การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. …
ประเด็นการหารือ
๑. การกาหนดนิยามรายได้

ความคิดเห็น
บริษัท อาร์เอสเทเลวิชั่น จากัด – บริษัทเห็นด้วยกับหลักการของ (ร่าง) ประกาศ ที่จะให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งเป็นผลให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องนารายได้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศมีผลใช้บังคับมาคานวณเพื่อนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมิ ได้ทาให้ผู้รับใบอนุญาตต้องนาส่งเงินรายปี
ย้อนหลัง จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
บริษัท อาร์เอสเทเลวิชั่น จากัด – (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๓ รายได้ หมายถึง รายได้ที่ได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตค่าสมาชิก รายได้
การโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้รับใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการกาหนด
- บริษัทเห็นว่า คานิยาม “รายได้” มีจัดเรียงประโยคแตกต่างจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ม.๒๒ ที่บัญญัติเกี่ยวกับการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ ซึ่งระบุคาว่า รายได้ ไว้ว่า...รายได้ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรง
และทางอ้อมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีการประกอบกิจการทางธุรกิจแบบบอกรับเป็นสมาชิก เงินรายปีตามวรรคหนึ่งให้คานวณจากค่าสมาชิก รายได้จากการโฆษณา
ทั้งทางตรงและทางอ้อมและค่าบริการอื่นที่เกี่ย วเนื่องกับการให้บริการสมาชิกที่เรียกเก็บก่อนหักรายจ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ประกอบกับตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) ได้ระบุคา
นิยามของคาว่า “รายได้” คือ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรือรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสน คานิยามของ “รายได้” จึงควรกาหนดให้ตรงตามพระราชบัญญาตฯ หรือ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) คือ “รายได้ หมายถึง รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ได้จาก
การโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม ค่าสมาชิก หรือ รายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รั บ
อนุญาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”

บริษัท อาร์เอสเทเลวิชั่น จากัด – (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๔...๔.๒ ให้นาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี พร้อมทั้งนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้..
- บริษัทเห็นว่า การระบุให้นาส่งเงินรายปีภายใน ๑๕๐ วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มีความแตกต่างจาก (ร่าง) ประกาศ
กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๖.๒ ซึ่งระบุว่า... “ให้ผู้รับใบอนุญาต
ชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ...” เพื่อมิให้เกิดความสับสน จึงควรแก้ไข
(ร่าง) ประกาศ ข้อ ๔.๒ ให้สอบคล้องกันกับ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) คือ “…๔.๒ ให้นาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี พร้อมทั้งนาส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้...”
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด – ประเด็นเรื่องคานิยามของคาว่า “รายได้” (ร่างประกาศข้อ ๓)
ขอให้ตัดคาว่า “ตามที่คณะกรรมการกาหนด” ออก เนื่องจากการเพิ่มหรือกาหนดประเภทรายได้ที่จะนามาคานวณเงินที่นาส่งเข้ากองทุน
สานักงาน กสทช. ควรนาออกรับฟังความคิดเห็ฯของผู้รับใบอนุญาตก่อนทุกครั้ง การเพิ่มข้อความว่า “ตามที่คณะกรรมการกาหนด” จะเป็นการ
เปิดช่องให้ กสท. มีอานาจในการออกคู่มือ หรือระเบียบเกี่ยวกับการเพิ่ม หรือกาหนดประเภทรายได้มากจนเกินไป
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด – การกาหนดนิยามรายได้
บริษัทฯ เห็นว่าการกาหนดคานิยาม “รายได้” ควรเขียนให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ ดังนี้ “รายได้” หมายถึง รายได้ที่ได้จากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก รายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรง
และทางอ้อม และรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต
๒. การนาส่งเอกสาร

บริษัท อาร์เอสเทเลวิชั่น จากัด – (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๔ “๔.๖ สานักงานมีหน้าที่สอบทานรายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับใบอนุญาต
นามาใช้เป็นฐานในการคานวณการนาส่ งเงินรายปีเข้ากองทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับงบ
การเงินและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และอาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจง หรือนาส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลอื่นที่จาเป็นต่อ
การพิจารณาเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด...”
- บริษัทเห็นว่าการกาหนดระยะเวลาสอบทานทรายได้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับงบการเงิน
และเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนนั้น เป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสทช. แต่กลับเป็นการเพิ่มภาระให้กับ
ผู้รับใบอนุญาต เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตจะต้องแบกรับภาระในการชาระเงินเพิ่มกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาด เป็นเหตุให้นาส่งเงินรายปีเข้า
กองทุนไว้ไม่ครบถ้วน ดังนั้นหากสานักงาน กสทช. ใช้ระยะเวลาสอบทานรายได้มากเพียงใด ผู้รับใบอนุญาตก็ต้องแบกรับภาระความเสี่ยงที่
จะต้องชาระเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้น (ร่าง) ประกาศในประเด็นนี้จึงเป็นการสร้างภาระให้ผู้รับใบอนุญาตโดยไม่มีเหตุอันควร บริษัทจึงเห็นว่าควรใช้
ระยะเวลาสอบทานรายได้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับจากวันที่สานักงานได้รับงบการเงินจากผู้รับใบอนุญาต

