
 หน้า   ๘๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ    ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  อัตราขั้นสูงของค่าบริการ 
และการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ข้อ  ๙  กําหนดให้
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอาจกําหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการใหม่บนพื้นฐานของอัตรา
ค่าตอบแทน  การลงทุน  และเป็นอัตราที่ยุติธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้บริการ  โดยไม่มีลักษณะเป็น
การเลือกปฏิบัติแบ่งแยก  หรือกีดกันผู้ใช้บริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
และภาระของผู้บริโภค  ความสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ  ความคุ้มค่า  และการจัดสรรทรัพยากร 
ที่มีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๙)  (๒๔)  ประกอบมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และตามมาตรา  ๕๕  
และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์อัตราขั้นสูงของค่าบริการ
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทเสียงภายในประเทศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้ว   

ในประกาศนี้  หรอืซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
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ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  แบบที่สาม  

และให้หมายรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก   
บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  หรือบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ  
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ  ที่ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทเสียง
ภายในประเทศ  ย่านความถี่วิทยุ  ๘๒๔.๐ - ๘๔๙.๐  MHz  คู่กับ  ๘๖๙.๐ - ๘๙๔.๐  MHz  และ  
๘๙๗.๕ - ๙๑๕.๐  MHz  คู่กับ  ๙๔๒.๕ - ๙๖๐.๐  MHz  และ  ๑๗๑๐.๐ - ๑๗๘๕.๐  MHz  คู่กับ  
๑๘๐๕.๐ - ๑๘๘๐.๐  MHz  และเป็นผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดผู้มีอํานาจเหนือตลาดในกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ 

“ค่าบริการ”  หมายความว่า  ค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทเสียง
ภายในประเทศ  ที่ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ  อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์
ในบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทเสียงภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย  การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 

“บริการโทรศพัทเ์คล่ือนทีป่ระเภทเสียงภายในประเทศ”  หมายความว่า  บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
ประเภทเสียงภายในประเทศ  ที่ผู้รับใบอนุญาตให้แก่ผู้ใช้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   

“อัตราขั้นสูงของค่าบริการ”  หมายความว่า  อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสําหรับ
บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ  ที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นใหม่  บนพื้นฐานของอัตรา
ค่าตอบแทนการลงทุน   

ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการสําหรับบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
ประเภทเสียงภายในประเทศในแต่ละหน่วยนาทีได้ไม่เกินอัตราขั้นสูงของค่าบริการ  ในอัตราเก้าสิบเก้าสตางค์ 
ต่อนาที 

กรณีมีรายการส่งเสริมการขาย  หากมีการกําหนดค่าบริการในลักษณะเหมาจ่าย  ค่าบริการในแต่ละรายการ
ในชว่งเวลาที่เหมาจ่ายดังกล่าวเฉล่ียแล้วต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงของค่าบริการ  ในอัตราเก้าสิบเก้าสตางค์ต่อนาที 

อัตราขั้นสูงของค่าบริการ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณในภาคผนวก  แนบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการตามข้อ  ๕  
และต้องไม่เป็นอัตราในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า  ซ่ึงมีผลเป็นการจํากัดการแข่งขัน  และไม่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ  แบ่งแยก  หรือกีดกันผู้ใช้บริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด   
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ข้อ ๗ หากผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ  แต่ไม่เกินกว่า
อัตราขั้นสูงของค่าบริการที่กําหนดตามประกาศนี้  ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นได้รับยกเว้น  ไม่ต้องปฏิบัติตาม  
ข้อ  ๑๒  ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  อัตราขั้นสูงของค่าบริการ 
และการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ข้อ ๘ หากผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการที่เกินกว่าอัตราขั้นสูง
ของค่าบริการที่กําหนดตามประกาศนี้  ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นยื่นคําขออนุญาตเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา  พร้อมยื่นเอกสารและหลักฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ  ๑๔   
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

หากคณะกรรมการเห็นชอบกับการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการที่ เกินกว่าอัตราขั้นสูง 
ของค่าบริการตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าอัตราค่าบริการที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว  เป็นอัตราข้ันสูง 
ของค่าบริการ 

ก่อนที่ผู้รับใบอนุญาตจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราตามวรรคสอง  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกาศ
อัตราค่าบริการใหม่  และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ตามเงื่อนไข
หรือวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๙ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่กําหนดอัตราค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการ  ที่กําหนด
ตามประกาศนี้อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  สามารถเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับ
ผู้ใช้บริการนั้นต่อไปจนกว่าสัญญาดังกล่าวจะส้ินสุดลง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  
และห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตทําการขยายระยะเวลาของสัญญาหรือรายการส่งเสริมการขายที่มีอยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



