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สรุปความเห็นของผู้ประกอบการโดยย่อ (ตามลําดับการส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น)

ความเห็นของสํานักงาน กสทช.

1) ตามผลการศึกษาของ
สํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับ
ประเภท อายุ และแนวโน้ม
ราคาของทรัพย์สินมีความ
เหมาะสมหรือไม่ ในกรณีที่
ผู้ประกอบการมีความเห็นที่
แตกต่าง ให้กรอกข้อมูลลงใน
ตารางเพื่อให้สํานักงานกสทช.
นําไปพิจารณากําหนดเป็น
มาตรฐานการคํานวณต่อไป
ทั้งนี้อายุทรัพย์สินที่ประเมิน
ให้ใช้อายุทางเศรษฐศาสตร์
(Forward-looking
Economic life) เป็นหลัก
และให้ผู้ประกอบการ
เสนอแนะแนวทางที่
ผู้ประกอบการใช้กําหนด
ประเภท อายุทรัพย์สิน และ
แนวโน้มราคา

ทรูมูฟ:อ้างอิงตามผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประเมินอายุทรัพย์สินตามหลัก Economic useful life โดยทํา
International Benchmarking จากข้อมูลของผู้ประกอบการโทรคมนาคม 30 รายในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกและ
ข้อมูลของหน่วยงานระดับสากล อาทิ ITU Ofcomและ FCC และมีการนําข้อมูลการสัมภาษณ์ผผู้ ลิตอุปกรณ์
โทรคมนาคมมาพิจารณาประกอบ ทั้งนี้ ทรูมูฟ ได้นําเสนออายุทรัพย์สินของแต่ละประเภทอุปกรณ์ให้สํานักงาน
กสทช. พิจารณาด้วย
ทีโอที:มาตรฐานทางบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุงปี 2552) สอดคล้องกับอายุทางเศรษฐศาสตร์อยู่แล้ว การกําหนดอายุที่
ต่างกันตามหลักการของแต่ละหน่วยงานเช่น สํานักงาน กสทช. และกรมสรรพากร จะทําให้ผู้ประกอบการมีปัญหา
มากในการจัดข้อมูลหลายชุดเพื่อการบันทึกบัญชีด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ทีโอทีได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับอายุ
ทรัพย์สินในแต่ละประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันให้สํานักงาน กสทช. พิจารณา ส่วนวิธีการคํานวณเลือกใช้วิธีการ
Top-down LRIC ซึ่งใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ตรวจสอบได้
ดีแทค: เห็นด้วยกับการกําหนดประเภทของทรัพย์สินสําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้จาํ แนกเป็นอุปกรณ์หลัก
และอุปกรณ์เสริม และการกําหนดอายุการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมตามผลการศึกษาของ สํานักงาน
กสทช. แต่เห็นว่าการกําหนดแนวโน้มการลดลงของราคาของอุปกรณ์หลัก MSC และ GMSC ที่สูงมากถึง 15% นั้น
ควรปรับลดให้เป็นอัตราเดียวกันกับอุปกรณ์หลักอื่นๆ
ทริปเปิลที บรอดแบนด์:แสดงข้อมูลอายุอุปกรณ์ตามที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันมาในรูปแบบตาราง
เอไอเอส: การกําหนดอายุควรอ้างอิงวิธีที่สะท้อนEconomic Useful Life ซึ่งสะท้อนออกมาในรายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานบัญชี เป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
วินวินเน็ต: (ในที่ประชุม)อายุอุปกรณ์เกีย่ วข้องกับผู้ผลิต ซึ่งจะมีผลต่อการกําหนดอายุและแนวโน้มราคาในอนาคต
เห็นด้วยว่า Regulator ควรกําหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยอายุอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมให้ชัดเจน โดยปรึกษากับทาง
บริษัทผู้ผลิตตามมาตรฐานโรงงานโดยแยกตามบริษัทผู้ผลิต (vendor)
โอทาโร: (ในที่ประชุม) แนะนําให้ผู้ประกอบการ list รายชื่ออุปกรณ์ทั้งหมด และส่งราคาที่สอบถามมาจาก
บริษัทผู้ผลิต ส่งให้ทาง กสทช. ทําการหาค่าเฉลี่ยอายุของอุปกรณ์เพือ่ ให้ได้มาตรฐานกลาง

สํานักงานจะนําความเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับอายุ
อุปกรณ์และแนวโน้มราคามากําหนดในมาตรฐานการคํานวณ
สําหรับอุตสาหกรรมต่อไป

2) ผู้ประกอบการเห็นว่า
สํานักงาน กสทช. ควรพิจาณา
ทบทวนสูตรการคํานวณค่า
WACC จากเดิมที่เป็น AfterTax WACC ให้เป็น Pre-Tax

ทรูมูฟ: ไม่เห็นด้วยกับการทบทวนสูตรการคํานวณค่า WACC โดยเห็นว่าสํานักงานกสทช. ควรใช้ค่า WACC ที่เป็น
อัตราหลังภาษี (After-Tax WACC) ตามที่ได้เสนอไว้ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1
ทีโอที: (ในที่ประชุม)ทีโอทีได้ให้ความเห็นว่าควรใช้ After-Tax WACCเนื่องจากจะได้สอดคล้องกับ Accounting
Seperations

อายุอุปกรณ์และแนวโน้มราคาที่กําหนดขึ้นนั้นจะนําไปใช้
เฉพาะส่วนของการคํานวณ Tilted Annuity Factor ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการคํานวณมูลค่าอุปกรณ์รายปี
(Annualisation) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
โครงข่ายและค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่คิดเป็นรายปี

เห็นสมควรใช้สูตร WACC ที่เป็น After-Tax ตามมาตรฐาน
การคํานวณเดิมต่อไป
ทางเลือกให้มีการกําหนดค่า WACC กลางของอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการได้ให้ความเห็นอยู่ในการรับฟังความคิดเห็น

ประเด็นคําถาม
WACC หรือไม่

สรุปความเห็นของผู้ประกอบการโดยย่อ (ตามลําดับการส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น)
ดีแทค:เห็นด้วยกับการเลือกใช้ค่า WACC ที่คิดเป็นอัตราหลังภาษี (After-Tax WACC) มาใช้ในการคํานวณต้นทุน