บริษัทอาร์เอสเทเลวิชั่นจากัด – (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๔ วรรคแรกตอนท้าย “...และอาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจง หรือนาส่งเอกสารหลักฐาน
หรือข้อมูลอื่นที่จาเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด...”
- บริษัทเห็นว่า (ร่าง) ประกาศได้ให้อาอาจสานักงาน กสทช. เรียกให้ผู้รับใบอนุญาตส่งเอสารหลักฐานเพิ่ มเติมโดยมิได้มีการกาหนด
กรอบระยะเวลาไว้ชัดเจน จึงอาจกลายเป็นช่องโหว่ที่แม้ระยะเวลาสอบทานรายได้ของสานักงาน กสทช . ใกล้จะสิ้นสุดลง แต่สานักงาน กสทช.
ก็ยังคงมีอานาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สานักงาน กสทช . เป็นผู้กาหนดจึงเป็นการขยายเวลาใน
การสอบทานรายได้ของผู้รับใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตจาต้องแบกรับภาระความเสี่ยงที่จะต้องชาระเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามระยะเวลาที่
สานักงาน กสทช. เป็นผู้กาหนดเวลาดังกล่าวนี้ ดังนั้นหากสานักงาน กสทช. มีความจาเป็นที่จะต้องเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม จึงเห็นควรให้ใช้ระยะเวลาสอบทานรายได้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับจากวันที่สานักงานได้รับงบการเงิน และให้กาหนด
ระยะเวลาที่สานักงาน กสทช. จะเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในกรอบระยะเวลาสอบทานรายได้ ระยะเวลา ๙๐ วัน
ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่ต้องแบกรับภาระความเสี่ยงที่อาจต้องชาระเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากระยะเ วลาที่
สานักงาน กสทช. เรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
บริษัทอาร์เอสเทเลวิชั่นจากัด – ขอให้มีการทาประชาพิจารณ์ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะฯอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศบังคับใช้
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด – ประเด็นเรื่องการสอบทานรายได้ที่นามาคานวณการนามาคานวณการนาส่งเงินรายปี (ร่างประกาศ
ข้อ ๔.๖) ขอให้ใช้ข้อความตามข้อ ๖.๕ ของประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๕กล่าวคือให้สานักงานสอบทานรายได้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับจากวันที่สานักงานได้รับงบการเงิน เนื่องจากการระบุให้
สานักงานสอบทานรายได้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงินและเอกสารประกอบครบถ้วน จะทาให้การสอบทานรายได้
ของสานักงาน กสทช. ล่าช้าจนเกินไป เนื่องจากหากเอกสารไม่ครบถ้วนระยะเวลาการสอบทานก็ จะยังไม่เริ่มนับ และเสนอให้กาหนดระยะเวลา
การสอบทานรายได้ทั้งหมด (รวมกรณีที่เรียกเอกสารเพิ่มเติมแล้ว ) สูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สานักงานสอบทานรายได้ให้เสร็จโดยเร็ว
และลดภาระการจัดเก็บเอกสารของผู้รับใบอนุญาต
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด – การนาส่งเอกสาร
บริษัทฯ เห็นว่าการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการนาส่งข้อมูลหรือรายงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกาหนด ถือเป็นขั้นตอนการดาเนินการก่อน
การนาส่งเงินรายปี ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจาเป็นต้องทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่าเอกสารหรือแบบฟอร์มใดบ้างที่จะต้ องจัดเตรียม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความสับสน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ปรับปรุงถ้อยคาในร่างประกาศฉบับนี้จาก “พร้อมทั้งนาส่งข้อมูลหรือรายการอื่นๆ
ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกาหนด” เป็น “พร้อมทั้งนาส่งข้อมูลหรือรายงานตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้” และกาหนดแบบฟอร์มเป็นภาคผนวกแนบท้าย
ประกาศ ซึ่งเป็นการกาหนดในลักษณะเดียวกับระเบียบ หรือประกาศฉบับอื่นๆ เช่น ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้น

