สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง การนําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รบั ใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึง่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประเด็นรับฟังความคิดเห็น
๑. ท่านเห็นด้วยกับการกําหนดตามข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ตามที่เสนอหรือไม่ .....................................................................................................หน้า ๑
๒. ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีตอ่ (ร่าง) ประกาศฯ .................................................................................................................................หน้า ๑๒

ประเด็นที่ ๑. ท่านเห็นด้วยกับการกําหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตรายใด ซึง่ มีหน้าที่ต้องชําระเงินนําส่งรายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ให้สามารถชําระเงินนําส่งรายปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด
เนื้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ก่อนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงินนําส่งรายปีตามข้อ ๔ ในวันที่ ๓๐ ข้อ ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้สามารถชําระเงินนําส่งรายปี ให้แล้ว
 ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ
เสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด
 แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําให้ชัดเจน
ผู้รับใบอนุญาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้องชําระเงินนําส่งรายปีตามข้อ ๔ ภายในวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้สามารถชําระเงินนําส่งรายปี
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด
ประเด็น

ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

(๑) เห็นด้วย
กับการออก
ประกาศฯ
และระยะ
เวลาที่ขยาย

๑. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
- บริษัทเห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้คนและทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงัก
พร้อมกัน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างรุนแรง
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลู ก ค้ า ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว โรงแรม สถานบริ ก าร และ
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยการแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า ๒ ๐ ๑ ๙ ห รื อ โ ร ค
โควิด ๑๙ ทําให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวได้รับผลกระทบโดยตรงจนถึง
ต้องปิดกิจการหรือต้องปิดสถานประกอบการเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลให้
ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท ฯ สู ญ เสี ย รายได้ แ ละขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิ น อย่ า ง

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ
๑. เป็นไปตามที่กําหนดใน (ร่าง) ประกาศ ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตรายใด ซึ่งมีหน้าที่ต้อง
ชํ า ระเงิ น นํ า ส่ ง รายปี ต ามข้ อ ๔ ภายในวั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึ ง วั น ที่ ๓๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๔ ให้ ส ามารถชํ า ระเงิ น นํ า ส่ ง รายปี ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด
๒. (ร่าง) ประกาศ มีความชัดเจนเพียงพอแล้ว

๑

ประเด็น

ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

รุนแรง อันส่งผลเป็นลูกโซ่ให้ลูกค้าไม่อาจชําระค่าบริการโทรคมนาคม
ให้แก่บริษัทได้ตามปกติได้ โดยในช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมา มีลูกค้า
จํานวนมากขอระงับบริการชั่วคราว ขอลดยอดหนี้ที่ค้างชําระลง รวมทั้ง
ขอผ่ อนผั นยืดหรื อพั กการชํ าระหนี้ อั นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับชําระค่าบริการโทรคมนาคมจาก
ลูกค้าที่เดือดร้อนด้วย ดังนั้น การขยายระยะการนําส่งเงินรายปีหรือการ
จัดสรรรายได้ เข้ า กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิจการกระจายเสีย ง กิ จ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ประกอบ
กิ จ การออกไปย่ อ มเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบกิ จ การในสภาวะอั น
ยากลําบากนี้
๒. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
- เห็นด้วยกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนําส่งเงินรายปีหรือการ
จัดสรรรายได้เข้ า กองทุน วิจั ย และพัฒ นากิจการกระจายเสีย ง กิจ การ
โทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ของผู้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ข้อ ๕ ของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวใน
ประเด็นที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
หรือกิจการโทรคมนาคม สามารถชําระเงินนําส่งรายปีให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือตามที่ กสทช. กําหนด ทั้งนี้ เพื่อลด
ภาระให้กับผู้รับใบอนุญาตฯ
๓. บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จํากัด
- เห็ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากสถานการณ์ ร ะบาดโรคโควิ ด ๑๙ บริ ษั ท ได้ รั บ
ผลกระทบทั้งด้านการเงินและปรับปรุงการทํางานตามนโยบาย Work
๒

