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รายงานฉบบันี
จดัทาํขึ
นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี
 จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้กัลงทนุทาํการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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Figure 1: Payment term for 700MHz and 900MHz spectrums 

 
  NPV 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

ADVANC 
900MHz เดมิ 58,112 4,301 63,744 - - - - - - - - - 

900MHz ใหม ่ 50,827 4,301 23,269 8,095 8,095 8,095 8,095 8,095 - - - - 

700MHz 10,634 - 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 

DTAC 
900MHz เดมิ 26,414 - 2,151 2,151 32,126 - - - - - - - 

900MHz ใหม ่ 24,122 - 7,917 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073 - - 

700MHz 11,257 - 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 

TRUE 
900MHz เดมิ 58,385 4,301 64,433 - - - - - - - - - 

900MHz ใหม ่ 50,867 4,301 23,614 8,164 8,164 8,164 8,164 8,164 - - - - 

700MHz 11,196 - 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 
 

Source: NBTC, Trinity Research 
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