
๑ 

 สรปุผลการรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนําส่งเงนิรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทนุวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความคดิเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดให้ ผู้รับใบอนญุาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงนินาํสง่รายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใหส้ามารถ
ชําระเงนินาํสง่รายปี ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผู้รับใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

๑ บริษัท ซิมโฟนี ่คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
SYM_REG_NBTC ๐๐๙/๒๕๖๔ วรรณิกา 
ใหม่ธิ 

บริษัทเห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและ
ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยอย่างรุนแรง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม สถานบริการ 
และห้างสรรพสินค้าที่ใช้บริการโทรคมนาคมในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ โดยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทําให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจนถึงต้องปิดกิจการหรือต้องปิดสถานประกอบการเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทฯ 
สูญเสียรายได้และขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง อันส่งผลเป็นลูกโซ่ให้ลูกค้าไม่อาจชําระค่าบริการ
โทรคมนาคมให้แก่บริษัทได้ตามปกติได้ โดยในช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมา มีลูกค้าจํานวนมากขอระงับบริการชั่วคราว 
ขอลดยอดหนี้ที่ค้างชําระลง รวมทั้งขอผ่อนผันยืดหรือพักการชําระหนี้ อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องทาง
การเงินของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับชําระค่าบริการโทรคมนาคมจากลูกค้าที่เดือดร้อนด้วย ดังนั้น การขยายระยะการนําส่งเงิน
รายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ประกอบกิจการออกไปย่อมเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในสภาวะอันยากลําบากนี้ 

๒ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด 
(มหาชน) 

เห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวในประเด็นที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม สามารถชําระเงินนําส่งรายปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ทั้งนี้ เพื่อลดภาระให้กับผู้รับใบอนุญาตฯ 



๒ 

ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความคดิเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดให้ ผู้รับใบอนญุาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงนินาํสง่รายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใหส้ามารถ
ชําระเงนินาํสง่รายปี ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผู้รับใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

๓ บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

เห็นด้วย เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด ๑๙ บริษัทได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและปรับปรุงการทํางานตาม
นโยบาย Work From Home การเลื่อนกําหนดชําระเงินนําส่งรายปีครั้งนี้ จึงช่วยบรรเทาความเดือนร้อนได้บ้าง 

๔ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) 

เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ซึ่งถือเป็น
การระบาดที่มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ในการนี้ทําให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้
ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต เพื่อควบคุมการระบาดของโรค โดยมาตรการควบคุมการระบาดดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและสถานะการเงินของบริษัท หากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความอนุเคาระห์ ให้สามารถชําระเงินนําส่งรายปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

๕ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด

โดย นายอนุชา ชูนาคา 

บริษัทเห็นด้วยตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ ที่ให้ผู้รับใบอนุญาต มีหน้าที่ต้องชําระเงินนําส่งรายปีในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้สามารถชําระได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๖ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด 
(มหาชน)  

บริษัทฯ เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลานาน
กว่าหนึ่งปี และยังไม่อาจยุติลงในเร็ววัน มีการระบาดในหลายระลอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
เป็นอย่างมากในทุกภาคส่วน และส่งผลถึงการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน แม้ว่า
ผู้ประกอบการจะพยายามปรับตัว แต่สถานการณ์มีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้ทุกบริษัทมีความ
ยากลําบากในการประกอบกิจการมากขึ้นประสบปัญหาทางด้านการประกอบกิจการ การขาย และการเงินโดยทั่วกัน 
การที่ กสทช. กําหนดหลักเกณฑ์ผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถยืดระยะเวลานําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้า
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะออกไป
ตามร่างประกาศนั้น ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาความยากลําบากในการประกอบ
กิจการในภาวะการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านพ้นวิกฤติจากโรค
ระบาดในครั้งนี้ 
 



๓ 

ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความคดิเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดให้ ผู้รับใบอนญุาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงนินาํสง่รายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใหส้ามารถ
ชําระเงนินาํสง่รายปี ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผู้รับใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