ความเห็นของสํานักงาน กสทช.
ครั้งที่ 1(Forcus group ครั้งที่ 1) ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
และมีทั้งผู้ประกอบการที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ทริปเปิลที บรอดแบนด์: เห็นว่าสูตรการคํานวณแบบ After-tax WACC มีความเหมาะสมอยู่แล้ว ส่วนการคํานวณ
WACC ควรแยกตามสถานะของแต่ละบริษัทที่มีโครงสร้างเงินทุนต่างกัน ควรกําหนดอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) การกําหนดค่า WACC กลางที่มีประสิทธิภาพเป็นการจูงใจให้
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เป็น Benchmark ในกรณีบรษัททีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดซึ่งจะไม่สามารถหาข้อมูล ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการความเสีย่ งให้ดีขึ้น
ผู้ประกอบการรายใหญ่อาจปรับตัวได้ไม่ยากนัก แต่
อ้างอิงได้
ผู้ประกอบการรายเล็กอาจไม่สามารถชดเชยภาระต้นทุนทาง
เอไอเอส: การกําหนด WACC ของผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นเป็นการอ้างอิงอัตราผลตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน และ การเงินของกิจการตนทําให้ไม่สามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้
ไม่จูงใจหรือลงโทษผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการหรือมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ํากว่าก็จะมีต้นทุน
WACC ต่ํากว่าผู้ประกอบการที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า สะท้อนให้ค่า IC ของผู้ประกอบการเหล่านี้มีอัตราที่สูง
กว่าผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีกว่า เห็นว่าวิธีการดังกล่าวยังมีข้อจํากัดเรื่องข้อมูลอ้างอิง
ในการคิด ต้น ทุนส่ วนของผู้ ถือ หุ้นสํ าหรับ ผู้ป ระกอบการที่ ไ ม่ ไ ด้ อยู่ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เช่น ค่ า
Unlevered Beta
กสท.: (ในประชุม)เลือกใช้ค่าWACC ที่กําหนดโดย สคร. (ซึ่งสํานักงานกสทช. เห็นว่าเป็นการใช้ After-Tax WACC)
3) แหล่งข้อมูลทีส่ ํานักงาน
กสทช. ใช้ในการหาข้อมูล
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสีย่ งคือจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความ
เหมาะสมหรือไม่ หากมีความ
เหมาะสมผู้ประกอบการ
สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวันที่ถือครองพันธบัตร
อายุพันธบัตรที่เหลือ และ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสีย่ งตามที่เห็นว่า
เหมาะสม

ทรูมูฟ: บริษัทฯ เห็นว่าการอ้างอิงข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ ง (Rf) โดยใช้ข้อมูลจากสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ ทย มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานที่ใช้ในภาคการเงินอยู่แล้ว และขอเสนอให้พิจารณาใช้อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ที่มีระยะเวลาการไถ่ถอนของพันธบัตร เท่ากับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของอายุการใช้
งานของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการ และควรใช้ค่าของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นค่าในปัจจุบัน
ทีโอที: ใช้อายุพันธบัตรที่ 10 ปี ซึ่งเป็นหลักสากลและนิยมใช้ในต่างประเทศอีกทั้งการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมซึ่ง
เป็นธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีทรี่ วดเร็ว ดังนั้นเพือ่ ให้สอดคล้องกับการลงทุนและผลตอบแทนที่
ได้รับอายุของพันธบัตรที่ใช้ไม่ควรเกิน 10 ปี
ดีแทค: เห็นว่าการใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) จากสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย นั้น มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดให้อายุคงเหลือของพันธบัตร (Time to Maturity)
และอัตราผลตอบแทน (Yield) ที่ปราศจากความเสีย่ ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและนํามาใช้กับผูป้ ระกอบการทุกราย
ในอุตสาหกรรม
ทริปเปิลที บรอดแบนด์: เห็นด้วยกับการอ้างอิงข้อมูลจาก Thai BMA ผลตอบแทนอ้างอิงควรพิจารณาถึงอายุเฉลี่ย
ของทรัพย์สินของผู้ประกอบการเพื่อกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เอไอเอส: ความเห็นเหมือนข้อ 2)

ควรใช้แหล่งข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยต่อไป
ทั้งนี้สํานักงานกสทช. จะศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับวันที่ถือครอง
พันธบัตร และอายุพันธบัตรคงเหลือที่เหมาะสมเพื่อกําหนด
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงต่อไป

4) การหาค่าเบต้าของ

ทรูมูฟ: เห็นด้วยกับทางเลือกที่ 2 คือการประมาณโดยใช้วิธี LinearRegressionเพราะค่าเบต้าที่คํานวณโดย

เห็นว่าควรใช้การประมาณการด้วย Linear Regression เพื่อ

ประเด็นคําถาม

สรุปความเห็นของผู้ประกอบการโดยย่อ (ตามลําดับการส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น)

ความเห็นของสํานักงาน กสทช.