ประเด็น

ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

From Home การเลื่อนกําหนดชําระเงินนําส่งรายปีครั้งนี้ จึงช่วยบรรเทา
ความเดือนร้อนได้บ้าง
๔. บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรื อ โรคโควิ ด ๑๙ ระลอกใหม่ ซึ่ ง ถือ เป็น การระบาดที่มี ความ
รุ น แรงและขยายเป็ น วงกว้ า ง ในการนี้ ทํ า ให้ น ายกรั ฐ มนตรี โ ดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
เพื่อควบคุมการระบาดของโรค โดยมาตรการควบคุมการระบาดดังกล่าว
ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและสถานะการเงินของบริษัท
หาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ มีความอนุเคาระห์ ให้สามารถชําระเงินนําส่งรายปี
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริษัทเห็นด้วยตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ ที่ให้ผู้รับใบอนุญาต มี
หน้าที่ต้องชําระเงินนําส่งรายปีในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้สามารถชําระได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๔
๖. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัทฯ เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งปี และยังไม่อาจ
ยุติลงในเร็ววัน มีการระบาดในหลายระลอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมเป็ น อย่ า งมากในทุ ก ภาคส่ ว น และส่ ง ผลถึ ง การ
ประกอบกิ จ การของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การทั้ ง ในกิ จ การ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับ
ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงด้ ว ยเช่ น กั น แม้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการจะพยายาม
๓

ประเด็น
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สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

