•  กลุ่มที่สอง บริษัทจ�ำหน่ายทีวีดิจิตอลมียอดขายเพิ่ม
ขึน้ เพราะลดราคาได้อย่างน้อย 1,000 บาท โดย กสทช.เป็นผูอ้ อก
เงินชดเชยให้
• กลุ่มที่สาม ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวี
เพราะผู้บริโภคสามารถน�ำคูปองเป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับ
สัญญาณทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี

กสทช. ใช้งบประมาณเกินวงเงินจาก
15,190 ล้านบาท เป็น 25,000
ล้านบาท
จ�ำนวนเงินที่ กสทช. ใช้ได้ตามทีป่ ระกาศ คือ 15,190 ล้าน
บาท ซึง่ เป็นเงินค่าธรรมเนียมทีส่ นับสนุนประชาชนด้านทีวดี จิ ติ อล
แต่กลับมีมติของกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบให้ใช้งบประมาณ
25,000   ล้านบาทตาม กสท. เสนอ แม้ว่าจะเกินจากกรอบงบ
ประมาณที่ประกาศ

มูลค่าคูปองต้องไม่เกิน 690 บาท
ถ้าประมูลแจกเองได้ตำ�่ กว่า 500 บาท
แน่นอน
•  แจกคูปองมูลค่า 690 บาทใน 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ
สงขลา  เชียงใหม่ และนครราชสีมา  ที่เริ่มด�ำเนินการจ�ำนวน 10
ล้านใบ ตามแผนปีพ.ศ. 2557 เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถน�ำคูปองไป
แลกซื้อกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล  
• ส่วนระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ให้
กสทช. มีบทบาทในการก�ำหนดมาตรฐานสินค้า  การรับประกัน
การดูแลลูกค้า และคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมการประมูล เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาการผูกขาด รวมทั้งสามารถก�ำหนดเงื่อนไขราคาที่ต�่ำลงใน
การประมูลครั้งต่อไป ซึ่งจะได้ราคาต�่ำกว่า 500 บาท

12,500 ล้านบาททำ�อะไรได้บ้าง
หลังจาก กทปส. มีมติเพิ่มราคาคูปองส่วนลดเป็น 1,000
บาท ท�ำให้ประเทศต้องสูญเงินประมาณ 12,500 ล้านบาท ซึ่งเงิน
จ�ำนวนนี้สามารถน�ำมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้ เช่น
• ใช้สนับสนุนผูผ้ ลิตรายการขนาดเล็กเพือ่ ผลิตรายการทีม่ ี
คุณภาพ เป็นการช่วยผลักดันให้ตลาดผลิตรายการโทรทัศน์เติบโต
ขึน้ กว่าร้อยละ 35 หรือมีมลู ค่าสูงถึง 38,780 ล้านบาท จากปี 2556
ที่มีมูลค่า 28,780 ล้านบาท
• ใช้สำ� หรับกูย้ มื เพือ่ เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย จ�ำนวน
ประมาณ 800,000 คนต่อปี   เนื่องจากปีที่ผ่านมากองทุน กยศ.
ได้รับงบประมาณประมาณเพียง 6,700 ล้านบาท ท�ำให้ปล่อยกู้ได้
เพียง 492,529 คน จากที่มีความต้องการมากถึง 865,200 คน
• ใช้ท�ำโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี
Wi-Fi แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะได้มากกว่า 13
ปี โดยมีจ�ำนวน Access Point ที่ให้บริการทั้งหมด 150,000 จุด
ทั่วประเทศ ซึ่งใช้งบประมาณ 950 ล้านบาทต่อปี

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
Foundation for consumers
ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครัง้

คูปอง 1,000
คน ได้ มีแต่ เสีย

ราคาคูปอง 1,000 บาท ใครได้ประโยชน์?

ลำ�ดับเหตุการณ์สำ�คัญของเรื่อง
มติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก�ำหนดแนวทางการ
แจก “คูปองส่วนลด” เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวี
ดิจิตอล โดยก�ำหนดแจกคูปองมูลค่า 690 บาท ให้กับผู้บริโภค
จ�ำนวน 22 ล้านครัวเรือน รวมใช้งบประมาณ 15,190 ล้านบาท

สาเหตุที่องค์กรผู้บริโภคคัดค้านราคา
คูปอง 1,000 บาท
1. การปรับราคาคูปองจาก 690 บาท เป็น 1,000 บาท
ถือว่าผูบ้ ริโภคได้เงินมากขึน้ แต่ในความเป็นจริงผูบ้ ริโภคต้องแบก
รับค่าใช้จา่ ยทีม่ ากขึน้ เพราะราคากล่องรับสัญญาณในตลาดปรับ
ตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

