง หรืออำจกำหนดเป็นบำทต่อ
นำที ซึ่งไม่สอดคล้องกับรำยได้ที่ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจำที่เรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำรเป็นต่อครั้ง ดังนั้น บริษัท
ฯ จึงขอให้ กสทช. พิจำรณำกำหนดอัตรำอ้ำงอิงประเภท Call Transit นี้ตำมควำมเหมำะสมร่วมด้วย เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรของโทรศัพท์ประจำที่ให้สำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่แบกภำระจนเกินควร
ทั้งนี้สำนักงำน กสทช. อยู่ระหว่ำงกำรประมวลควำมเห็นทั้งหมดเสนอคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เพื่อพิจำรณำต่อไป

- ๑๔ -