๗ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จํากัด บริษัทฯ เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลานาน
กว่าหนึ่งปี และยังไม่อาจยุติลงในเร็ววัน มีการระบาดในหลายระลอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
เป็นอย่างมากในทุกภาคส่วน และส่งผลถึงการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน แม้ว่า
ผู้ประกอบการจะพยายามปรับตัว แต่สถานการณ์มีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้ทุกบริษัทมีความ
ยากลําบากในการประกอบกิจการมากขึ้นประสบปัญหาทางด้านการประกอบกิจการ การขาย และการเงินโดยทั่วกัน 
การที่ กสทช. กําหนดหลักเกณฑ์ผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถยืดระยะเวลานําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้า
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะออกไป
ตามร่างประกาศนั้น ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาความยากลําบากในการประกอบ
กิจการในภาวะการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านพ้นวิกฤติจากโรค
ระบาดในครั้งนี้ 

๘ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 

 เพื่อความชัดเจนและสอดคล้องต่อการปรับกําหนดการนําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุน USO 

บริษัทฯ ขอเสนอให้เพิ่มเติมถ้อยคําในข้อ ๖ ดังนี้ 

  “ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ชําระเงินนําส่งรายปีภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม ข้อ ๕ 
ต้องชําระเงินนําส่งรายปี เงินนําส่งรายปีเพิ่ม เงินเพิ่ม หรือเบี้ยปรับ แล้วแต่กรณี ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศที่เกี่ยวข้องนับแต่วันครบกําหนดการชําระเงินนําส่งรายปีดังกล่าวตามข้อ ๕ รวมทั้งต้องรับผิดหรือปฏิบัติตาม
มาตรการบังคับหรือเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย” 

๙ บริษัท พีทีท ี ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด  

อโนชา อุพลเถียร 

เนื่องจากสถานะการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ซึ่งส่งผล
ต่อการดําเนินกิจการของ บริษัท พีทีที  ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (บริษัทฯ) ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นด้วยกับข้อ ๕ ของ (ร่าง)
ประกาศ กสทช. เรื่อง การนําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค
โควิด ๑๙ 



๔ 

ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความคดิเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดให้ ผู้รับใบอนญุาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงนินาํสง่รายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใหส้ามารถ
ชําระเงนินาํสง่รายปี ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผู้รับใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

๑๐ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เน็ต จํากัด บริษัทฯ เห็นด้วย เนื่องด้วยลูกค้าของบริษัทฯ มีการแจ้งขอชะลอการชําระเงิน รวมถึงร้องขอลดค่าบริการเนื่องด้วยธุรกิจ 
ไม่สามารถดําเนินได้ตามปกติ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามปกติ 

๑๑ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ขอเรียนว่าผล
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ทําให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วนรวมทั้งธุรกิจ
โทรคมนาคมที่บริษัทฯ เป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัดให้บริการ โดยได้รับผลกระทบในทันทีจากการลดลงอย่างฉับพลัน
ของผู้ใช้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการใช้บริการโรมมิ่งของผู้ใช้บริการชาวไทยที่เดินทางออกไปยัง
ต่างประเทศ และนอกจากนี้ ประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปมีรายได้ลดลงจากการที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทบ
ต่อการประกอบอาชีพทําให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้าน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในทางธุรกิจดังกล่าว แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาคุณภาพบริการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาด ประชาชนผู้ใช้บริการมีความจําเป็นต้อง
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง online รองรับการประกอบอาชีพ การศึกษา ที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าในภาวะปกติ 
นอกจากการให้บริการในฐานะผู้รับใบอนุญาต บริษัทฯ เช่น การสนับสนุนการติดต่อสื่อสารในภาคสนาม การสนับสนุน
ข้อมูลเพื่อวางแผนและวิเคราะห์การแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น 
  บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนการออกประกาศ กสทช. ดังกล่าวเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตทั้งในภาคส่วนกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และภาคส่วนกิจการโทรคมนาคม ได้รับผลกระทบ ได้รับการบรรเทาผลกระทบจากระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้มีความยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาการชําระเงินรายปีภายในกําหนดวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๑๒ บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้บริษัทต้อง
ออกนโยบาย Work From Home ตามการขอความร่วมมือจากภาครัฐ จึงทําให้กระบวนการทํางานภายในล่าช้า อีกทั้ง
การลดจํานวนของผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 
๑๙ มีจํานวนไม่มาก ไม่ว่าจะจากการที่ผู้ใช้บริการต้องปิดกิจการ หรือขอเลิกบริการโทรคมนาคมเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือ
ปัญหาการจัดเก็บค่าบริการค้างชําระจากผู้ใช้บริการก็ตาม ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังมี
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ผ่อนชําระค่าบริการ หรือลดค่าบริการ หรือมาตรการอื่นใดตาม



