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• ��#$� 700MHz �������")������������� 3 ������&ก� ADVANC, TRUE, CAT 
• ��#$� 2600MHz �������")������������� 3 ������&ก� ADVANC, TRUE, CAT 
• ��#$� 26GHz �������")������������� 4 ������&ก� ADVANC, TRUE, DTAC, TOT 
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Figure 1: 5G spectrum requirement 

 Source: Huawei 
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Figure 2: 2600MHz auction expected results 
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Source: Trinity Research 
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Anti-corruption Progress Indicators 
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