๓. การคานวณเงินเพิ่ม

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จากัด
- ขอให้คานวณเงินเพิ่มโดยนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงาน กสทช. ไม่ควรนับตามวันครบกาหนดชาระ เนื่องจากทางสานักงานฯ ได้มี
การขยายระยะเวลาในการสอบทานรายได้จากเดิม ๙๐ วันเพิ่มเป็น ๑๒๐ วัน ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการได้ทราบล่าช้ากว่าเดิม ซึ่งอาจมีผลให้
ค่าปรับเพิ่มขึ้น
– ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยื่นชาระเงินรายปีเกิน ขอให้สานักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบด้วย
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด – การคานวณเงินเพิ่ม ระยะเวลาการสอบทานรายได้ และการคืนเงินรายปีที่ชาระไว้เกิน
บริษัทฯ เห็นว่า หลักการคิดเงินเพิ่มควรเป็น ไปตามหลักการของประกาศค่าธรรมเนียมฉบับเดิมซึ่งสอดคล้องกับหลักการของประกาศ
กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
๑. กรณีไม่นาส่งเงินรายปีภายในวันครบกาหนด หรือนาส่งเงินรายปีไม่ครบตามจานวนเงินที่คานวณจากรายได้เกิดขึ้นจากการให้บริการ
ที่ได้รับอนุญาตซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี ซึ่งกรณีนี้การคิดเงินเพิ่มจะนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดนาส่งเงิน
รายปี จนกว่าจะนาส่งเงินรายปีครบถ้วน
๒. กรณีสานักงาน กสทช. เห็นว่า ผู้รับใบอนุญาตนาส่งเงินรายปีไว้ไม่ถูกต้อง ซึ่งกรณีนี้การคิดเงินเพิ่มจะนับตั้งแต่วันที่ครบกาหนดตาม
หนังสือที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช.
ในการนาส่งเงินรายปีไม่ครบถ้วนตาม ๑. อาจเกิดจากความผิดพลาดของผู้รับใบอนุญาต ในขณะที่การนาส่งเงินรายปีไม่ถูกต้องตาม
๒. ผู้รับใบอนุญาตไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่นาส่งเงินรายปีในส่ วนดังกล่าว หากแต่เป็นกรณีที่สานักงาน กสทช. พิจารณารายละเอียดรายการรายได้
หรือราการลดหย่อนแล้วเห็นว่าควรมีการนาส่งเงินรายปีเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะทราบถึงการนาส่งเงินรายปีไม่ถูกต้องดังกล่าวเมื่อได้รับ
แจ้งจากสานักงาน กสทช. การที่ร่างประกาศฯ ฉบับนี้จะกาหนดหลักการคิดเงินเพิ่มในกรณี ๒. ด้วยการให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวัน
ครบกาหนดนาส่งเงินรายปีย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็น ธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาต เนื่องจาก เป็นการลงโทษผู้รับใบอนุญาตในช่วงเวลาที่ไม่ทราบถึง
การนาส่งเงินรายปีที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้ง จานวนเงินเพิ่มจะแปรผันตามระยะเวลาการสอบทานของสานักงาน กสทช. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
บริษัทฯจึงเห็นว่า คววรกาหนดหลักการพิ่มเติมสาหรับการคิดเงินเพิ่มในกรณี ๒. ในข้อ ๔.๖ ดังนี้
“๔.๖ สานักงานมี่หน้าที่สอบทานรายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับใบอนุญาตนามาใช้เป็นฐานในการคานวณการนาส่งเงินรายปีเข้า
กองทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สอบวัน นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับงบการเงินและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และ
อาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจง หรือนาส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลอื่นที่จาเป็น ต่อการพิจารณาเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ในกรณีที่
พบว่าผู้รับใบอนุญาตได้นาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนไว้ไม่ถูกต้องตามจานวนที่ต้องชาระ หรือเกินจานวนที่ต้องชาระ สานักงานจะมีหนังสือแจ้ งให้
ผู้รับใบอนุญาตนาส่งหรือรับเงินรายปีเข้ากองทุนในส่วนที่ได้ชาระไว้ไม่ครบจานวนที่ต้องชาระ หรือเกิน จานวนที่ต้องชาระแล้วแต่กรณี ซึ่งผู้รับ
ใบอนุญาตต้องนาส่งเงินรายปีในส่วนที่ได้ชาระไว้ไม่ครบจานวนที่ต้องชาระภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่ดาเนินกา ร
ภายในกาหนด ต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจานวนเงินที่นาส่งไม่ครบตามจานวนที่ต้องชาระ โดยเศษของเดือน
นับเป็นหนึ่งเดือน”