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ควรใช้
ทางเลือกใด (1) ใช้ค่าที่หาได้
จากแหล่งข้อมูล Bloomberg
ณ วันที่เดียวกันสําหรับ
ประกอบการทุกรายทางเลือก
(2) คํานวณค่าเบต้าจาก
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (หรือ
สามารถเสนอแนะระยะเวลาที่
เหมาะสม)ทางเลือก (3)
วิธีการอื่นที่ต้องการเสนอแนะ
5) การหาค่าเบต้าของ
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จด
ทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์
- วิธีการหาค่าเบต้าเฉลีย่ จาก
ตัวแทนของผู้ประกอบการมี
ความเหมาะสมหรือไม่
- การใช้ข้อมูล Unlevered
Beta ตามแหล่งข้อมูลที่
แนะนําโดย สคร. มีความ
เหมาะสมหรือไม่
- ข้อเสนอแนะอื่น (ถ้ามี) ใน
การหาค่าเบต้าของ
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Bloomberg อาจมีผลของปัจจัยจากตัวแปรต่างๆซึ่งอาจไม่เหมาะสมในการนํามาใช้คํานวณ IC ทั้งนี้ตัวแปรที่สําคัญใน
การพิจารณาหาค่าเบต้าควรประกอบด้วย กลุ่มดัชนีในตลาดที่เลือกมาใช้ (the universe of market index)
ช่วงเวลาของข้อมูลที่นํามาใช้และวิธีการที่ใช้ในการประมาณค่า Linear Regression
ดีแทค: สําหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรใช้ค่าเบต้าที่ได้มาจาก Bloomberg เนื่องจากเป็น
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
ทริปเปิลที บรอดแบนด์: ควรใช้การคํานวณค่าเบต้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี เพื่อลดความผันผวนของตลาดได้ใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจับที่อาจกระทบต่อราคาหุ้นในแต่ละช่วงเวลา เช่นการประกาศผล
ประกอบการ ข่าวสาร
เกี่ยวกับบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อการคํานวณค่าเบต้าได้
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ลดความผันผวนของเบต้าทั้งนี้ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์
และข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์ที่นํามาใช้ประมาณการ
สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลBloomberg เช่นเดียวกัน ทั้งนี้
สํานักงานกสทช. จะได้ศึกษาถึงรายละเอียดตัวแปรที่เหลือ
เช่นระยะเวลาที่เหมาะสมในการคํานวณค่าเฉลี่ยของเบต้า
ต่อไป

ทีโอที: ใช้จาก Bloomberg โดยการคัดเลือกบริษัทในแถบเอเชียเป็นตัวแทนประมาณ 4-5 บริษัท โดยเลือกบริษัทที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับ ทีโอทีในขณะที่ กสทช. ใช้ค่าเบต้าของอุตสาหกรรมในตลาดเกิดใหม่ของ Prof. Damodaran
ทั้งนี้ ทีโอทีและ กสทช. ได้มีการนําค่าเบต้ามาปรับส่วนของหนี้สินตามสูตร M&M (levered Beta) ก่อนการคํานวณ
ต่อไป
ดีแทค: เห็นว่าการหาค่าเบต้าของผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ควรใช้วิธีการหาค่าเบต้า
เฉลี่ยจากตัวแทนของผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายๆบริษัทที่มลี กั ษณะการทํา
ธุรกิจและมีความเสี่ยงที่คล้ายๆกัน
ทรูมูฟ: การหาค่าเฉลีย่ จากตัวแทนของผู้ประกอบการเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมสําหรับกรณีนี้ และเห็นว่า
ควรใช้ข้อมูลจากกลุม่ ประเทศในเอเชียที่มีค่า GDP ใกล้เคียงกับประเทศไทย ทั้งนี้แหล่งข้อมูลทีไ่ ด้จาก Prof.
Damodaranนั้นอาจไม่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยนัก เนื่องจากค่าเบต้าหรือค่าความเสีย่ งที่ไม่มี
การกระจายการลงทุน (non-diversifiable risk) นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาคด้วย การใช้ข้อมูล
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดประเด็นในการถกเถียงได้
ทริปเปิลที บรอดแบนด์: ควรเลือกใช้เบต้าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มลี ักษณธุรกิจใกล้เคียงกันมาใช้
การใช้ข้อมูล Unlevered Beta ตามแหล่งข้อมูลที่แนะนําโดย สคร. ไม่น่าเหมาะสมเนื่องจากตามแหล่งข้อมูลเป็นการ
ใช้เบต้าของ Emerging market ซึ่งแต่ละตลาดจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะการลงทุนของนักลงทุน
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กสท.: (ในที่ประชุม)กสท.รับค่าWACC จาก สคร. ไม่ต้องการคํานวณด้วยวิธีการของสํานักงานกสทช. สําหรับ
Unleveraged Beta จะใช้ค่าประมาณ 0.77 ทั้งนี้สูตรต่างๆที่ทางสํานักงานกสทช. กําหนดอาจถูกนําไปอ้างอิงได้ในที่
อื่นๆ เช่นกรมสรรพากรด้วย

ผู้ประกอบการสามารถเลือกคํานวณค่า WACC ของกิจการ
โดยใช้บริษัทตัวแทนได้ โดยสํานักงานอาจมีการศึกษา
เพิ่มเติมหากมีความจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์การเลือก
บริษัทตัวแทน
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ความเห็นของสํานักงาน กสทช.

6. วิธีการคํานวณส่วนชดเชย
ความเสีย่ ง
- สําหรับผูป้ ระกอบการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วิธีการคํานวณส่วนชดเชย
ความเสีย่ ง (Risk Premium)
โดยใช้ข้อมูลจากตลาด
หลักทรัพย์มคี วามเหมาะสม
หรือไม่
- สําหรับผูป้ ระกอบการที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลส่วน
ชดเชยความเสี่ยงตาม
แหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ที่
แนะนําโดย สคร. มีความ
เหมาะสมหรือไม่
- ข้อเสนออื่น (ถ้ามี) ในการ
เลือกใช้ตัวแปรเพื่อคํานวณ
ส่วนชดเชยความเสี่ยง
7) วิธีการกํากับดูแลค่าใช้จ่าย
การดําเนินงานต่อไปนี้มีความ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
- กรณีที่ผู้ประกอบการ
สามารถชี้แจงที่มาของต้นทุน
และการจัดสรรต้นทุน
สํานักงาน กสทช. จะใช้ต้นทุน
ที่ผู้ประกอบการนําเสนอ ทั้งนี้
สํานักงาน กสทช. อาจมีการ
พิจารณาความเหมาะสม
ประกอบด้วย - กรณี
ผู้ประกอบการไม่สามารถ