๕ 

ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความคดิเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดให้ ผู้รับใบอนญุาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงนินาํสง่รายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใหส้ามารถ
ชําระเงนินาํสง่รายปี ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผู้รับใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด สมควรแก่กรณี ดังนั้น บริษัทจึงเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาการชําระเงินนําส่งรายปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

๑๓ บริษัท สาคอร์ป จํากัด  
นายณัฐพล ทําเนียบ 

เห็นด้วย เพื่อช่วยบริษัทให้มีสภาพคล่องทางการเงิน และผู้สอบบัญชี ผู้จัดทําบัญชี รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกและเรียบร้อยในระยะเวลาของการเกิดโรคระบาด   

๑๔ บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จํากัด เห็นด้วย กับการขยายกําหนดการชําระเงินนําส่งเงินรายปี ไปถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๑๕ บริษัท ไซเบอร์คอล จํากัด เห็นด้วย 

๑๖ บริษัท เอส ซี เคเบิ้ล เน็ตเวิร์ค จํากัด เห็นด้วย เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ ทําให้ทางบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าบางท่านขอลดค่าบริการ
หรือบางท่านขอยกเลิกการใช้บริการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ เช่นกัน ทําให้บริษัทมี
รายได้ลดลงแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระเท่าเดิม 

๑๗ บริษัท พนัสนิคม เคเบิ้ลทีวี จํากัด เห็นด้วย 

๑๘ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาส

ติ้ง จํากัด 

เห็นด้วยที่มีการออกประกาศฯ ดังกล่าว แต่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องระยะเวลาการชําระเงินนําส่งค่ารายปี หากจะเป็นการ
ช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาต เห็นควรกําหนดเรื่องการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด กล่าวคือ งวดที่ ๑ ชําระภายในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ ในปี ๒๕๖๕ ชําระภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากกําหนดเช่นนี้จะช่วยผู้ได้รับ
ใบอนุญาตได้ เนื่องจากตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น มีข้อจํากัดเกี่ยวกับการถ่ายทํารายการของผู้รับใบอนุญาต 
และอื่นๆ อันส่งผลกระทบกับรายได้จากการโฆษณาต่างๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาต 

๑๙ บริษัท ทร ีบีบี ทีวี จํากัด 

 

 

บริษัทฯ เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลากว่า
หนึ่งปี และยังไม่อาจยุติลงในเร็ววัน มีการระบาดในหลายระลอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเป็น
อย่างมากทุกภาคส่วน และส่งผลถึงการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน แม้ว่าผู้ประกอบการจะ
พยายามปรับตัว แต่สถานการณ์มีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้ทุกบริษัทฯ มีความยากลําบากในการ
ประกอบกิจการมากขึ้นประสบปัญหาทางด้านการประกอบกิจการ การขาย และการเงินโดยทั่วไป การที่ กสทช. กําหนด



๖ 

ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความคดิเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดให้ ผู้รับใบอนญุาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงนินาํสง่รายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใหส้ามารถ
ชําระเงนินาํสง่รายปี ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผู้รับใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

บริษัท ทร ีบีบี ทีวี จํากัด 

 

หลักเกณฑ์ผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถยืดระยะเวลาการนําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะออกไปตามร่างประกาศนั้น 
ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาความยากลําบากในการประกอบกิจการในภาวะการ
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านพ้นวิกฤติจากโรคระบาดในครั้งนี้ 

๒๐ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด 

/นส.นันทพันธ์ แสงไชย  

ข้าพเจ้าเห็นด้วยที่มีการเลื่อน แต่ขอเสนอปรับแก้ไขกําหนดการจ่ายเงิน เป็นดังนี้ 
ในส่วนที่ ๑ การนําส่งเงินรายปี ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ 
ในส่วนที่ ๒ การจัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ขอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
              ๑. ร้อยละ ๕๐ ชําระตามข้อ ๕ 
              ๒. ร้อยละ ๕๐ ในส่วนที่เหลือ ชําระภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                   

๒๑ บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด 

/ นส.นันทพันธ์ แสงไชย 

ข้าพเจ้าเห็นด้วยที่มีการเลื่อน แต่ขอเสนอปรับแก้ไขกําหนดการจ่ายเงิน เป็นดังนี้ 
ในส่วนที่ ๑ การนําส่งเงินรายปี ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ 
ในส่วนที่ ๒ การจัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ขอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 
  ๑. ร้อยละ ๕๐ ชําระตามข้อ ๕ 
  ๒. ร้อยละ ๕๐ ในส่วนที่เหลือ ชําระภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                   