ปรับตัว แต่สถานการณ์มีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้ทุก
บริษัทมีความยากลําบากในการประกอบกิจการมากขึ้นประสบปัญหา
ทางด้ า นการประกอบกิ จ การ การขาย และการเงิ น โดยทั่ ว กั น การที่
กสทช. กําหนดหลักเกณฑ์ผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถยืดระยะเวลา
นําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะออกไปตามร่างประกาศนั้น ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
อุตสาหกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาความยากลําบากในการประกอบกิจการ
ในภาวะการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้สามารถให้บริการสาธารณะได้
อย่างต่อเนื่อง ผ่านพ้นวิกฤติจากโรคระบาดในครั้งนี้
๗. บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จํากัด
- บริษัทฯ เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งปี และยังไม่อาจ
ยุติลงในเร็ววัน มีการระบาดในหลายระลอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมเป็ น อย่ า งมากในทุ ก ภาคส่ ว น และส่ ง ผลถึ ง การ
ประกอบกิ จ การของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การทั้ ง ในกิ จ การ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับ
ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงด้ ว ยเช่ น กั น แม้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการจะพยายาม
ปรับตัว แต่สถานการณ์มีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้ทุก
บริษัทมีความยากลําบากในการประกอบกิจการมากขึ้นประสบปัญหา
ทางด้ า นการประกอบกิ จ การ การขาย และการเงิ น โดยทั่ ว กั น การที่
กสทช. กําหนดหลักเกณฑ์ผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถยืดระยะเวลา
นําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะออกไปตามร่างประกาศนั้น ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
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อุตสาหกรรม ช่วยบรรเทาปัญหาความยากลําบากในการประกอบกิจการ
ในภาวะการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้สามารถให้บริการสาธารณะได้
อย่างต่อเนื่อง ผ่านพ้นวิกฤติจากโรคระบาดในครั้งนี้
๘. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
- เพื่อความชัดเจนและสอดคล้องต่อการปรับกําหนดการนําส่งเงินรายปี
หรื อ การจั ด สรรรายได้ เ ข้ า กองทุ น USO บริ ษั ท ฯ ขอเสนอให้ เ พิ่ ม เติ ม
ถ้อยคําในข้อ ๖ ดังนี้
“ข้อ ๖ ในกรณี ที่ผู้ รับใบอนุญาตรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ชําระเงิน
นําส่งรายปีภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม ข้อ ๕ ต้องชําระเงินนําส่งราย
ปี เงินนําส่งรายปีเพิ่ม เงินเพิ่ม หรือเบี้ยปรับ แล้วแต่กรณี ตามอัตราและ
วิธีการที่กําหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องนับแต่วันครบกําหนดการชําระเงิน
นําส่งรายปีดังกล่าวตามข้อ ๕ รวมทั้งต้องรับผิดหรือปฏิบัติตามมาตรการ
บังคับหรือเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย”
๙. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด
- เนื่องจากสถานะการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินกิจการของ
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (บริษัทฯ) ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นด้วย
กับข้อ ๕ ของ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง การนําส่งเงินรายปีหรือการ
จัดสรรรายได้เข้ า กองทุ น วิ จั ย และพัฒ นากิจการกระจายเสี ย ง กิจ การ
โทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ของผู้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
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๑๐. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เน็ต จํากัด
- บริษัทฯ เห็นด้วย เนื่องด้วยลูกค้าของบริษัทฯ มีการแจ้งขอชะลอการ
ชําระเงิน รวมถึงร้องขอลดค่าบริการเนื่องด้วยธุรกิจ ไม่สามารถดําเนินได้
ตามปกติ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามปกติ
๑๑. บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
- บริ ษั ท ดี แ ทค ไตรเน็ ต จํ า กั ด (“บริ ษั ท ฯ”) ในฐานะผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ขอเรียนว่าผลจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทําให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาค
ส่วนรวมทั้งธุรกิจโทรคมนาคมที่บริษัทฯ เป็นผู้รับใบอนุญาตในการจัด
ให้บริการ โดยได้รับผลกระทบในทันทีจากการลดลงอย่างฉับพลันของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการใช้บริการโรมมิ่งของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารชาวไทยที่ เ ดิ น ทางออกไปยั ง ต่ า งประเทศ และนอกจากนี้
ประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปมีรายได้ลดลงจากการที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ กระทบต่อการประกอบอาชีพทําให้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกๆ
ด้าน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ
จะได้รับผลกระทบในทางธุรกิจดังกล่าว แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการ
รักษาและพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีโดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่ เกิดโรคระบาด ประชาชนผู้ ใ ช้บริการมีความจํ าเป็ น ต้ อ ง
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง online รองรับการประกอบอาชีพ การศึกษา
ที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าในภาวะปกติ นอกจากการให้บริการใน
ฐานะผู้รั บใบอนุญ าต บริ ษั ท ฯ เช่น การสนับสนุ นการติดต่อสื่อสารใน
ภาคสนาม การสนับสนุนข้อมูลเพื่อวางแผนและวิเคราะห์การแพร่ระบาด
ของโรค เป็นต้น
บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนการออกประกาศ กสทช. ดังกล่าวเพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตทั้งในภาคส่วนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
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ภาคส่ ว นกิ จ การโทรคมนาคม ได้ รั บ ผลกระทบ ได้ รั บ การบรรเทา
ผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้มีความ
ยื ด หยุ่ น ในเรื่ อ งระยะเวลาการชํ า ระเงิ น รายปี ภ ายในกํา หนดวั นที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๒. บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
- เห็ นด้ วย เนื่องจากสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ส่งผลให้บริษัทต้องออกนโยบาย Work
From Home ตามการขอความร่วมมือจากภาครัฐ จึงทําให้กระบวนการ
ทํางานภายในล่าช้า อีกทั้งการลดจํานวนของผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด
๑๙ มีจํานวนไม่มาก ไม่ว่าจะจากการที่ผู้ใช้บริการต้องปิดกิจการ หรือขอ
เลิกบริการโทรคมนาคมเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือปัญหาการจัดเก็บค่าบริการ
ค้างชําระจากผู้ใช้บริการก็ตาม ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลง อย่างไรก็
ตาม บริษัทก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้
ผ่อนชําระค่าบริการ หรือลดค่าบริการ หรือมาตรการอื่นใดตามสมควรแก่
กรณี ดังนั้น บริษัทจึงเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาการชําระเงินนําส่ง
รายปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๓ .บริษทั สาคอร์ป จํากัด
- เห็นด้วย เพื่อช่วยบริษัทให้มีสภาพคล่องทางการเงิน และผู้สอบบัญชี
ผู้จัดทําบัญชี รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและ
เรียบร้อยในระยะเวลาของการเกิดโรคระบาด
๑๔. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จํากัด
- เห็นด้วย กับการขยายกําหนดการชําระเงินนําส่งเงินรายปี ไปถึง ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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๑๕. บริษัท ไซเบอร์คอล จํากัด
- เห็นด้วย
๑๖. บริษัท เอส ซี เคเบิ้ล เน็ตเวิร์ค จํากัด
- เห็ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากสถานการณ์โ ควิ ด ๒๐๑๙ ทํ า ให้ ท างบริ ษั ท ได้ รั บ
ผลกระทบจากการที่ลูกค้าบางท่านขอลดค่าบริการหรือบางท่านขอยกเลิก
การใช้บริการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙
เช่นกัน ทําให้บริษัทมีรายได้ลดลงแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระเท่าเดิม
๑๗. บริษัท พนัสนิคม เคเบิ้ลทีวี จํากัด
- เห็นด้วย
๑๘. บริษัท ทรี บีบี ทีวี จํากัด
- บริษัทฯ เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวได้ดําเนินมาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปี และยังไม่อาจยุติลง
ในเร็ววัน มีการระบาดในหลายระลอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมเป็นอย่างมากทุกภาคส่วน และส่งผลถึงการประกอบ
กิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์ ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับผลกระทบอย่าง
รุ น แรงด้ ว ยเช่ น กั น แม้ ว่ า ผู้ ป ระกอบการจะพยายามปรั บ ตั ว แต่
สถานการณ์มีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้ทุกบริษัทฯ มี
ความยากลําบากในการประกอบกิจการมากขึ้นประสบปัญหาทางด้านการ
ประกอบกิจการ การขาย และการเงินโดยทั่วไป การที่ กสทช. กําหนด
หลักเกณฑ์ผ่อนผันให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถยืดระยะเวลาการนําส่งเงิน
รายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ออกไปตามร่างประกาศนั้น ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรม
ช่วยบรรเทาปัญหาความยากลําบากในการประกอบกิจการในภาวะการ
๘

