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Figure 1: 5G spectrum bidding results 

Reserve 
price/License 

Final 
price 

% higher than 
reserve price 

No. of blocks won 

Spectrum ADVANC TRUE DTAC CAT&TOT 

700MHz 8,792 17,153 95% 1 - - 2 

2600MHz 1,862 1,956 5% 10 9 - - 

26GHz 423 445 5% 12 8 2 4 

Total 23 17 2 6 
 

Source: NBTC 

 
Figure 2: 5G spectrum bidding results (contQd) 

Reserve 
price/License 

Final 
price 

% higher than 
reserve price 

Upfront fee 

Spectrum ADVANC TRUE DTAC CAT&TOT 

700MHz 8,792 17,153 95% 17,153 - - 34,306 

2600MHz 1,862 1,956 5% 19,560 17,604 - - 

26GHz 423 445 5% 5,340 3,560 890 1,780 

Total    42,053     21,164  42,053 21,164 
 

Source: NBTC 
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Figure 3: 5G spectrum requirement 

 
Source: Huawei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 
รายงานฉบบันี
จดัทาํขึ
นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเ�ป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ � ทรนีตีี
 จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ด้�เป็ �นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้กัลงทนุทาํการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย์ � หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 

3 

ICT Sector: 17 ก����	
�� 2563 


	������� � (700MHz) 
��H��6$%����� 20MHz ,�I�����eHH.-& ADVANC, TRUE �	� 
DTAC ��
	������� ��N��%�H6�	� 10MHz ����&�  f��%���#	� �,L6 ADVANC �	�$ก���H������	

	���N�����H �� 5MHz ,�I���� TRUE �	� DTAC �������I 10MHz ����ก& $�HH��6$%
	%�.,ก��ก��H��=&//�I��กก��� ADVANC �N��$=�6�%ก��-��ก����������=��g�h�N 
#		&N�P�$%ก�������	
	�� 2600MHz $$ก��,ก	6�
��%ก&-=.���i��$%������
����� 
ADVANC ��6 90MHz, TRUE ��6 80MHz �	� CAT ��6 20MHz (
������H��% ADVANC ��6 
100MHz, TRUE ��6 90MHz) "���&����= �
&/���� �,L6�����������
�,-$./��#����H�ก���

����H�กก����� CAT ���=,H
	�� 2600MHz �	�
%�	�$ก�������	
	�� 3500MHz ,
$�
���   

	�� 26GHz �-�%ก&	%�&��.ก��� ��
������	�����6=�%��ก�����
��&�%�6 ���ก�����
#�6���ก$-ก�� 3 ���,L/������	
	������6H ��������%ก&$���%��ก � �,L6����$%���$�H�
�ก���6$�����-����-�	�����%ก��� �g.�ก�H,�6,$�
� ���$%H�ก
	�� 26GHz ���
	��
�jN�������
����6$%ก��ก&-	�ก
6��N��%-�%�������&�  
 
#3
UU��;�=!1�;����... >4;"8W2���;5�  
DTAC ���L��$H������K����,�6�,��	�= �L�&-ก�������	 5G ,
�&�%�� "����=��L�.��H�ก

	�� 700MHz ,��$�N��% 2*10MHz �	� 26GHz H �� 200MHz &�����N��%N$,ก��
,L6-��ก�� 5G $���%��$ ���$%H�ก
	������� ������6$� �	��&%�����
	�����ก	�%�����

���H ������ก���=.�,ก��� � 5G ,�I����
	�� 26GHz กK���=����� ���,+6,L6-��ก��
���+�+�&�������O��6 (
	��
������=�%ก��H��=&//�I��6=&� �L����$���,+6,N������	KกQ
�+� "�%%� "�%N��-�	 L��$�� ��L�%= �
&/ ����&�)  
ก����� DTAC �����6������	
	�� 2600MHz �����6ก	����� Short-term pain for Long-term 
gain $���%������
����6 ���ก	����� Short-term pain ���+&��H���$%H�ก �����ก�����%�&-

	�� 2600MHz =�%#	,L6 DTAC �&%���=�����,L6-��ก�� 5G ��6$���%��K�����--N�6$�
�����% 
$�HH�� �,L6 DTAC �6$%�$�����	 
	�� 3500MHz ,	 ��&-�&��� f��%$�HH��ก�����,+��%
�	���T��L��$�TL6� ���$���ก&- ก=�+. ,ก������ก
	�� 3500MHz ก	&-��H�ก-��R&����
���6
��K��
��L ก	���
�$ DTAC H�=�����,L6-��ก�� 5G ��6$���%��K�����--+6�ก���
�����%��� 1 �T 
�	�������� 
ก�����%�&�6�ก��,L6-��ก��"��O&N�P�
	��$���&� ����$%���=��%���= �
&/���=.�
�$�6�=&//�I
"��O&N�P �&%&� ก����� DTAC �� 5G �����������--+6�ก������$���ก�$- 1 �T&� $�H�� �,L6	�ก
6�
�$%-��R&�=�/�=��
����+��$�&� 	�ก
6�����$�H=�/�=��
����+��$�&�,ก��,L6-��ก���$%-��R&� 
�	�$�H��ก���6��
���L���,+6-��ก���$%
�����%�����
���N�6$��$% 5G ��กก����	���K�ก��� 
,�I����ก��L�	�ก
6�,L���$%กK
%��ก������$%H�ก�����H.�����6�=&//�I"��O&N�P�L��$