ทั้งนี้ หาก กสทช. ไม่ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงวิธีการคิดเงินเพิ่มกรณีผู้รับใบอนุญาตนาส่งเงินรายปีไว้ไม่ถูกต้องตามที่บริษัทฯ เสนอ
ข้างต้น กสทช. จะต้องแก้ไขปรับปรุงระยะเวลาการสอบทานรายได้ให้เหมาะสมเพื่อมิให้เกิดภาระอย่างไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ได้มี
เจตนาที่จะนาส่งเงินรายปีไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงระยะเวลาการสอบทานของสานักงาน กสทช . ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วัน
๔. ระยะเวลาการยื่นนาส่งเงิน บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จากัด – ขอให้ขยายระยะเวลาในการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ เนื่องจากระยะเวลาที่กาหนดไว้ตรงกับช่วงที่
รายปีกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
ต้องนาส่งงบการเงิน โดยอาจขยายเป็นภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ยกเลิก / เพิกถอน / สิ้นสุดอายุ สมาคมการค้า ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี (นายพสิธฐ์ อชิรสวัสดิ์) – ข้อ ๔.๒ ให้นาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ใบอนุญาต
รอบระยะเวลาบัญชีพร้อมทั้งนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณา เห็นควรให้ยืดระยะเวลาออกไปเพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การยื่นเอกสารดังกล่าว
๕. การดาเนินการตามประกาศ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) – บมจ. ทีโอที ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับชมทีวีจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์ TOT IPTV Set Top Box
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ มีภาระและหน้าที่จะต้องปฏิบัติเพื่อสาธารณะประโยชน์เ ผยแพร่ช่องรายการที่ถูกกาหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามประกาศ Must Carry นั้น
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการ
มีค่าใช้จ่ายที่ บมจ. ทีโอที ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเผยแพร่รายการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกิดจากการลงทุนอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ทั่วไป
และรับสัญญาณภาคพื้นและผ่านดาวเทียม เพื่อใช้ใ นการดาเนินการตามประกาศ Must Carry รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายบริหารและดาเนินการ
ตามประกาศ Must Carry ในกรณีที่ บมจ. ทีโอที ได้ให้บริการในหลายใบอนุญาตนั้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดาเนิ นการจะไม่ได้เป็น
ค่าใช้จ่ายทางตรง แต่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องปันส่วน ซึ่งอาจทาให้ไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานเหมือนกับค่าใช้จ่ายในลักษณะใดที่จะนาไป
หักลดหย่อนประกอบการนาส่งรายได้เพื่อดาเนินตามประกาศ
นอกจากนี้ในกรณีที่ได้ชาระค่าอุปกรณ์ที่จ่ายครั้งเดียวไปแล้ว จะอนุญาตให้นาหลักฐานใดไปแสดงเพื่อขอหักเป็นค่าใช้จ่าย Must Carry ในปีที่
ป ร ะ ก า ศ มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ เ นื่ อ ง จ า ก บ ม จ . ที โ อ ที ไ ด้ จั ด ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ด า เ นิ น ง า น ต า ม ป ร ะ ก า ศ Must Carry ไ ป แ ล้ ว
เหตุผลความจาเป็น – เพื่อความชั ดเจนและความถู กต้ องในการจั ดท าเอกสารหลั กฐานเกี่ ยวกั บค่ าใช้ จ่ายที่ จะขอลดหย่ อนจากการด าเนิ นการ
ตามประกาศ Must Carry ประกอบการนาส่งรายได้รายปีเข้ากองทุน
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จากัด (ไทยรัฐทีวี) มีรายละเอียดดังนี้
- ขอให้ทางสานักงานกาหนดหลักเกณฑ์เรื่องค่าใช้จ่ายที่สามารถนามาหักลดหย่อนได้ให้ชัดเจน
- ประกาศนี้ไม่มีผลบังคับย้อนหลัง แต่ขอให้บริษัทสามารถนาส่วนที่บริษัทได้มีการจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม
ประกาศ Must Carry โดยตรง ซึ่งบริษัทได้ซื้อมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ เนื่องจากต้องมีการลงทุนตั้งแต่แรก รวมทั้งค่าอุปกรณ์รวมสัญญาณ
ค่าอุปกรณ์ Monitor , สัญญาณออกอากาศ , ค่าเช่าโครงข่าย Fiber optic เป็นต้น มาหักลดหย่อนได้

สมาคมการค้า ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี (นายพสิธฐ์ อชิรสวัสดิ์) – มีรายละเอียดดังนี้
- ห้องควบคุมรายการที่เสริมเพิ่มในระบบดิจิตอล หรือการเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล สามารถนามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นการเยียวยาให้กับธุรกิจที่ต้องประสบปัญหาในการใช้ต้นทุนในการเพิ่มช่องรายการเพื่อรองรับช่องรายการของดิจิตอล
ทีวีที่ กสทช. กาหนดให้เคเบิ้ลต้องนามาออกอากาศและจัดเรียงช่องรายการตามประกาศ
- กล่องรับสัญญาณที่ต้องติดตั้งไว้ที่อาคารบ้านเรือนของสมาชิกฯ ไม่ว่าแบบ DVB-C และ DVB-T๒ สามารถนามาหักค่าใช้จ่ายได้ หรือทาง
สานักงาน กสทช. นากล่องมาชดเชยที่แจกสมาชิก ตามจานวนที่แจ้งในแต่ละเดือน
- อุปกรณ์โครงข่ายภายนอก สามารถนามาหักค่าใช้จ่ายได้เป็นรายเดือน เนื่องจากว่า การปรับปรุงระบบภายนอก ต้องทาต่อเนื่องในพื้นที่
มีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณเพราะไม่อาจทาให้เสร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือบางครั้งต้องทาไปซ่อมไปตามอาการหรือสาเหตุเพราะเป็นการ
ปรับปรุงระบบเก่ามิใช่เป็นการติดตั้งใหม่
บริษัทแบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จากัด (กานดา เจริญจิตสวัสดิ์)
– เสนอค่าลดหย่อนค่าล่ามภาษามือ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ผู้ประกอบการต้องรับภาระตามประกาศกาหนดของทาง กสทช.
– สามารถนาค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมาลดหย่อนได้
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จากัด (สุภวัฒน์ สงวนงาม)
- หากเป็นการลดภาระกับผู้ประกอบการจริง ขอให้ลดค่า sattelite โดยรวมอยู่ในค่า must carry รายเดือน ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายค่า
sattelite อีกซึ่งเข้าใจว่ามีผลการศึกษาเรื่องค่า must carryแล้วว่าเก็บรายเดือนสูงเกินไป จึงส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ ต้องมี
รายจ่ายซ้าซ้อนกันหากใช้วิธีนี้จะลดการจ่ายเงินรายเดือนผู้ประกอบการ
ค่าใช้จ่ายที่นามาหักได้ ไม่ควรจากัดเฉพาะค่า satellite ควรจะตีความไปถึง content ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะควรนามาหักเป็นค่าใช้จ่าย
ได้ด้วย ซึ่งก็น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของ uso
Gmm one tv , Gmm channel , Gmmx , Fan tv
- ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการตามกฏ must carry ที่สามารถนาไปหักลดหย่อนได้ดังนี้
ค่าใช้จ่าย Digital TV
- ค่าเช่า transponder ดาวเทียมที่จ่ายให้ tcb (thaicom)
- ค่าเช่า transponder เพื่อออกอากาศเป็น High def (ช่องรายการออกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดาวเทียม100)
- ค่าเช่า fiber , Cable , link เพื่อส่งสัญญาณไปThaicomและผู้ให้บริการขึ้นดาวเทียมนอกเหนือจากไทยคม
- ค่าอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไปที่ไทยคม ผู้ให้บริการขึ้นดาวเทียมรายอื่น
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้บริการ must carry เกิดขึ้นได้

