
 
23 December 2022 

mu Space's announcement on bidding for the licenses accessing the satellite slot 
packages of the National Broadcasting and Telecommunications Commission 

(NBTC) 

The National Broadcasting and Telecommunications Commission (“NBTC”) released an 
announcement regarding criteria and methods for granting the licenses accessing the satellite slot 
packages, and the NBTC office issued an announcement regarding permission to use the right to 
access satellite orbital slots in a package dated November 7, 2022, with the license bidding will be 
held on January 2023. mu Space and Advance Technology Co., Ltd. (the "Company") received the 
selection documents and attended the info session meeting to receive clarification of the selection 
process and to fill out the application form for a license on December 2, 2022. 

The Company has thoroughly and comprehensively reviewed the selection documents 
throughout many aspects and request a shareholder resolution to participate in the bidding for the 
licenses accessing the satellite slot packages from NBTC at the Company's shareholders meeting in 
December 2022. And there was a resolution from the shareholders not to participate in the bidding 
for the aforementioned licenses accessing the satellite slot packages. This is due to the Company's 
priority on implementing its core business plan, which includes the manufacture of satellites, satellite 
components, and the provision of Low Earth Orbit (LEO) satellite services. Nevertheless, the 
Company is delighted to engage business with all successful bidders who are granted the said 
licenses by providing satellite equipment and satellite ground equipment for the winning bidders in 
satellite assembly project and satellite services. 

Additionally, the Company is still interested in obtaining the license accessing the satellite 
orbital slots in Geostationary Earth Orbit (GEO) from the NBTC if there are satellite orbital slots left 
after the bidding in January 2023, where the NBTC may adjust the criteria and reduce various 
requirements and/or propose a new licensing method for granting access to the remaining satellite 
orbits in the future so that satellite operators in Thailand can deploy satellites and occupy the vacant 
satellite slots as soon as possible to maintain the rights of remaining orbital slots and to utilize the 
nation's existing resources efficiently. 
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ประกาศบริษทั มิว สเปซ เรื่องการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

ในการเขา้ใช้วงโคจรดาวเทียมในลกัษณะจดัชุด (Package) 
 

ตามทีค่ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 
ไดอ้อกประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมใน
ลกัษณะจดัชุด (Package) และ ส านกังาน กสทช. ไดอ้อกประกาศส านกังาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตใหใ้ช้
สทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมในลกัษณะจดัชุด (Package) ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2565 โดยจะจดังาน
ประมลูการอนุญาตฯในเดอืนมกราคม 2566  และบรษิทั มวิ สเปซ แอนด ์ แอดวานซ ์ เทคโนโลย ี จ ากดั 
(“บรษิทัฯ”) ไดเ้ขา้รบัเอกสารการคดัเลอืก และไดเ้ขา้ร่วมประชุม (Info session) เพือ่รบัฟังการชีแ้จง
กระบวนการคดัเลอืกและการกรอกเอกสารแบบค าขอรบัอนุญาต เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2565  แลว้นัน้ 

 
           บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเอกสารการคดัเลอืกในเรื่องต่าง ๆ อย่างถีถ่ว้นและรอบดา้น และน าเสนอเรื่อง
การเขา้ประมลูการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมในลกัษณะจดัชุด (Package) ในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในเดอืนธนัวาคม 2565 ไดม้กีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ในการไม่เขา้ร่วมการประมลู
การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมในลกัษณะจดัชุด (Package) ดงักล่าว เนื่องจากบรษิทัฯ 
มุ่งเน้นการด าเนินตามแผนธุรกจิหลกัในการสรา้งดาวเทยีมและชิน้สว่นดาวเทยีม รวมไปถงึการใหบ้รกิาร
ดาวเทยีมในวงโคจรต ่า (Low Earth Orbit: LEO) ทัง้นี้บรษิทัฯยนิดทีีท่ าธุรกจิกบัผูท้ีช่นะการประมลูทุกรายที่
ไดร้บัการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมในครัง้นี้ในการจดัหาอุปกรณ์ดาวเทยีมและ
อุปกรณ์ดาวเทยีมภาคพืน้ดนิ ส าหรบัโครงการสรา้งดาวเทยีมและใหบ้รกิารดาวเทยีมของผูช้นะการประมลู 
        

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯยงัสนใจในการไดส้ทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมวงโคจรคา้งฟ้า 
(Geostationary Earth Orbit: GEO) ของ กสทช. หากมวีงโคจรดาวเทยีมเหลอืว่างอยู่หลงัจากการประมลูใน
เดอืนมกราคม 2566  โดยทีท่าง กสทช. อาจจะมกีารปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑแ์ละลดขอ้ก าหนดต่าง ๆ และ/
หรอืเสนอวธิกีารอนุญาตใหม่ในการใหส้ทิธใินการเขา้ใชว้งโคจรดาวเทยีมทีเ่หลอือยู่ในอนาคต  เพือ่ให้
ผูป้ระกอบการในประเทศไทยสามารถน าดาวเทยีมขึน้ใชง้านในวงโคจรทีไ่ม่มดีาวเทยีมใชง้านไดโ้ดยเรว็เพือ่
รกัษาสทิธขิองวงโคจรดาวเทยีมไม่ใหห้มดอายุ และสามารถใชท้รพัยากรของประเทศชาตทิีม่อียู่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 