หลังจากนัน้ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยั และพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  มีมติเห็นชอบอนุมตั มิ ลู ค่าคูปองขึน้
เป็น 1,000 บาท เพือ่ แจกให้กบั ผูบ้ ริโภคจ�ำนวน 25 ล้านครัวเรือน
รวมใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 25,000 ล้านบาท โดยไม่มกี ระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น ไม่มีการเปิดเผยต้นทุนต่อสาธารณะและไม่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการตรวจสอบ

คูปองส่วนลดที่ได้รับสามารถส�ำหรับแลกซื้อกล่องหรือใช้เป็น
ส่วนลด ดังนี้
1. กล่องแปลงสัญญาณดิจติ อลภาคพืน้ ดิน (Set-Top-Box)
พร้อมสายอากาศในอาคารแบบมีภาคขยาย (Active Antenna)
2. เครือ่ งรับโทรทัศน์แบบมีอปุ กรณ์รบั สัญญาณดิจติ อลใน
ตัว (TV-Digital)
3. กล่องรับสัญญาณทีวดี าวเทียมและเคเบิลทีวี รองรับการ
ดูรายการความละเอียดสูง (HD)

512 บาทก็ที่มีกำ�ไรแล้ว
จากการศึกษาพบว่า กล่องแปลงสัญญาณทีวรี ะบบดิจติ อล
รุน่ DVB T2 ตามมาตรฐานที่ กสทช. ก�ำหนด ราคาจ�ำหน่ายไม่เกิน
512 บาทก็เป็นราคาที่มีก�ำไรแล้ว โดยมีข้อมูลสนับสนุนดังนี้
•   ข้อมูลการจ�ำหน่ายจากเว็บไซต์ www.alibaba.com  
ซึ่งมีการซื้อขายทั่วโลก พบว่า  ราคากล่อง รุ่น DVB T2  มีราคา
เพียง 403 บาท  ส�ำหรับการสั่งซื้อจ�ำนวน 5,000 ชิ้น
•  กสทช. ต้องทราบดีถึงราคา “ต้นทุน” ของกล่องเพราะ
มีอำ� นาจขอตรวจสอบโครงสร้างราคาต้นทุนทีแ่ ท้จริงได้ จากข้อมูล
ล่ า สุ ด กล่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มของบริ ษั ท อาร์ เ อส จ� ำ กั ด
(มหาชน) มีราคาต้นทุน เพียง 475 บาทเท่านั้น  

กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลยิ่งแพง
ยิ่งดี หรือยิ่งถูกยิ่งแย่

ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าแจกคูปองส่วนลดราคา 690 บาท ผู้
บริโภคอาจจะไม่ต้องเสียเงินในการซื้อกล่อง HD Combo 3 in 1                    
แต่เมือ่ ขึน้ ราคาคูปองเป็น 1,000 บาท ผูบ้ ริโภคจะต้องเสียเงินเพิม่
ขึ้นอีก 1,490 บาทส�ำหรับซื้อกล่องยี่ห้อเดียวกัน เป็นต้น
2.  ต้นทุนราคากล่องบวกก�ำไรแล้วมีราคาไม่เกิน 500 บาท
เพราะ กสทช. ต้องสั่งซื้อในปริมาณที่มากถึง 25 ล้านกล่อง ท�ำให้
ราคาต้นทุนถูกลง เท่ากับว่าใช้งบประมาณเพียง 12,500 ล้านบาท
หากพิจารณาจากงบประมาณ 25,000 ล้านบาทอาจ
ท�ำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จ�ำเป็นสูงถึง
ประมาณ 12,500 ล้านบาท

ตามประกาศของกสทช. กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลต้อง
ผลิตขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง บริษัทผู้ผลิต
เหล่านี้เพียงแต่น�ำชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบภายใน
ประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากโรงงานเดียวกัน และน�ำมาจัด
จ�ำหน่ายด้วยราคาที่สูงกว่าต้นทุนมาก ดังนั้น ราคากล่องที่องค์กร
ผู้บริโภคเสนอแม้จะมีราคาถูกกว่า  แต่ก็เป็นกล่องที่มีมาตรฐาน
เดียวกับคุณภาพและมาตรฐานที่ กสทช.ก�ำหนดทุกประการ

ผู ้ ไ ด้ ป ระโยชน์ ตั ว จริ ง จากคู ป อง
1,000 บาท
แน่นอนผู้บริโภคไม่ใช่ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นราคา
คูปอง ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ที่เสียประโยชน์โดยตรง ส่วนผู้
ที่ได้ประโยชน์ตัวจริง คือ
•  กลุม่ ทีห่ นึง่ ผูค้ า้ ขายกล่องทีวดี จิ ติ อลได้ในราคาทีแ่ พงขึน้
จาก 690 บาท เป็น 1,290 - 1,490 บาท