ประเด็น

ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง
ผ่านพ้นวิกฤติจากโรคระบาดในครั้งนี้
๑๙. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้นว่านเคเบิ้ลทีวี
- เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ทาง กสทช. จะให้เลื่อนชําระเงินนําส่งรายปีเป็น
ภายใน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพราะในขณะนี้เกิดโรคระบาด
โควิด ๑๙ ทําให้เศรษฐกิจไม่ดี และทําให้รายได้ที่จะเข้ามาให้ทางห้างใน
แต่ละเดือนก็ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจําเป็นต้องเลื่อนการ
นําส่งรายปีออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒๐. Thai pbs (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย)
- เห็ น ด้ ว ยกั บ การขยายระยะเวลาในการนํ า ส่ ง เงิ น รายปี เนื่ อ งจาก
สถานะการโควิค ๑๙ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานบางส่วนภายในหน่วยงาน
บางหน่วยงาน ต้องขยายเวลาออกไปซึ่งจะส่งผลต่อการปิดรอบงบการเงิน
เพื่อคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าว
๒๑. บริษัท เอสที เซกเม้นต์ จํากัด
-เห็นด้วย
(๒) เห็นด้วย ๑ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด
กับการออก - เห็ น ด้ ว ยที่ มี ก ารออกประกาศฯ ดั ง กล่ า ว แต่ ข อแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง
ประกาศฯ แต่ ระยะเวลาการชํ าระเงิ นนํ าส่ งค่ า รายปี หากจะเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ รั บ
ใบอนุญาต เห็นควรกําหนดเรื่องการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด กล่าวคือ งวดที่
ไม่เห็นด้วยกับ
๑ ชําระภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ ในปี ๒๕๖๕ ชําระ
ระยะเวลาที่ ภายในวั นที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากกําหนดเช่นนี้ จ ะช่ว ยผู้ ไ ด้ รั บ
ขยาย
ใบอนุญาตได้ เนื่องจากตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น มีข้อจํากัด
เกี่ยวกับการถ่ายทํารายการของผู้รับใบอนุญาต และอื่นๆ อันส่งผลกระทบ
กับรายได้จากการโฆษณาต่างๆ ของผู้ได้รับใบอนุญาต

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

การให้ขยายระยะเวลา ๖ เดือน มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นเงินนําส่งรายปี
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ข องปี ๒๕๖๓ ซึ่ ง จะถึ ง กํ า หนดชํ า ระในปี ๒๕๖๔
จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการชําระอยู่ภายในปี ๒๕๖๔ เพื่อไม่เป็นภาระซ้ําซ้อนกับ
การนําส่งเงินรายปีในปีถัดไป

๙

ประเด็น

ผู้แสดงความคิดเห็น/หน่วยงาน/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