True Move: สําหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เห็นด้วยกับการใช้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลา 15 ปี แต่ควรดึงข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดไม่ปกติออกไป เช่น ช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน และเห็นว่า
ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 8%สําหรับกรณีผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เห็นว่าควรใช้ค่าเช่นเดียวกับในกรณีเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทีโอที:ใช้ข้อมูลจาก Prof. Damodaran (prof. ด้านการเงิน จาก New York University)
ดีแทค:เห็นว่า วิธีการคํานวณส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) สําหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยการนําข้อมูลอัตราผลตอบแทนตลาด และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้นั้นมีความเหมาะสมดีแล้ว โดยอาจจะกําหนดระยะเวลาไว้ที่ 15 ปี แต่ทั้งนี้ส่วน
ชดเชยความเสี่ยงที่นํามาคํานวณควรสอดคล้องกับอายุของพันธบัตรรัฐบาลด้วย นอกจากนั้น ดีแทคได้ให้ความเห็น
เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับตารางอัตราผลตอบแทนตลาด ดังที่สํานักงาน กสทช.นําเสนอ และควรปรับให้
ทันสมัยทุกปีสําหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่นักลงทุน
ส่วนใหญ่ใช้ในการเปรียบเทียบ และเห็นว่าข้อมูลตามคําแนะนําของ สคร.ยังขาดความขัดเจนว่ามีการรวบรวมข้อมูล
อัตราผลตอบแทนจากประเทศใดบ้างจํานวนกี่ประเทศโดยหากมีการรวบรวมข้อมูลมาจากหลายประเทศเกินไป อาจ
ส่งผลให้คา่ ส่วนชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้คาํ นวณค่า IC ในประเทศไทย
ทริปเปิลที บรอดแบนด์: เห็นว่าการใช้ข้อมูลสถิติจากตลาดหลักทรัพย์มีความเหมาะสม แต่ควรใช้ช่วงเวลาเดียวกันกับ
การคํานวณค่าเบต้า ไม่แน่ใจว่าจะสามารถประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลจาก สคร. กับประเทศไทยได้หรือไม่
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กรณีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรใช้
ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์โดยสํานักงาน กสทช. จะ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับข้อมูลช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต่อไป

ทีโอที: การจัดสรรค่าใช้จ่ายดําเนินงานด้วยวิธี Activity Based Costing (ABC) มีความแม่นยําในการจัดสรรต้นทุน มี
ความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจโทรคมนาคม และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งขณะนี้ ทีโอที มี
ความพร้อมในการดําเนินการจัดทํา ABC อยู่แล้ว ถ้าผู้ประกอบการมีความพร้อมในการจัดทํา ABC ก็ไม่ควรกําหนด
เพดาน OPEX ที่ 20%
ดีแทค: ตามที่สาํ นักงาน กสทช. กําหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายชี้แจงที่มาของต้นทุน วิธีการจัดสรร OPEX เพื่อให้
สํานักงานนําไปพิจารณาและปรับปรุงข้อมูลตามความเหมาะสม นั้น ควรเป็นการดําเนินงานที่ต้องมีความโปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยสํานักงาน กสทช.จะต้องแสดงให้ผู้ประกอบการแต่ละรายรับรู้และเข้าใจถึงข้อมูลและวิธกี ารปรับปรุง
ของสํานักงานกสทช. ด้วยทั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอทราบว่ากรณีต้นทุนค่าเช่าใช้สถานที่ อุปกรณ์ หรือบางส่วนของ
โครงข่ายที่อนุญาตให้ใช้ไม่เกิน 20% ของค่าใช้จ่ายรายปีในแต่ละรายการตามข้อ 4.4 (3) นั้น แยกต่างหากจากต้นทุน
การดําเนินการตามข้อ 4.4 (2) หรือไม่
ทรูมูฟ: หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กสทช. ควรระบุหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ที่ กสทช. มั่นใจว่า
ผู้ประกอบการสามารถพิสูจน์ที่มาของตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. ไม่ควรกําหนดเพดานค่าใช้จ่าย

 สํานักงาน กสทช. สนับสนุนการจัดทํา ABC ซึ่งจะทําให้
เกิดความชัดเจนในการนําเสนอข้อมูลการจัดสรรต้นทุน
อย่างไรก็ตาม ตามหลักการของการกํากับดูแลอัตราค่า
เชื่อมต่อโครงข่าย จะส่งเสริมการมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผู้ประกอบการ
(OPEX)ดังนั้น สํานักงาน กสทช. เล็งเห็นความจําเป็นในการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ABC ด้วย
 สํานักงาน กสทช. เล็งเห็นความจําเป็นในการกําหนด
เพดานต้นทุนการดําเนินงานสําหรับกรณีที่ 2 อย่างไรก็ตาม
สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
เพดานเดิม โดยใช้ข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งตามโครงการ
ศึกษาอ้ตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอ้างอิงต่อไป

กรณีผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เนื่องจากผู้ประกอบการต่างไม่เห็นด้วยในการใช้แหล่งข้อมูล
จาก สคร. สํานักงานเห็นว่าอาจใช้ข้อมูลสถิตจิ ากตลาด
หลักทรัพย์ได้เช่นกัน

ประเด็นคําถาม

สรุปความเห็นของผู้ประกอบการโดยย่อ (ตามลําดับการส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น)

ชี้แจงที่มาของต้นทุน และ
วิธีการจัดสรร สํานักงาน
กสทช. จะ อนุญาตให้ตาม
ความเหมาะสมแต่ไม่เกิน
20% ของมูลค่าการลงทุน
อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
แต่ละชนิด
- กรณีต้นทุนที่เป็นค่าเช่า หาก
ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ชี้แจงที่มาของต้นทุนหรือ
หลักฐานการเช่าใช้ สํานักงาน
กสทช. อาจไม่อนุญาตให้ใช้
ต้นทุนดังกล่าว หรืออนุญาต
ให้ไม่เกิน 20% ของค่าใช้จ่าย
รายปีในแต่ละรายการ
8) วิธีการกํากับดูแลต้นทุน
ร่วมต่อไปนี้มีความเหมาะสม
หรือไม่

การดําเนินงาน (opex) โดยเทียบจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capex) เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายมี
รูปแบบในการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ประกอบการบางรายดําเนินธุรกิจโดยใช้วิธีการเช่าใช้อุปกรณ์แทนการลงทุน
เอง ย่อมเป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูง เป็นต้น
ทริปเปิลที บรอดแบนด์:กรณีที่ 2 และ 3 ยังไม่ชัดเจน ควรพิจารณากําหนดให้สามารถเข้าใจและปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน
เอไอเอส: วิธี Activity Base Costing (ABC) เป็นวิธีการที่เพิม่ ภาระอย่างมากในการดําเนินการ ประกอบกับมี
รายละเอียดที่อาจแตกต่างกันในการจัดสรรต้นทุนของแต่ละผู้ประกอบการ เอไอเอสเห็นว่าควรประเมินค่าใช้จ่าย
ดําเนินงานเป็นร้อยละของมูลค่าอุปกรณ์ โดยกําหนดอัตราร้อยละที่เป็นค่ากลางที่เป็นเพดานสําหรับอุตสาหกรรม
กสท.(ในที่ประชุม): มีรูปแบบธุรกิจใหม่เป็นการเช่าทั้งหมด การกําหนด 20% ของค่าเช่าจะเป็นปัญหากับ กสท.เป็น
อย่างมาก จึงควรแยกประเด็น เช่นเป็น 20% ของ OPEX รายปี เนือ่ งจากของ กสท.ไม่ใช่ CAPEX