ภาคผนวก   
หลกัการและวธีิการคาํนวณอัตราขั้นสูงของค่าบริการ 
________________________________________ 

 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กาํหนดอัตรา    

ขั้นสูงใหม่ของคา่บริการดว้ยวิธีอตัราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return หรือ ROR) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง อตัราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการ
ล่วงหนา้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ                   
ในอตัราเกา้สิบเกา้สตางคต่์อนาที 

วิธีการกาํหนดอตัราขั้นสูงของค่าบริการบนพ้ืนฐานของอตัราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return 
หรือ ROR) หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ Cost-plus regulation เป็นวิธีการกาํหนดอัตราข ั้นสูงของค่าบริการเพ่ือให้
ผูป้ระกอบการสามารถครอบคลุมตน้ทุนในการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บผลตอบแทน
การลงทุนท่ีเหมาะสม โดยคาํนวณจากตน้ทุนสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการให้บริการ ตน้ทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่าย  
ค่าเส่ือมราคา และภาษี มีหลกัการและวิธีการคาํนวณ ดงัน้ี 

(๑) การคํานวณจํานวนรายได้ที่ต้องได้รับ (Revenue Requirement) เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใชจ่้าย 
ในการใหบ้ริการตามสูตรดงัน้ี 
 

RR   =   B(r) + E + D + T 

RR = รายไดท่ี้ตอ้งการไดร้ับเพ่ือครอบคลุมตน้ทุนในการใหบ้ริการ (Revenue Requirement) 
B = ฐานอตัราค่าบริการ คิดจากสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการ (Rate base) 
r = ตน้ทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital) 
E = ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (Expense) 
D = ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
T = ภาษี (Tax) 

 

  

ฐานอตัราค่าบริการ (Rate base; B) 

 ฐานอตัราค่าบริการ คือ มูลค่าสินทรัพยท์ี่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการให้บริการในปัจจุบนั โดยเป็นประเภท

สินทรัพยใ์นบริการที่ถูกกาํกบัดูแล (โดยทัว่ไปรายการสินทรัพยท่ี์นาํมาคาํนวณจะไดรั้บอนุญาตจากองคก์รกาํกบัดูแล) 
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โดยมูลค่าสินทรัพยด์ ังกล่าวนํามาใชค้าํนวณหาอตัราค่าตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม ตวัอย่างเช่น ที่ดิน  

อาคาร และสินทรัพยส์นบัสนุน อุปกรณ์โครงข่ายโครงขา่ย เป็นตน้ ทั้งน้ีรวมไปถึงสินทรัพยท์ี่ถือครองเพ่ือใชใ้น

กิจการโทรคมนาคมในอนาคต ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้อ่ืน ๆ และค่าเส่ือมราคาสะสม เป็นตน้ 
 

 ต้นทุนทางการเงนิเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (Weighted Average Cost of Capital ; r) 

 ตน้ทุนทางการเงินเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก คือ อัตราค่าตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมของผูป้ระกอบการ  

ในกรณีน้ีใชท้ฤษฎีการกาํหนดราคาสินทรัพยทุ์น (Capital Asset Pricing Model - CAPM) 
 

 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (Expense; E) 

 ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน คือ ค่าใชจ่้ายในการให้บริการโทรคมนาคม ตวัอย่างเช่น ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการ

สนบัสนุนระบบโครงขา่ย ค่าใชจ่้ายทัว่ไปในการสนับสนุนระบบโครงข่าย ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ค่าใชจ่้ายในการ 

Originate และ Terminate ขอ้มูล ค่าอุปกรณ์สายเคเบิล ค่าใชจ่้ายทางการตลาด ค่าใชจ่้ายทัว่ไป ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

งานกาํกบัดูแล เป็นตน้ 
  

ค่าเส่ือมราคา (Depreciation; D) 

 ค่าเส่ือมราคา คือ  ค่าใช้จ่ายท่ีตดัจากมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีกิจการใช้ประโยชน์ประจํางวด ทั้งน้ี  

เพราะสินทรัพยป์ระเภทอาคาร อุปกรณ์ รถยนต ์เป็นสินทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านเป็นระยะเวลายาวนานและมกัจะมีมูลค่าสูง 

จึงมีการประมาณมูลค่าจากสินทรัพยเ์หล่าน้ีเฉล่ียเป็นค่าใชจ่้ายแต่ละงวด ทั้งน้ี ค่าเส่ือมราคาท่ีนํามาใช้คาํนวณ 

สามารถหาไดจ้ากค่าเส่ือมราคา (Depreciation) ประจาํปีของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน (Tangible asset) รวมกบัค่าตดั

จาํหน่าย (Amortization) ประจาํปีของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน (Intangible asset) ของผูป้ระกอบการ 
  