๒๒ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้นว่านเคเบิ้ลทีวี เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ทาง กสทช. จะให้เลื่อนชําระเงินนําส่งรายปีเป็นภายใน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพราะ
ในขณะนี้เกิดโรคระบาดโควิด ๑๙ ทําให้เศรษฐกิจไม่ดี และทําให้รายได้ที่จะเข้ามาให้ทางห้างในแต่ละเดือนก็ลดน้อยลง
เรื่อย ๆ ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจําเป็นต้องเลื่อนการนําส่งรายปีออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๒๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด 

 

 

 

บริษัทฯ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่ สํานักงาน กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ออกไป โดย
ขอให้ สํานักงาน กสทช. นําหลักการในการบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ของปี ๒๕๖๓ มาใช้ โดยขอให้ สํานักงาน กสทช.พิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ออกเป็น ๒ 
งวดดังนี้ 
  งวดที่ ๑ นําส่งเงินรายปีร้อยละ ๕๐ ของอัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ โดยชําระภายในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



๗ 

ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความคดิเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นที่ ๑ การกําหนดให้ ผู้รับใบอนญุาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงนินาํสง่รายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใหส้ามารถ
ชําระเงนินาํสง่รายปี ให้แลว้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผู้รับใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด   งวดที่ ๒ นําส่งเงินรายปีส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๕๐ ของอัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ โดยชําระภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒๔ Thai pbs 
/นายวราวุธ  ศรีสุรา 

เห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาในการนําส่งเงินรายปี เนื่องจากสถานะการโควิค ๑๙ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานบางส่วน
ภายในหน่วยงานบางหน่วยงาน ต้องขยายเวลาออกไปซึ่งจะส่งผลต่อการปิดรอบงบการเงินเพื่อคํานวณค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว 

๒๕ บริษัท เสียงประชาชน จํากัด เห็นด้วย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ มีการระบาดต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑ ปี ทําให้รายได้ลดน้อยถอยลง 
ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับรายจ่ายคงเดิม ทําให้ผลประกอบการแย่มากถึงมากที่สุด การขยายระยะเวลาในการ
ชําระนําส่งเงินรายปีออกไปนั้นเป็นการดี แต่หากจะเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ประกอบการ ควรงดเรียกเก็บเงินนําส่งเงินรายปีสัก ๑ ปี หรือจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้น  

๒๖ บริษัท วันสามสิบเอ็ด จํากัด เห็นด้วยอย่างยิ่งที่สํานักงาน กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ออกไป โดยขอให้สํานักงาน 
กสทช. นําหลักการในการบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของปี ๒๕๖๓ มาใช้ 
โดยขอให้สํานักงาน กสทช. พิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ออกเป็น ๒ งวด ดังนี้  
         งวดที่ ๑ นําส่งเงินรายปีร้อยละ ๕๐ ของอัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ โดยชําระภายในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
        งวดที่ ๒ นําส่งเงินรายปีส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๕๐ ของอัตราการนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ โดยชําระภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒๗ บริษัท เอสที เซกเม้นต์ จํากัด เห็นด้วย 

 

 

 



๘ 

ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผูร้บัใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

๑ บริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิ เค ชั่น  จํา กัด 
(มหาชน) 
SYM_REG_NBTC ๐๐๙/๒๕๖๔  
วรรณิกา ใหมธ่ิ 

บริษัทเห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว ที่ขยายระยะการนําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ประกอบกิจการออกไป แต่
ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบตามที่บริษัทฯ เรียนแจ้งข้างต้นเป็นผลกระทบที่ยืดเยื้อเป็นระยะเวลายาวนาน จึงขอให้ทาง
สํานักงานโปรดพิจารณาขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมออกไปด้วย เพื่อ
เป็นการเยียวยาผู้ประกอบกิจการทั้งหมด จักเป็นพระคุณยิ่ง 

๒ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด

โดย นายอนุชา ชูนาคา 

ตามที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ บริษัทฯ 
เห็นว่ามาตรการช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตยังไม่เพียงพอ ขอเสนอแนะเพิ่มดังนี้ 
  ๑. ควรให้เลื่อนการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ออกไปด้วย ตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 
  ๒. ควรลดค่าธรรมเนียม USO จากร้อยละ ๒.๕ เหลือ ต่ํากว่าร้อยละ ๒ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด
โรคโควิด ๑๙ รวมถึงความล่าช้าของการใช้งาน ๕G ประกอบกับการจัดสร้างโครงข่ายของ USO และการขยายการใช้ 
internet นั้นครอบคลุมเกือบทุกที่ของประชากรแล้ว 