๒. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากัด
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
๓. บริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด
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
๔. บริษัท วันสามสิบเอ็ด จํากัด
เห็นด้วยอย่างยิ่งที่สํานักงาน กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการนําส่งเงินราย
ปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ออกไป โดยขอให้สํานักงาน กสทช. นําหลักการในการ
บรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ของปี ๒๕๖๓ มาใช้ โดยขอให้ สํ า นั ก งาน กสทช. พิ จ ารณาให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ นําส่งเงินรายปีร้อยละ ๕๐ ของอัตราการนําส่งเงินรายปี
เข้ากองทุนวิจัยฯ โดยชําระภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
งวดที่ ๒ นําส่งเงินรายปีส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๕๐ ของอัตราการ
นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ โดยชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๐

ประเด็น
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สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

๕. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด
- บริษัทฯ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่ สํานักงาน กสทช. ได้ขยายระยะเวลา
การนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ออกไป โดยขอให้ สํานักงาน กสทช.
นําหลักการในการบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของปี ๒๕๖๓ มาใช้ โดยขอให้ สํานักงาน กสทช.
พิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตนําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ออกเป็น ๒
งวดดังนี้
งวดที่ ๑ นําส่งเงินรายปีร้อยละ ๕๐ ของอัตราการนําส่งเงินรายปี
เข้ากองทุนวิจัยฯ โดยชําระภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
งวดที่ ๒ นําส่งเงินรายปีส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๕๐ ของอัตราการ
นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ โดยชําระภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๖. บริษัท เสียงประชาชน จํากัด
- เห็นด้วย เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ มีการระบาดต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ จนถึง
ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑ ปี ทําให้
รายได้ลดน้อยถอยลง ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับรายจ่ายคงเดิม
ทําให้ผลประกอบการแย่มากถึงมากที่สุด การขยายระยะเวลาในการชําระ
นําส่งเงินรายปีออกไปนั้นเป็นการดี แต่หากจะเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ควรงดเรียกเก็บเงินนําส่ง
เงินรายปีสัก ๑ ปี หรือจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้น

๑๑

ประเด็นที่ ๒. ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศฯ
ประเด็นรับฟัง

ผู้เสนอความคิดเห็น
๑. บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
- ตามที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ โรคโควิ ด ๑๙ บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า มาตรการ
ช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตยังไม่เพียงพอ ขอเสนอแนะเพิ่มดังนี้
๑. ควรให้เลื่อนการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการชําระ
เงินประมูลคลื่นความถี่ออกไปด้วย ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
๒. ควรลดค่าธรรมเนียม USO จากร้อยละ ๒.๕ เหลือ ต่ํากว่า
ร้อยละ ๒ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ รวมถึง
ความล่าช้าของการใช้งาน ๕G ประกอบกับการจัดสร้างโครงข่ายของ
USO และการขยายการใช้ internet นั้นครอบคลุมเกือบทุกที่ของ
ประชากรแล้ว

๒. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
- บริษัทฯ ขอเรียนว่าเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการ
ระบาดซ้ําเป็ นระลอกซึ่ งเป็นผลจากการกลายพัน ธ์ ข องเชื้อไวรั ส เกิ ด
ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ นํ า เรี ย นข้ า งต้ น เป็ น ระยะเวลา
ยาวนานกว่าที่คาดคิดเอาไว้
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับการบรรเทาผลกระทบ
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอเรียนเสนอ กสทช. โปรดพิจารณาให้ลดอัตราเงิน

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ
๑. การขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายปี จะส่งผลกระทบต่อ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๖๔ และส่งผลกระทบ
ต่อภารกิจหลักของสํานักงาน กสทช.
๒. เงินนําส่งรายปี ที่อัตราร้อยละ ๒.๕ เป็นอัตราซึ่งถูกกําหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเป็นอัตราที่ทําให้มีเงิน
นําส่งรายปีสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อจัดให้มีบริการ USO ตามแผน USO ฉบับ
ที่ ๒ ดังนั้น การลดอัตราการนําส่งเงินรายปี จะกระทบต่อการดําเนินการจัดให้มีบริการ
USO ตามแผน USO ฉบับที่ ๒ ได้
๓. ในการกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินประมูล สํานักงาน กสทช. ได้คํานึงถึงดุลยภาพของ
ทั้งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้บริโภค และมีความยืดหยุ่นแล้ว และก่อนออกประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
สํานักงาน กสทช. ได้มีการศึกษาสภาพธุรกิจของตลาดในแต่ละช่วงร่วมด้วยแล้ว