กรณีต้นทุนร่วมในส่วนของ
โครงข่าย (Network
Common Cost) เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการโครงข่าย จึง
ให้บวกเพิ่ม (Mark-up) เข้า
กับอุปกรณ์โครงข่ายด้วยวิธี
EMPU และไม่ถูกกํากับดูแล
ด้วยอัตราเพดาน
สําหรับต้นทุนร่วมที่คาบ
เกี่ยวกับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
โครงข่าย (Non-Network
Common Cost) ถือว่าไม่

ทรูมูฟ: เห็นว่า ไม่ควรมีการกําหนดเพดานของต้นทุนร่วมในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงข่าย (non-network common
cost) รวมกับต้นทุนร่วมส่วนที่เหลือจากการจัดสรรต้นทุนทางอ้อม (กสทช. กําหนดให้ไม่เกิน 2% ตามมาตรฐานการ
คํานวณปัจจุบัน)
ทีโอที: การบวกเพิ่มของต้นทุนร่วมในส่วนของโครงข่ายที่ไม่ถูกกํากับด้วยอัตราเพดานถือว่าเหมาะสมและเป็นไปตาม
หลักการที่ Regulator ในประเทศต่างๆยอมรับ ส่วนต้นทุนร่วมที่ไม่เกี่ยวกับโครงข่าย หาก กสทช. เห็นชอบให้แต่ละ
ผู้ประกอบการทําหลักการ ABC มาใช้ กสทช. ไม่ควรกําหนดเพดาน แต่ในเบื้องต้น หาก กสทช. ไม่ได้กาํ กับดูแลให้
ผู้ประกอบการใช้หลักการ ABC ควรกําหนดให้ต้นทุนร่วมในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงข่ายไม่เกิน 2% ของมูลค่าอุปกรณ์
โครงข่ายและต้นทุนการดําเนินงานรายปี
ดีแทค: เห็นด้วยกับการกํากับดูแลต้นทุนร่วม (Common Cost) ในส่วนที่ไม่เกีย่ วข้องกับโครงข่ายรวมกับต้นทุนร่วม
ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรต้นทุนทางอ้อมให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าอุปกรณ์โครงข่ายและต้นทุนการ
ดําเนินงานรายปี
ทริปเปิลที บรอดแบนด์: เห็นด้วยกับการใช้วิธี EPMU
เอไอเอส:วิธีการบวกเพิ่ม (Mark up) สําหรับต้นทุนร่วม (Common Cost) เอไอเอสเลือกใช้วิธี Equal Proportion
Markup (EPMU) เนื่องจากไม่ซับซ้อน และไม่ต้องอาศัยข้อมูลความไม่แน่นอนเหมือนกับวิธีอื่น
กสท.: (ในที่ประชุม)ไม่ควรอนุญาตให้รวมต้นทุนในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นการสร้างกําไร และเห็นว่าการกําหนดให้บวก
เพิ่มที่ 2% จะสะดวกกว่าเนื่องจากไม่ต้องหาข้อมูลมาใช้คํานวณ

ความเห็นของสํานักงาน กสทช.

ตามหลักการของการคํานวณต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (LRIC)
จะพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโครงข่ายเท่านั้น โดยไม่รวมถึงต้นทุนร่วมใด และ
การอนุญาตให้รวมต้นทุนร่วมนั้น มักจะเป็นการตัดสินใจเชิง
นโยบายของหน่วยงานกํากับดูแลอย่างไรก็ตาม ในการ
กําหนดมาตรฐานการคํานวณ สํานักงาน กสทช. เล็งเห็น
ความสําคัญที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถรวมต้นทุน
ร่วมที่เกิดขึ้นได้เพื่อความสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ โดยวิธีการที่สํานักงาน กสทช. กําหนดเป็น
วิธีการตามมาตรฐานสากลและมีความเหมาะสม
ทั้งนี้สํานักงาน กสทช. อาจทบทวนความเหมาะสม
ของเพดาน 2% ให้รอบคอบอีกครั้งโดยพิจารณาจากข้อมูลที่
ผู้ ป ระกอบการส่ ง ตามโครงการศึ ก ษาอั ต ราค่ า เชื่ อ มต่ อ
โครงข่ายอ้างอิงต่อไป

ประเด็นคําถาม
จําเป็นในการให้บริการ
โครงข่าย จึงอนุญาตเป็นส่วน
น้อยเพียงเพื่อให้มีแรงจูงใจใน
การขยายโครงข่าย
9) แฟคเตอร์การแปลง
ข้อความหรือข้อมูลให้เป็น
ข้อมูลเสียงมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และสามารถปรับใช้กับ
โครงข่ายของผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยได้หรือไม่ ทั้งนี้
ผู้ประกอบการสามารถ
เสนอแนะวิธีการคํานวณแฟค
เตอร์ดังกล่าวได้ตามทีเ่ ห็นว่า
เหมาะสม

สรุปความเห็นของผู้ประกอบการโดยย่อ (ตามลําดับการส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น)

ความเห็นของสํานักงาน กสทช.