โครงข่ายทีวีดาวเทียม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเรียงช่องรายการดิจิตอลบนโครงข่ายดาวเทียม
- ค่าเข้ารหัส (OTA)
- ค่าเช่า transponder ในกรณีที่ทา re-broadcast ช่องโทรทัศน์ดิจิตอล
- ค่า operation เพื่อทา must carry
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เอกสารค่าใช้จ่าย must carry ขอเสนอให้บริษัทสามารถใช้เอกสารหลักฐาน เช่น สาเนาใบแจ้งหนี้ นามาเป็นหลักฐานการลดหย่อนได้ด้วย
- การลดหย่อนโดยคานึงถึงสัดส่วนสาระประโยชน์ ที่กาหนดค่าใช้จ่ายการดาเนินการ เพื่อให้บริการแก่คนพิการ เช่น บริการภาษามือ, subtitle ,
Audio description
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด
- รายการค่าใช้จ่ายที่สามารถนามาหักลดหย่อนก่อนนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ
ตามหลั กการของร่างประกาศฯ อนุญาตให้ ผู้รับใบอนุญาตสามารถนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการเพื่อให้ ประชาชนได้รับ
บริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่ว ไป หรือ
ตามที่ กสท. กาหนด มาหักลดหย่อนก่อนนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ บริษัทฯ เห็นว่ายังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สมควรให้นามาหักลดหน่อยได้ อาทิ
การดาเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของกิจการโทร ทัศน์
การดาเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การจัดลาดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น โดยเสนอให้จัดทาภาคผนวกแนบท้ายประกาศ
ที่ระบุรายการการดาเนินการที่สามารถนาค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนก่อนนาส่งเงินรายปี
- การหักลดหย่อนเพื่อคานวณเงินรายปีเข้ากองทุนฯ
ตามร่ า งประกาศฯ ข้ อ ๕ ก าหนดให้ ส ามารถน าค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ก าหนดมาหั ก ลดหย่ อ นก่ อ นน าส่ ง เงิ น รายปี เ ข้ า กองทุ น ฯอย่ า งไรก็ ต าม
บริษัทฯ เห็นว่า ถ้อยคาดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเพียงพอถึงวิธีการคานวณ จึงขอเสนอให้แก้ไขเป็นดังนี้
“ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้สามารถนาค่าใช้จ่ายจากการรับรู้ตามมาตรฐาน
การบัญชีซึ่งเกิดจากการดาเนินการดังกล่าว มาหักลดหย่อนก่อนนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนโดยให้นาค่าใช้จ่ายมาลบออกจากจานวนที่คานวณได้
ตามข้อ ๔.๑ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่สามารถนามาลดหย่อนต้องไม่เกินกว่าจานวนที่คานวณได้ตามข้อ ๔.๑
ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน ให้นาค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวมาคานวณเพื่อหักลดหย่อนด้วย
การลดหย่อนค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องแสดงหลั กฐานการดาเนินการและค่าใช้จ่ายประกอบการนาส่งเงินรายปีเข้า
กองทุนด้วย”

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด – ประเด็นเรื่องการหักลดหย่อนรายได้ก่อนนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
ขอให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถนาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คาบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพ และบริการอื่นใด
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ มาหัก
ลดหย่อนรายได้ก่อนนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนตามร่างประกาศฉบับนี้ได้ด้วย
บริษัทอาร์เอสเทเลวิชั่นจากัด
- (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๔ “...๔.๒.๒ เอกสารหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด...”
ประกอบกับ (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๕ “ผู้รับใบอนุญาตที่ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจ การโทรทัศน์ที่
ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้สามารถนาค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการดาเนินการดังกล่าวมาหักลดหย่อนก่อนนาส่งเงิน
รายปีเข้ากองทุน
การลดหย่อนค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงหลักฐาน การดาเนินการ และค่าใช้จ่ายประกอบการนาส่งเงินรายปี
เข้ากองทุนด้วย”
- บริษัทเห็นด้วยที่สานักงาน กสทช. กาหนดให้แสดงหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินการตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (must carry) เพื่อเป็นส่วนลดในการนาส่งเงินรายปี
เข้ากองทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นการดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการ
โทรทัศน์อย่างทั่วถึงตามเจตนารมณ์ของสานักงาน กสทช. ดังนั้น การพิจารณาส่วนลดดังกล่าวจึงควรคานึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้รับใบอนุญาต
ต้องรับภาระจากการดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ (must carry) ซึ่งต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกส่วนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อาทิเช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรับและ/หรือส่งสัญญาณ เครื่องมืออุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าเช่าโครงข่ายหรือสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าบริหารจัดการ รวมถึงค่าบุค ลากร เป็นต้น อีกทั้งผู้รับใบอนุญาตได้ดาเนินการตามประกาศฯ (must carry) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
จาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาโดยตลอด จึงสมควรอย่างยิ่งที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องได้รับส่วนลดเพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนิน การ
ดังกล่าว
- (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๔ “๔.๓ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือนาส่งไม่ครบถ้วน ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องช าระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจานวนเงินรายปีที่ต้องนาส่งนับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดจนกว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยเศษของเดือนให้นั บเป็นหนึ่งเดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนจนกว่าจะนาส่งเงิน
ครบถ้วน”