�����% 
%�6$%,+6ก	�.�gP�6���
�ก	&-��6������%�&$�ก�+����� f��%�����6=�%#	����$-��R&����
$���%,� 
 
TRUE '��#5�=!' 6� Real Winner 3:���
7ก�� �!���<�"�
98�%9 
TRUE ��6
	��
�-�.ก���,�����I���N$�L��� $�ก�&�%��6��,��
�����L���=� ����ก��ก��
���%�&,
	����� TRUE �6$%ก�� "��-��R&���6,-$./������&�%L��,��
��N��% 2.1 L���	6�
-�� �� �ก���������
����6��% 1 L���	6�-�� ������
%�6$%��������ก&��$�����ก��	%�.,
$.�ก�IPก��H��=&//�I 5G &�H�=�%�N��%,� ����$����-
���
.6�
���$%
	�������6$�ก��� 
ADVANC (L�ก��
	��H ��6$��	��6$%ก��ก��ก��H��=&//�I����� H �����6$%�	ก��
�6��ก��	%�.,$.�ก�IP�	��=�=&//�I�����ก���) 
 
 
 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 
รายงานฉบบันี
จดัทาํขึ
นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเ�ป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ � ทรนีตีี
 จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ด้�เป็ �นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้กัลงทนุทาํการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย์ � หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 

4 

ICT Sector: 17 ก����	
�� 2563 

ADVANC "8"���' 6��%$ 1 >4;�2��42����5�=42584��4��  
ก����� ADVANC �����	
	������6�--H&���K�,
�&�%��� �,L6����$%���-��R&��&�%��q���O��%ก��
� �g.�ก�H#��ก�������	�N��$ก���	���	�ก��,L6-��ก��$���%+&��H =�6�% Brand Image �	�

����+��$�&��$%	�ก
6���6���$���%�� ����+��$��� ADVANC H��&กR�i�	�ก
6���6�� �	�=�����
L�	�ก
6� 5G ��6�����6��ก���=.�,$.�=�Lก��� =�%#	����$-��R&�,������� 
$���%��กK��� ก�����-��R&�,+6�%������	����% 4.2 L���	6�-�� (=�%ก�������	��
���	Kก6$�) 
$�H� �,L6-��R&��������K�6��6�.
��,-$./�� �����%�6�.�6�ก��	%�.ก��H��
=&//�I&�=�%���,����=&� ,�I���������6H�ก 5G &�$�HH��&%����ก�����,�T�� �	�
$�HH��&%��6��������ก&ก,�TL6� H�����&�ก��&#	ก��� ���%��$%-��R&�,����=&� 
 

 
 
 



 

    
 

บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 
รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ     
เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้
นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

Disclaimer : ก�������	
	�ก�����������������������������ก���ก����������
 (IOD) #���$%��ก��ก�ก���&'�ก��ก�� (Corporate 
Governance) �34 ��5�ก��������ก��6���7
��
�������ก����89ก���ก��ก�ก��:��ก���;
<'�96���:��ก���;
< 7�
ก���������� 
IOD ��5�ก�������'�9��9������ก�=��&�������������9��3
�#�6���:��ก���;
<':����9��>��
 '�96���:��ก���;
< ��?����� (MAI) 
�3%�3ก�������	
6����B��89 '�9��5��=��&��3%	&=���C���%�����������=��D���= �����4� 	���������ก�����D���5�ก��������#��C�������
�C���E�
��ก 7�
�����=��5�ก����9����ก���F���6� '�9����=�3ก��#G=�=��&�E�
#��;$%�ก����9���� 	���������ก������5�	�ก������� 8 
����3%���กF#���
���ก��ก�ก���&'�ก��ก��������������9��3
���
������4� �����4� 	�ก��������D�������3%
�'�����=E�
:������
���ก���� :�$���$%��=��&��3%�ก3%
��=���3ก�����3%
�'��� ��4��34 ������:��ก���;
< ��3�3634 ��ก�� ����=
$�
�� 6������ :�$��������D������&ก6=��
����=�����	�ก����������ก����'6��
���#� 
 
 

Anti-corruption Progress Indicators 
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