ทรูมูฟ: ไม่สามารถหาแฟคเตอร์การแปลงข้อความหรือข้อมูลให้เป็นข้อมูลเสียงที่เหมาะสมได้ เนื่องจาก ในทางเทคนิค
การส่งข้อความ SMS ขนาดใด ๆ ที่ไม่เกิน 140 bytes ต่อข้อความจะมีการใช้ทรัพยากรโครงข่ายเท่ากัน และบริการ
SMS ไม่สามารถระบุอัตราการส่งข้อมูลต่อข้อความ SMS ที่แน่นอนได้ สําหับ MMS ระหว่างผู้ประกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ใช้วิธีเชื่อมต่อแบบ server to server มิได้ส่งข้อมูลผ่าน GPRS ดังนัน้ จึงไม่สามารถ
คํานวณโดยใช้วิธีที่สํานักงาน กสทช. อ้างอิงได้ นอกจากนั้นบริการประเภท GPRS เป็นบริการทีไ่ ม่มีการใช้งานข้าม
โครงข่าย ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้องกําหนดค่า IC จึงเห็นว่าวิธีการคํานวณต้นทุนสําหรับบริการ SMS และ MMS
ในลักษณะเป็นหน่วยต้นทุนต่อรายการ (per transaction) มีความเหมาะสมกว่า
ทีโอที: รายละเอียดในหัวข้อนี้จะต้องมีคําจํากัดความของแต่ละแฟคเตอร์ให้ชัดเจนมากกว่านี้ จึงจะได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
ตรงกัน (ในที่ประชุม) สอบถามความจําเป็นในการกําหนดแฟคเตอร์ และเห็นด้วยกับการจัดประชุมทางด้านเทคนิค
เฉพาะประเด็นนี้
ดีแทค: เสนอให้สาํ นักงาน กสทช.จัดการประชุมเฉพาะกลุ่มทางด้านเทคนิคในประเด็นแฟคเตอร์การแปลงข้อมูลให้
เป็นข้อมูลเสียงเนื่องจากเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและควรสร้างควมเข้าใจให้ตรงกันก่อนที่จะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะ
นําไปปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้อมูลที่นําเสนอตามผลการศึกษาแบบจําลองของประเทศต่างๆนั้นอาจไม่สามารถใช้ได้กับกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย
เอไอเอส: แฟคเตอร์การแปลงข้อความหรือข้อมูลให้เป็นข้อมูลเสียงตามหัวข้อ 4.6 บริษัท ฯ ยังเห็นว่าไม่สะท้อน
ปริมาณที่มีการใช้งานจริง โดยมีประเด็นที่ควรทบทวนดังต่อไปนี้
SMS:ขนาดของข้อความ SMS เฉลี่ย สําหรับการส่ง SMS ภาษาไทย ควรจะมีค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 40 ไบต์ เนื่องจาก
ค่าสูงสุดได้ถึง 150 ไบท์, อัตราการส่งข้อมูลต่อข้อความ ในการคํานวณจะอ้างอิงจากขนาดช่องสัญญาณ ควรจะ
คํานึงถึงขนาดที่ใช้ส่งข้อความจริง ไม่ใช่ Max Capacity เพราะจะทําให้เกิด Congest ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้งาน
จริง รวมถึงพิจารณาตามการใช้งานจริงใน 1 วัน ไม่ใช่คิดจากจํานวนข้อความในชั่วโมงที่มีการใช้งานสูงสุด
Data:อัตราการส่งข้อมูล ในการคํานวณจะอ้างอิงจากขนาดช่องสัญญาณ ควรจะคํานึงถึงอัตราทีส่ ามารถใช้ส่งจริง
ไม่ใช่ Max Capacity เพราะจะทําให้เกิด Congest ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง รวมถึงพิจารณาตามการใช้งาน
จริงใน 1 วัน ไม่ใช่คิดจากจํานวนข้อความในชั่วโมงที่มีการใช้งานสูงสุด
MMS:ขนาดข้อความ MMS เฉลีย่ ควรจะใช้ขนาดข้อความเฉลี่ยเทียบเคียงกับค่าสูงสุดที่ส่งได้ ปัจจุบัน เอไอเอสมี
ค่าสูงสุดที่ 350 Kbyte,เมื่อกําหนดขนาดข้อมูลทีส่ ่งได้แล้วก็นํามาใช้คํานวณเลย ไม่มีความจําเป็นต้องแยกออกจากกัน
เพราะถือเป็นข้อมูลที่ส่งออกไปด้วย

สํานักงานกสทช. เห็นว่าแฟคเตอร์การแปลงข้อมูลเสียงมี
ความสําคัญต่อการกํากับดูแล ตามหลักการคํานวณต้นทุนมี
ความจําเป็นต้องใส่บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ
เชื่อมต่อโครงข่ายฯลงไปในแบบจําลองต้นทุน รวมทั้งบริการ
GPRS ซึ่งไม่มีการใช้งานข้ามโครงข่ายด้วยการใส่บริการที่
เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนจะทําให้ค่าบริการการเชื่อมต่อโครงข่าย
ที่พิจารณามีต้นทุนที่สูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ในอนาคต ทราฟฟิกประเภทข้อมูลหรือข้อความจะเป็นส่วน
สําคัญที่จะทําให้ต้นทุนค่าบริการการเชื่อมต่อโครงข่าย
ประเภทเสียงลดลง การหาแฟคเตอร์ที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับได้จะประหยัดเวลาในขั้นตอนตรวจสอบอัตรา
ค่าตอบแทนที่ผู้ประกอบการยื่นเสนอมาได้มาก สํานักงานก
สทช. จะได้ศึกษาวิธีการหาแฟคเตอร์การแปลงที่เหมาะสม
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการต่อไปทั้งนี้เนื่องจากใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการก็ยังไม่สามารถเสนอวิธีการหาค่าแฟค
เตอร์ที่ชัดเจนได้ หากมีความจําเป็นจะกําหนดแฟคเตอร์ตาม
ข้อมูลที่สํานักงาน กสทช. ใช้อยู่ไปก่อน ซึ่งใช้ตัวเลขอ้างอิง
จากแบบจําลองต้นทุนที่สาํ นักงานใช้ และจากหน่วยงานที่
กํากับดูแลในบางประเทศซึ่งแฟคเตอร์ดังกล่าวจะมีการ
ทบทวนในภายหลังเมื่อสามารถหาข้อยุติได้

ประเด็นคําถาม

สรุปความเห็นของผู้ประกอบการโดยย่อ (ตามลําดับการส่งเอกสารแสดงความคิดเห็น)

ความเห็นของสํานักงาน กสทช.