 ภาษี (Tax; T) 
 ภาษี คือ อตัราภาษีท่ีผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีตอ้งชาํระตามกฎหมาย 

 (๒)  การคํานวณอัตราขั้นสูงของค่าบริการต่อหน่วย เมื่อคํานวณรายได้ท่ีจะต้องได้รับ (Revenue 

requirement) แลว้จึงคาํนวณหาอตัราคา่บริการต่อหน่วย โดยใชข้อ้มูลปริมาณการใชบ้ริการ (Volume)  มาคาํนวณ 

Rate =RR/Volume 

 Rate  = อตัราขั้นสูงของค่าบริการ 
 RR  = รายไดท้ี่ตอ้งการไดร้ับเพ่ือครอบคลุมตน้ทุนในการใหบ้ริการ 
 Volume = ปริมาณการใชบ้ริการ 
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  (๓)  การคาํนวณต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ใช้สูตร
การคาํนวณดงัน้ี 

 

Weighted Average Cost of Capital   = WdKd  (1 – T) + WeKe 
 

โดยท่ี :  
 Wd = ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของมูลค่าของเงินกู ้ณ ปัจจุบนั 
 We = ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของมูลค่าตลาดของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 Kd = ตน้ทุนเงินกู ้กรณีบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใชอ้ตัราผลตอบแทนของหุ้นกูข้อง

บริษทันั้น ๆ ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดตราสารหน้ีของประเทศไทย สําหรับบริษทัท่ีไม่ไดจ้ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ชอ้ตัราดอกเบ้ียซ่ึงบริษทัสามารถกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมา
ใชแ้ทนตน้ทุนเงินกูไ้ด ้

 Ke = ตน้ทุนส่วนของผูถ้ือหุ้นใช ้Capital Asset Pricing Model (CAPM) ในการหาค่าของตน้ทุน 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยมีสูตรคาํนวณ ดงัน้ี 

  Ke = Rf + βRp   
โดยท่ี : 

   Ke = ตน้ทุนส่วนของผูถื้อหุ้น 
   Rf = อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัร รัฐบาลระยะยาว 
   β = Levered beta ตวัวดัความเส่ียงจากการลงทุนเม่ือเทียบกบัตลาด ในการหาค่า beta 

ของบริษทัท่ีมีการจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ใชค้่า beta ท่ีมีการเผยแพร่อยู่
ในตลาดซ่ึงสะทอ้นความเส่ียงท่ีเป็นระบบของบริษทัเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ตาม
ในกรณีท่ีเป็นบริษทัที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่มีการจดัทาํค่า 
beta ของบริษทัเอาไว ้จะใชวิ้ธี industry-comparison เพ่ือหาค่า beta ของบริษทั
ดงักล่าว  

   Rp = ส่วนชดเชยความเส่ียง (Risk Premium) หรือผลตอบแทนส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ลงทุนในตลาดเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้น ประมาณค่าของส่วนชดเชยความ
เส่ียงโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอตัรา
ผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง 

 T = อตัราภาษีเงินไดข้องบริษทั 
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ในการกาํหนดอตัราขั้นสูงของค่าบริการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไดใ้ชวิ้ธีมาตรฐานสากลตามท่ีกล่าวขา้งตน้มาปรับให้มีความเหมาะสมกบัสภาพ

ตลาดโทรคมนาคมของไทย เรียกว่า Incentive-based ROR ซ่ึงโดยมีการกาํหนดอัตราค่าตอบแทนการลงทุน           

(ค่า r หรือ Weighted Average Cost of Capital ในสูตรการคาํนวณ) ใหมี้ความยืดหยุ่น โดยกาํหนดค่าตอบแทน

การลงทุนใหสู้งกว่าค่า Weighted Average Cost of Capital ในระดับท่ีเหมาะสม (Upper Banded ROR) เพ่ือให้

ผูป้ระกอบการสามารถมีความยดืหยุน่ในการกาํหนดอตัราค่าบริการภายใตส้ภาพตลาดการแข่งขนัในปัจจุบนั 

นอกจากนั้น ยงัไดป้รับสูตรคาํนวณใหส้ะทอ้นสภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยซ่ึงมีปัจจยัเก่ียวกบัสัญญา

ร่วมการงานรวมอยู่ดว้ย สูตรการคาํนวณท่ีไดมี้การปรับใชเ้ป็นดงัน้ี 

RR   =  B(r(1+%band)) + E +D + T + Concession Payment 

 % band  = ร้อยละความกวา้งของ band ท่ีกาํหนดเฉพาะสําหรับแต่ละบริการ 
 Concession Payment  = ค่าใชจ่้ายส่วนแบ่งรายไดต้ามสัญญาร่วมการงาน 

 
 