๓ บริษัท ทร ูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 

 

 

 

 

 

  บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่ กสทช. ได้พิจารณาช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตโดยเลื่อนกําหนดการ
นําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุน USO อนึ่ง นอกจากการเลื่อนกําหนดการนําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรร
รายได้เข้ากองทุน USO แล้ว บริษัทฯ เห็นว่า กสทช. ยังมีอํานาจในการพิจารณาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อ
ผู้รับใบอนุญาตเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้เพิ่มเติมได้ โดยการปรับลดอัตราเงินที่ผู้รับใบอนุญาตต้องนําส่งเงินรายปีหรือจัดสรรรายได้เข้ากองทุน USO 
รวมถึงการปรับลดอัตราเงินเพิ่มที่จะเรียกเก็บในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นําส่งเงินรายปีหรือจัดสรรรายได้เข้ากองทุน 
USO ภายในกําหนดระยะเวลา จากปัจจุบันซึ่งกําหนดในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน เป็นอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี โดยใช้
อัตราเดียวกับดอกเบี้ยผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้มีการแก้ไขเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่มี
เจตนารมณ์การปรับลดเพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระของภาคธุรกิจตามสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 



๙ 

ประเด็นรบัฟัง ผู้เสนอความเห็น ความคิดเหน็ / ข้อเสนอ 

ประเด็นที่ ๒ ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาํส่งเงินรายปหีรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนฯ ของผูร้บัใบอนญุาตฯ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโรคโควิด ๑๙ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

๔ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด           บริษัทฯ ขอเรียนว่าเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการระบาดซ้ําเป็นระลอกซึ่งเป็นผลจากการกลาย
พันธุ์ของเชื้อไวรัสเกิดผลกระทบต่อเนื่องตามที่บริษัทฯ ได้นําเรียนข้างต้นเป็นระยะเวลายาวนานกว่าที่คาดคิดเอาไว้ 
           เพื่อช่วยเหลือให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ ขอเรียนเสนอ กสทช. โปรด
พิจารณาให้ลดอัตราเงินนําส่งรายปีจากอัตราร้อยละ ๒.๕% ลงเหลือ ๑.๕% จนกว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ จะสิ้นสุดลง 

๕ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เน็ต จํากัด 
นายปริญญาสหพัฒน์สมบัติ 

ขอเพิ่มประเด็นให้พิจารณาการนําส่งเงินรายปี โดยนําส่งเงินรายปีตามรายได้ที่จัดเก็บได้จริง เนื่องด้วยลูกค้าของบริษัทฯ 
มีการแจ้งขอชะลอการชําระเงิน รวมถึงร้องขอลดค่าบริการเนื่องด้วยธุรกิจ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ส่งผลให้
การจัดเก็บรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามปกติ 

๖ บริษัท สาคอร์ป จํากัด 
นายณัฐพล ทําเนียบ / 

๑ .  ค ว ร กํ า หนด อั ต ร า ก า ร นํ า ส่ ง เ งิ น เ ข้ า ก อ ง ทุ น ใ น ร่ า ง ใ ห้ รั บ รู้  ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป ค้ น ห า อั ต ร า ใ น ร ะ เ บี ย บ 
๒. ควรพิจารณาขยายระยะเวลาในการนําส่ง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ของกิจการต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบเหมือนกัน ซึ่งไม่แตกต่างจากการนําส่งเงินเข้ากองทุน USO 

๗ บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จํากัด ขอเสนอให้ทาง กสทช. พิจารณาขยายการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ซึ่งมีการคํานวณและ
กําหนดเวลาการชําระเดียวกันกับเงินรายปีเข้ากองทุนฯ ให้อยู่ในกรอบเดียวกัน คือให้ชําระแล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เช่นเดียวกัน 

๘ บริษัท ไซเบอร์คอล จํากัด ให้พิจารณาลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วย 

๙ บริษัท พนัสนิคม เคเบิ้ลทีวี จํากัด เห็นสมควรยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น (งดเก็บ) 

๑๐ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้นว่านเคเบิ้ลทีวี ควรลดค่านําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมให้น้อยลงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ประกอบการ 

 

 

 