10) แนวทางการยื่นข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่กําหนดมีความ
เหมาะสมและสามารถจัดทํา
ได้ในทางปฏิบัติหรือไม่

ทีโอที: ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเขื่อมต่อฯ พ.ศ. 2549 หมวด 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 20 ทีโอทีเห็นว่าหาก
ผู้ประกอบการสามารถตกลงกันได้ ไม่จําเป็นต้องแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์มมาตรฐานการยื่นข้อมูล RIO ต่อ
กสทช. รายละเอียดในแบบฟอร์มเหมาะสําหรับกรณีพิพาทมากกว่า
ดีแทค: เห็นควรเพิ่มเติมรายการหลักๆ ในแบบฟอร์มเอกสารแนบ1 หัวข้อประเภทอุปกรณ์ (Asset category)
- IBC (In Building Coverage) (ระบบการกระจายสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคาร)
- Switching center building (อาคารชุมสาย)
- Installation cost (per equipment) (ค่าติดตั้งลงระบบ ควรจะประกอบด้วยรายการอุปกรณ์หลักๆ ทุกรายการ)
- OSS (Operation Support System) (ระบบสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารวิศวกรรม)
- SOC room (Service Operation Center) (ห้องควบคุมการปฏิบัติการวิศวกรรม)
ทริปเปิลที บรอดแบนด์:ควรยื่นข้อมูลตามรูปแบบที่แต่ละบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ไม่ควรกําหนดแบบฟอร์มซึ่งเป็น
ภาระต่อบริษัทต่างๆ
เอไอเอส:เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการภายใต้สัญญาสัมปทานและผูร้ ับใบอนุญาตที่ให้บริการมานานแล้ว การ
บันทึกบัญชีทรัพย์สินต่างๆ จะไม่มกี ารแยกประเภทรายการของทรัพย์สินไว้ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ซึง่ ไม่สามารถ
แยกต้นทุนอุปกรณ์ได้ดังนั้น แบบฟอร์มดังกล่าวจึงยังไม่สอดคล้องในเชิงปฏิบัติของผู้ประกอบการ จึงขอเสนอให้
กสทช. พิจารณาไม่บังคับใช้แบบฟอร์มนี้กับผู้ประกอบการในปัจจุบันหรือหากจะบังคับใช้ ควรมีการปรับปรุงรายการ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้จริงอันจะทําให้ กสทช. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยําและลดปัญหาการ
โต้แย้งในภายหลัง

สํานักงาน กสทช. นําเสนอให้มีการใช้แบบฟอร์มเพื่อให้
ผู้ประกอบการแสดงข้อมูลการคํานวณต้นทุนค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็น
การเก็บรวมรวมข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย ทั้งนี้
ผู้ประกอบการมีหน้าทีต่ ้องแสดงรายละเอียดการคํานวณตาม
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย และ
ประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานการคํานวณอัตราตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สํานักงาน กสทช. จะ
รับความคิดเห็นของผู้ประกอบการไปพิจารณาต่อไป

ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทีโอที: วิธีการคํานวณแบบ Top down LRIC มีความเหมาะสม เนื่องจากใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ตรวจสอบ
ได้และผ่านการตรวจสอบจาก สตง. แล้ว โดยที่ข้อมูลราคาอุปกรณ์เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวิธี
ต่างๆ ที่เหมาะสมของแต่ละอุปกรณ์แล้วจึงคํานวณ WACC พร้อมทัง้ คํานึงถึงแนวโน้มราคาของอุปกรณ์
แล้ว ขณะที่วิธีการ Bottom up คํานวณจากการประมาณการ ทั้งนี้ผลจากการคํานวณต้นทุนไม่สามารถ
นํามาใช้กับ Accounting Separation ของ Operator ได้ เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลที่มาจากระบบบัญชี
เท่านั้น มีผลให้ Operator ต้องจัดทําข้อมูลหลายชุดซึ่งใช้เวลามาก จึงขอให้ กสทช. พิจารณาหลักเกณฑ์
การกําหนดมาตรฐานการคํานวณด้วยวิธีการ Top down LRICจากการศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น
ออสเตรเลีย เดนมาร์ก เยอรมันนี อังกฤษ จะถูกกํากับดูแลด้วย Bottom up LRIC ส่วน Operator จะ
คํานวณต้นทุนแบบ Top down LRIC ซึ่งทั้งสองวิธีนี้มีการคิด Discount อุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
เหมือนกัน
ดีแทค:ควรอนุญาตให้นําส่วนแบ่งรายได้สมั ปทานมารวมเป็นต้นทุนในการคิดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
ด้วย มิฉะนั้นผู้รับสัมปทานจะได้รบั ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ต่ํากว่าต้นทุนถึง 30% (ปัจจุบนั
บมจ. กสท. ให้บริษัทนําส่งส่วนแบ่งรายได้สัมปทานจากรายได้ค่าเชือ่ มต่อโครงข่ายซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 30%
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

ความเห็นของสํานักงาน กสทช.
ในเบื้องต้น สํานักงานกสทช. เห็นว่าอาจกํากับดูแลเฉพาะตัวแปรสําคัญที่มีผลต่ออัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างมีนัยสําคัญ
เนื่องจากผู้ประกอบการผูป้ ระกอบการมีลักษณะรูปแบบข้อมูลที่ต่างกัน ควรกําหนดให้สามารถเลือกยื่น
แบบจําลองต้นทุนได้ทั้งแบบ Top-down, Bottom-up หรือ Hybrid โดยผู้ประกอบการสามารถใช้แนว
ทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธกี ารคํานวณตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน กสทช. ได้จัดทําขึ้นหรือสามารถ
ดัดแปลงแบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ผู้ประกอบการมีอยู่
ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นแสดงวิธีการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศกทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมปี 2549 โดย
สํานักงาน กสทช. จะเก็บแบบจําลองต้นทุนดังกล่าวเป็นความลับ มิได้เปิดเผยสู่สาธารณะ มิได้เปิดเผย
ระหว่างผู้ประกอบการ และมิได้เปิดเผยให้บคุ คลอื่นทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง
สํานักงานกสทช. จะนําเสนอให้ กสทช. พิจารณาในเชิงนโยบาย