๖. อัตราการนาส่งเงินรายปี

บริษัทเห็นว่าควรมีการแก้ไขข้อความ เพื่อมิให้เกิดความคลุมเครือและต้องมาตีความในภายหลัง เนื่องจากข้อความดังกล่าวสามารถอ่าน
และเข้าใจได้ว่า หากผู้รับใบอนุญาตไม่นาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนหรือนาส่งไม่ครบถ้วน ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชาระเงินเพื่อในอัตราร้อยละ ๑.๕
ต่อเดือนของจานวนเงินที่ต้องนาส่งเข้ากองทุนทั้งหมด มิได้คิดเงินเพิ่มเฉพาะในส่วนที่ค้างนาส่งเท่านั้น ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความ คลุมเครือควร
แก้ไขข้อความให้ชัดเจน โดยอาจใช้ข้อความดังนี้ “กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือนาส่งไม่
ครบถ้วน ผู้รับอนุญาตต้องชาระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจานวนเงินรายปีที่ค้างนาส่ง นับถัดจากวันครบกาหนดชาระ โดย
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน จนกว่าจะนาส่งเงินครบถ้วน”
- (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๔ “๔.๔...จะต้องนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง
ผลการพิจารณาให้ยกเลิกการประกอบกิจการหรือหนังสือแจ้งคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต...”
- บริษัทเห็นว่า เพื่อมิให้เกิดความสับสนและให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถปฏิบัติตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้งหมดได้อย่างถูกต้องตรงกัน
ในกรณีที่ยกเลิกหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต จึงควรแก้ไขการกาหนดวันนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ...เป็น
“…นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ...” เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาตาม (ร่าง)ประกาศ ข้อ ๔.๕ และสอดคล้องระยะเวลาตาม (ร่าง) ประกาศ
กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉนับที่ ๒) ข้อ ๖.๔
บริษัท ทีโ อที จากัด (มหาชน) – ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนาดเล็กได้รับการยกเว้นไม่ต้องนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ทั้งนี้ โดย
พิจารณาจากขนาดของรายได้รายปีสุทธิต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด เช่น ใช้เกณฑ์รายได้สุทธิรายปี ๔๐ ล้านบาท ให้ได้รับการยกเว้นทั้งจานวน และ
สาหรับผู้รับใบอนุญาตที่มีรายได้รายปีสุทธิสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ๔๐ ล้านบาท ให้ได้รับการยกเว้นในส่วนของรายได้จานวน ๔๐ ล้านบาทแรก เป็นต้น
เหตุผลความจาเป็น เพื่อไม่ให้การนาส่งเงินรายได้รายปีเข้ากองทุนของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เป็นภาระมากจนเกิน ไป
จนทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถพัฒนาการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ได้ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จากัด รายละเอียดดังนี้
- ขอให้พิจารณาปรับอัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนใหม่ในบางช่วง เพื่อให้ในแต่ละช่วงรายได้มีอัตราที่ไม่ห่างกันมากเกินไป ได้แก่
รายได้ ๕ ล้านบาทแรก จากเดิมร้อยละ ๐.๕๐ ควรปรับลดเป็นได้รับการยกเว้นเงินรายปี
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมร้อยละ ๑.๗๕ ควรปรับลดเป็น ร้อยละ ๑.๕๐
- ขอเสนอให้ใช้วิธีการคานวณเงินรายปีตามวิธีเดิมที่ได้เคยชี้แจงในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ซึ่งคานวณ ดังนี้
รายได้จากการประกอบกิจการ
= xxxx บาท
อัตราค่าธรรมเนียม
=
xx %
เงินรายปีที่ต้อง
= xxxx บาท
หัก ค่าใช้จ่ายที่นามาลดหย่อน
= xxxx บาท
คงเหลือเงินรายปีที่ต้องชาระ
= xxxx บาท