เงินนําส่งรายปี ที่อัตราร้อยละ ๒.๕ เป็นอัตราซึ่งถูกกําหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเป็นอัตราที่ทําให้มีเงิน
นําส่งรายปีสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อจัดให้มีบริการ USO ตามแผน USO ฉบับ
ที่ ๒ ดังนั้น การลดอัตราการนําส่งเงินรายปี จะกระทบต่อการดําเนินการจัดให้มีบริการ
USO ตามแผน USO ฉบับที่ ๒ ได้
๑๒

ประเด็นรับฟัง

ผู้เสนอความคิดเห็น
นําส่งรายปีจากอัตราร้อยละ ๒.๕% ลงเหลือ ๑.๕% จนกว่าการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะสิ้นสุดลง
๓. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
- บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ที่ กสทช. ได้ พิ จ ารณา
ช่วยเหลือผู้รับใบอนุญาตโดยเลื่อนกําหนดการนําส่งเงินรายปีหรือการ
จัดสรรรายได้เข้ากองทุน USO อนึ่ง นอกจากการเลื่อนกําหนดการนําส่ง
เงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุน USO แล้ว บริษัทฯ เห็นว่า
กสทช. ยังมีอํานาจในการพิจารณาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มี
ต่อผู้รับใบอนุญาตเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ ฉบับนี้เพิ่มเติมได้
โดยการปรับลดอัตราเงินที่ผู้รับใบอนุญาตต้องนําส่งเงินรายปีหรือจัดสรร
รายได้เข้ากองทุน USO รวมถึงการปรับลดอัตราเงินเพิ่มที่จะเรียกเก็บ
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นําส่งเงินรายปีหรือจัดสรรรายได้เข้ากองทุน
USO ภายในกําหนดระยะเวลา จากปัจจุบันซึ่งกําหนดในอัตราร้อยละ
๑.๕ ต่อเดือน เป็นอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี โดยใช้อัตราเดียวกับดอกเบี้ยผิด
นัดตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ที่ได้มีการแก้ ไขเมื่อเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ ที่มีเจตนารมณ์การปรับลดเพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือ
และบรรเทาภาระของภาคธุรกิจตามสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
๔. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เน็ต จํากัด
- ขอเพิ่มประเด็นให้พิจารณาการนําส่งเงินรายปี โดยนําส่งเงินรายปีตาม
รายได้ที่จัดเก็บได้จริง เนื่องด้วยลูกค้าของบริษัทฯ มีการแจ้งขอชะลอ
การชําระเงิน รวมถึงร้องขอลดค่าบริการเนื่องด้วยธุรกิจ ไม่สามารถ

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

๑. เงินนําส่งรายปี ที่อัตราร้อยละ ๒.๕ เป็นอัตราซึ่งถูกกําหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเป็นอัตราที่ทําให้มีเงิน
นําส่งรายปีสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อจัดให้มีบริการ USO ตามแผน USO ฉบับ
ที่ ๒ ดังนั้น การลดอัตราการนําส่งเงินรายปี จะกระทบต่อการดําเนินการจัดให้มีบริการ
USO ตามแผน USO ฉบับที่ ๒ ได้
๒. เนื่องจากประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการนําส่งเงินรายปี ได้กําหนดอัตราเงินเพิ่มที่
ร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนไว้อย่างชัดเจน และมิได้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราเงินเพิ่ม
กรณีชําระไม่ครบหรือล่าช้าแต่อย่างใด ดังนั้น กสทช. จึงไม่สามารถพิจารณาปรับลดอัตรา
เงินเพิ่มในกรณีดังกล่าวได้ เว้นแต่จะมีการออกเป็นประกาศ กสทช. เพื่อใช้บังคับเป็นการ
ทั่วไป อีกทั้งอัตราเงินเพิ่มที่ประกาศ กสทช. กําหนดไว้ เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร ที่ใช้สําหรับการจัดเก็บเงินที่นําส่งเงินล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่ต้อง
ชําระ

การจัดเก็บเงินนําส่งรายปี เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
รายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ที่กาํ หนดให้จัดเก็บในอัตราร้อยละสองจุดห้าต่อปี
ของรายได้สุทธิ นําส่งให้แก่สาํ นักงาน กสทช. พร้อมทั้งส่งเอกสารเพื่อประกอบการ
๑๓