ดีแทค: ก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรฐานการคํานวณฯ กสทช. ควรจะบังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดให้
สํานักงาน กสทช. รับไว้พิจารณา
ผู้ประกอบการทุกรายทีม่ ีหน้าที่ตามประกาศ กสทช.ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อฯ พ.ศ. 2549 ต้องเข้า
เชื่อมต่อโครงข่ายตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกําหนดเสียก่อน ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการบางรายที่
ปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายฯกับบริษัทฯแต่ส่งทราฟฟิคเข้ามายังโครงข่ายของบริษัทฯโดยไม่
ชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น การบังคับใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการคํานวณฯโดยไม่บังคับ
ใช้กับผู้ประกอบการทุกราย จะเป็นการซ้ําเติมโดยการสร้างภาระการถูกกํากับดูแลเพิ่มขึ้นแก่
ผู้ประกอบการที่ปฏิบตั ิตามประกาศหลักเกณฑ์ของ กสทช.โดยเคร่งครัด

ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดีแทค: การกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการคํานวณฯ ตามวิธีการ LRAIC คาดว่าจะทําให้อตั ราค่าเชื่อมต่อ
ลดลงมาก ขอเสนอให้ปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อเป็นขั้นตอน ( Glide Paths) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาใน
การปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน เช่น ปัญหารายได้ที่จะลดลงอย่างกะทันหันซึ่งจะ
กระทบต่อความน่าเชื่อถือของนักลงทุนและสถาบันการเงิน ปัญหาด้านคุณภาพบริการที่อาจเกิดจากการ
แข่งขันด้านราคา และปัญหาการลงทุนขยายโครงข่ายเพื่อรองรับทราฟฟิคที่เกิดจากการกระตุ้นด้านราคา
เป็นต้น ทั้งนี้ ในหลายประเทศกําหนดให้มี Glide Paths ในการลดอัตราค่าเชื่อมต่อฯซึ่งโดยทั่วไปจะ
กําหนดระยะเวลาประมาณ 3 ปี ดังเช่นหน่วยงานกํากับดูแลประเทศฟิลิปปินส์ มีแผนปรับลดอัตราค่า
เชื่อมต่อฯซึ่งจะใช้ระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มใช้เดือนมกราคม 2555 นี้ (รายละเอียดในเอกสารสรุปความ
คิดเห็นฉบับเต็ม)
เอไอเอส:เห็นว่าการกําหนดราคาอุปกรณ์ด้วย Market Price หรือ Replacement Cost ยังไม่มีความ
เหมาะสมการกํ า หนดอายุ ก ารใช้ ง านของอุ ป กรณ์ เนื่ อ งจากไม่ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารจริ ง ที่
ผู้ประกอบการได้ลงทุนมานานแล้วเกิดต้นทุนในอดีตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นจํานวนเงินที่แตกต่างไปจาก
การลงทุนจริง

ความเห็นของสํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช. รับไว้พิจารณา

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประสงค์ให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายที่สะท้อนการ
ดําเนินงานหรือการมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนสภาพตลาดที่มีการแข่งขัน และไม่เป็นการส่งภาระ
การมีต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพไปให้กับผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นผู้แข่งขันในตลาด ดังนั้น การลงทุน
อุปกรณ์โครงข่ายจึงถูกกําหนดให้สะท้อนการลงทุนและราคาอุปกรณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ภายใต้สภาพตลาดที่มี
การแข่งขัน ผู้ประกอบการจะไม่สามารถกําหนดต้นทุนให้สะท้อนการลงทุนที่แท้จริงตามราคาอุปกรณ์ใน
อดีตซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันได้

เอไอเอส:การหาReplacement cost นั้น ทําได้ยากในทางปฏิบัติ แม้ว่าสามารถหาราคาอุปกรณ์แต่ละตัว การหา Replacement Cost ควรใช้แนวทางตามวิธีการ Current Cost Accounting (CCA) หากไม่
ได้ แต่ก็ไม่สามารถระบุในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ค่าแรง สามารถทําได้ให้ใช้วิธีการประเมินด้วย Price Trend ส่วนค่าใช้จ่ายการดําเนินงานควรใช้แนวทาง
เป็นต้น เนื่องจากมีองค์ประกอบมากมายในการตั้งเป็นสมมุติฐาน
Activity based costing คือจัดสรรต้นทุนตามระดับกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น หรือสามารถให้วิศวกรประเมินเป็น
ร้อยละของมูลค่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจาก
ข้อมูลทางบัญชีประกอบ
เอไอเอส:ขอให้ กสทช. พิจารณาดําเนินการศึกษาถึงการกําหนดอัตราค่า IC ของผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีม่ ีสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดโทรคมนาคม รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่
สําคัญที่มสี ภาพใกล้เคียงกับประเทศไทยว่าจากกรณีศึกษาที่พบในต่างประเทศส่วนใหญ่ ได้มีการกําหนด
อัตราค่า IC ในลักษณะอย่างไร โดยจะใช้อัตราเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมหรือกําหนดในอัตราที่แตกต่างกัน
ในแต่ละผู้ประกอบการ ด้วยเหตุผลใดและมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อที่จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนด

สํานักงานกสทช. รับไว้พิจารณาทัง้ นี้ปัจจุบันสํานักงานกสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นนโยบายใน
เรื่องการกํากับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยได้มีการศึกษากรณีตัวอย่างจากประเทศ
ต่างๆด้วยอยู่แล้วโดยจะนําเสนอกสทช. พิจารณาต่อไป

ผู้ประกอบการ ทีโอทีหมายถึงบริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการเอไอเอสหมายถึงบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจํากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการดีแทคหมายถึงบริษัทโทเทิ่ลแอ๊คเซ็สคอมมูนิเคชั่นจํากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการ ทรูมูฟหมายถึงบริษัททรูมูฟจํากัด
ผู้ประกอบการกสท. หมายถึงบริษัทกสทโทรคมนาคมจํากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการทริปเปิลทีบรอดแบนด์หมายถึงบริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์จํากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการ วินวินเน็ต หมายถึง บริษัท วินวินเน็ตคอร์ปอเรชั่น จํากัด
ผู้ประกอบการโอทาโร หมายถึง บริษัท โอทาโร เวิร์ลคอร์ปอเรชั่น จํากัด