สมาคมการค้า ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี (นายพสิธฐ์ อชิรสวัสดิ์) - กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม เป็นเงินที่จัดเก็บเป็นกองทุนไว้เพื่อตั้งเป็นงบสนับสนุนวิจัยและพัฒนา ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บจึงขอยกเว้นใน ส่วนที่มี
รายได้ไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท ต่อปี
บจก.บีอีซี มัลติมีเดีย (นายธีรยุทธ สถิตพรอานวย) – ไม่เห็นด้วย สูตรการคานวณเงินรายปีกองทุนวิจัยฯ ซึ่งที่ประชุมร่างประกาศฯ ให้คานวณโดย
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก Must carry x อัตราการนาส่งเงินรายปี =
เงินนาส่งรายปี
ขอให้เปลี่ยนเป็นวิธีเดิม ที่ประชุมเมื่อครั้ง Focus Group เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย x อัตราการนาส่งเงินรายปี = เงินนาส่งรายปี เมื่อได้จานวนเงินส่งราย
ปี แล้วให้หักกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก Must carry ถ้าหากยังมีเงินรายปีส่วนเกินให้ชาระเพิ่ม
เหตุผล เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกฎ Must Carry เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนาช่องดิจิตอลไปออกอากาศผ่านช่องดาวเทียม ตามเกณฑ์ที่
กาหนดของ กสทช. เพื่อเพิ่มให้การเข้าถึงของรายการช่องดิจิตอล ให้ทาได้กว้างขวางขึ้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่แล้ว จึงเห็นสมควรนา
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักกับเงินรายปีเข้ากองทุนได้ทั้งก้อน ตามที่ กสทช. ได้แจ้งต่อผู้สนใจเข้าประมูลใบอนุญาตตั้งแต่ต้น ซึ่งหากมีเงินรายปี
ส่วนเกินก็ให้ชาระเพิ่ม แต่หากมีค่าใช้จ่าย Must Carry สูงกว่าเงินนาส่งรายปี (ติดลบ) ก็ควรนาค่าใช้จ่ายส่วนที่ติดลบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในปี
ถัดๆ ไปได้
การที่จะกาหนดให้เอาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกฎ Must Carry มาหักจากรายได้ก่อนแล้วจึงเอาตัวเลขสุทธินั้นมาคานวนเงินรายปีที่ต้องจ่ายเข้า
กองทุนฯ นั้นก็เท่ากับผู้ประกอบการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกฎ Must Carry นั้นเองเกือบทั้งหมด
ไม่ออกนาม – อัตราภาษีควรที่จะมีอัตราถูกกว่าค่าธรรมเนียมรายปี เนื่องจากเป็นการเข้ากองทุน เป็นการเก็บไว้เพื่อรอใช้จะได้ลดภาระให้
ผู้ประกอบการ (โดยเป็นขั้นบันไดแต่ลดอัตราลงมา)
บริษัทแบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จากัด (กานดา เจริญจิตสวัสดิ์)
– การคานวณเงินเข้ากองทุน ขอเสนอแบบ A x อัตราการนาส่ง = เงินเข้ากองทุนแล้วค่อยนาค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (must carry)
มาหักลดหย่อนอีกครั้ง
– ควรมีการยกเว้นรายได้ที่นาส่งในอัตราร้อยละ ศูนย์ โดยเสนอเป็นรายได้ ๑ บาทถึง ๑๐ ล้านบาทแรกให้เสียในอัตราร้อยละศูนย์
– เสนอปรับอัตราการนาส่งร้อยละ ๑.๗๕ เป็น ๑.๕๐ ตามภาคผนวกในช่องรายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐
ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด (ช่อง ๗) – ประเด็นเรื่องอัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ขอให้ยกเว้นรายได้ ๐ - ๕ ล้านบาทแรก
ว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และขอให้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้ลดหลั่นกั นไปทีละ ๐.๒๕ เช่น ๐.๕๐, ๐.๗๕, ๑.๐๐, ๑.๒๕, ๑.๕๐, ๑.๗๕,
๒.๐๐ เป็นต้น
บริษัทอาร์เอสเทเลวิชั่นจากัด
- (ร่าง) ประกาศ ภาคผนวก อัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
รายได้
อัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
รายได้ ๕ ล้านบาทแรก
ร้อยละ ๐.๕๐
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
ร้อยละ ๐.๗๕
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
ร้อยละ ๑.๐๐
รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ร้อยละ ๑.๗๕
รายได้ส่วนที่เกิด ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ร้อยละ ๒.๐๐
๑. บริษัทเห็นว่าควรกาหนดอัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนแบบก้าวหน้า และควรระบุคาว่า “อัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุน
แบบก้าวหน้า” ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตแต่บริษัทเห็นว่าวิธีการคิด และการกาหนดกรอบช่วงรายได้ที่จะนา
คานวณอัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนนั้นยังไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เนื่องจากรายได้ที่นามา
คานวณอั ตราการนาส่ งเงิ นรายปีเ ข้ากองทุ นนั้นไม่เ ป็นธรรมตั้งแต่คานิยามที่บั ญญัติไว้ว่ า “รายได้ หมายถึง รายได้ก่อนหั กค่าใช้ จ่ายจาก
การให้บริการของผู้รับใบอนุญาต...” เพราะการคิดอัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนที่ให้นารายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายมาคานวณโดยไม่ได้ใช้
หลักการคานวณจากรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายนั้น ไม่ได้สะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงของผู้รับใบอนุญาต เพราะผู้รับใบอนุญาตรา ยใด
ที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีกาไรมากและอาจขายทุนก็ได้ ต้นทุนค่าใช้จ่ายจึงเป็นเหตุผลสาคัญที่เป็นภาระข องผู้รับ
ใบอนุญาต เพราะการประกอบธุรกิจโทรทัศน์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงรวมทั้งสถานการณ์อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปัจจุบันมีทั้ งดิจิตอลทีวี
ทีวีดาวเทียม หลากหลายช่อง ทาให้เกิดการแข่งขันกันอย่างหนักทั้งด้านกลยุทธ์การตลาด เนื้อหารายการ บุคลากรและเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ ง
ผู้รับใบอนุญาตต้องมีหน้าที่ดาเนินการตามกฎระเบียบต่างๆของ กสทช. ซึ่งล้วนต้องมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก และผู้ รับใบอนุญาตก็
มิได้รับผลประโยชน์สูงเหมือนดังที่ กสทช. เข้าใจ
๒. จากเหตุดังกล่าวใน ๑ การคิดคานวณอัตราการนาส่งเงิ นรายปีเข้ากองทุนจึงสมควรคิดจากฐานรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จึงจะเป็น
การเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตทุกราย
๓. นอกจากนี้รายได้ที่ผู้รับใบอนุ ญาตได้มาส่วนหนึ่งก็ต้องนามาชาระเป็นค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งประมูลมาจาก กสทช .
ในราคาสูงอยู่แล้ว อีกทั้งต้องมีหน้าที่ชาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรอีกด้วย
๔. หาก กสทช. มีความจาเป็นและต้องคานวณอัตราการนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