ประเด็นรับฟัง

ผู้เสนอความคิดเห็น

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ สรุปผลการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ

ดําเนินการได้ตามปกติ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไป พิจารณา โดยมีงบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตาม
ตามปกติ
กฎหมาย โดยเปิดเผยข้อมูลรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโทรคมนาคมไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินในครั้งนี้ นอกจากนี้ (ร่าง) ประกาศฯ ได้กําหนดให้ขยายระยะเวลาการ
นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยฯ ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ของผู้รับใบอนุญาตด้วยแล้ว
๕. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
- บริษัทเห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว ที่ขยายระยะการนําส่งเงินราย การขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายปี จะส่งผลกระทบต่อแผนการ
ปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง ใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช ประจําปี .๒๕๖๔ และส่งผลกระทบต่อภารกิจ
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะของผู้ หลักของสํานักงาน กสทช.
ประกอบกิจการออกไป แต่ทงั้ นี้ เนื่องจากผลกระทบตามที่บริษัทฯ
เรียนแจ้งข้างต้นเป็นผลกระทบที่ยืดเยื้อเป็นระยะเวลายาวนาน จึงขอให้
ทางสํานักงานโปรดพิจารณาขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมออกไปด้วย เพื่อเป็นการเยียวยา
ผู้ประกอบกิจการทั้งหมด จักเป็นพระคุณยิ่ง
๖. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จํากัด
- ขอเสนอให้ทาง กสทช. พิจารณาขยายการชําระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ซึ่งมีการคํานวณและกําหนดเวลาการชําระ
เดียวกันกับเงินรายปีเข้ากองทุนฯ ให้อยู่ในกรอบเดียวกัน คือให้ชําระ
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เช่นเดียวกัน
๗. บริษัท สาคอร์ป จํากัด
๑. ขอชี้แจงว่า อัตราการนําส่งเงินเข้ากองทุนฯ ได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะอยู่ในประกาศ
๑. ควรกําหนดอัตราการนําส่งเงินเข้ากองทุนในร่างให้รับรู้ ไม่ต้องไป
กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารนํา ส่ง เงิ น รายปี เ ข้า กองทุ นวิ จั ย และพั ฒ นากิจการ
ค้นหาอัตราในระเบียบ
๒. ควรพิจารณาขยายระยะเวลาในการนําส่ง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับ
รายปี ของกิจการต่างๆ ด้วย เนื่องจากได้รับผลกระทบเหมือนกัน ซึ่งไม่ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๒
แตกต่างจากการนําส่งเงินเข้ากองทุน USO
๑๔

ประเด็นรับฟัง

ผู้เสนอความคิดเห็น
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ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ
เมษายน ๒๕๖๔ ภาคผนวก โดยกําหนดอัตราเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑๒๕ ถึงร้อย
ละ ๑.๕ ของรายได้
๒. การขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายปี จะส่งผลกระทบต่อ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๖๔ และส่งผลกระทบ
ต่อภารกิจหลักของสํานักงาน กสทช.

๘. บริษัท ไซเบอร์คอล จํากัด
- ให้พิจารณาลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วย
๙. บริษัท พนัสนิคม เคเบิล้ ทีวี จํากัด
- เห็นสมควรยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์
จะดีขึ้น (งดเก็บ)

๑๐. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้นว่านเคเบิล้ ทีวี
- ควรลดค่านําส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้
น้อยลงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ประกอบการ

การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๖๓ ที่จะถึง
กําหนดชําระในปี ๒๕๖๔ จะส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
๒๕๖๔ ของสํานักงาน กสทช.
ผู้ รั บใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องชําระเงินนําส่งรายปีตามข้อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่ อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารนํ า ส่ง เงิ น รายปี เ ข้ า กองทุ น วิ จัย และพั ฒ นากิ จ การกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเงิน
นําส่งรายปีจะนําไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ อีกทั้งมาตรการช่วยเหลือที่กําหนดถือเป็น
การบรรเทาภาระให้กับผู้รับใบอนุญาตด้วยแล้ว

อัตรานําส่งเงินรายปี ที่จัดเก็บเป็นไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
นําส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ อีกทั้งการเรียกเก็บเงินนําส่ง
รายปีจะนําไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๑๕