๗. อื่นๆ

ในการให้ส่วนลดจากการปฏิบัติตามประกาศ (must carry) และเพื่อให้เกิดความเสมอภาคของผู้รับใบอนุญาตทุกราย บริษัทของเสนออัตรา
การนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนที่สะท้อนถึงความเป็นจริงทางธุรกิจ ดังนี้
๑. รายได้ ๕๐๐ ล้านบาทแรก
ร้อยละ ๐.๕๐
๒. รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ร้อยละ ๐.๗๕
๓. รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท
ร้อยละ ๑.๐๐
๔. รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท
ร้อยละ ๑.๒๕
๕. รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ล้านบาท
ร้อยละ ๑.๕๐
๖. รายได้ส่วนที่เกินกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ร้อยละ ๒.๐๐
อย่างไรก็ดีบริษัทฝากประเด็นให้ กสทช. พิจารณาว่า แม้ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุ นตามที่กาหนด
แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วปรากฏว่าขาดทุน ผู้รับใบอนุญาตยังสมควรต้องนาส่งเงินรายปีเข้ากองทุนดังกล่าวหรือไม่
บจก.บีอีซี มัลติมีเดีย (นายธีรยุทธ สถิตพรอานวย) – เสนอให้ประกาศฯมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีถัดจากวันที่ประกาศแทน เช่น ประกาศเมื่อวันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ก็ควรให้เริ่มใช้บังคับ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อขจัดปัญหาในการคานวณรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่จาเป็นต้องมีการ
เฉลี่ยเป็นจานวนวัน (หากให้มีผลตั้งแต่วันประกาศ) ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาและข้อพลาดได้ หากมีการเลื่อนบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีถัดไป ก็สามารถ
อานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ในการคานวณรายได้และค่าใช้จ่ายเต็มปีซึ่งสามารถใช้ข้อมูลตัวเลขดังกล่าวจากงบการเงินประจาปี
๒๕๖๐ ได้เลยเป็นการลดปัญหาข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นในการคานวณได้
บริษัท อสมท จากัด มหาชน (นายวิทเยนทร์ แสงห้าว) – ควรเลื่อนประกาศเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้กฎหมาย
กสทช. ฉบับใหม่อยู่ในชั้นพิจารณาของ สนช. ซึ่งกองทุนก็เปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการก็เปลี่ยนไป ไม่แน่ว่าอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บเข้า
กองทุน จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
บริษัทอาร์เอสเทเลวิชั่นจากัด –ขอให้มีการทาประชาพิจารณ์ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ เงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะฯอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศบังคับใช้
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด – การมีผลใช้บังคับของร่างประกาศฯ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่สานักงาน กสทช. ได้ชี้แจงในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งสอดคล้อง
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ว่าการเรียกเก็บเงิน
รายปีจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อส่งเข้ากองทุนฯ จะต้องไม่ดาเนินการเรียกเก็บย้อนหลัง บริษัทฯ ขอเสนอให้
เพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ดังนี้
“ผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้นารายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับมาคานวณเพื่อนาส่งเงินรายปี”

ไม่ออกนาม – สนับสนุนการเรียกเก็บตามวันที่ประกาศใช้ ไม่ควรเรียกเก็บย้อนหลังตามวันที่ได้รับใบอนุญาต
Gmm one tv , Gmm channel , Gmmx , Fan tv - การเริม่ นับวันของการนาส่งรายได้เข้ากองทุน
ขอเสนอให้เขียนในประกาศให้ชัดเจนว่า สาหนักงานฯ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น
ประกาศมีผลลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ การนับรายได้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เพื่อนามาคานวณและนาส่งเข้ากองทุนภายใน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

