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-21. ประเภททรัพย์สิน อายุทรัพย์สิน และแนวโน้มราคา
ผลการศึกษาของสํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับประเภท อายุ และแนวโน้มราคาทรัพย์สินมีความเหมาะสมหรือไม่
กรณีที่ผู้ประกอบการมีความเห็นที่แตกต่าง ให้กรอกข้อมูลลงในตารางเพื่อให้สํานักงานกสทช. นําไปพิจารณากําหนดเป็น
มาตรฐานการคํานวณต่อไป ทั้งนี้อายุทรัพย์สินที่ประเมินใช้อายุทางเศรษฐศาสตร์ (Forward-looking Economic life)
เป็นหลักและให้ผู้ประกอบการเสนอแนะแนวทางที่ผู้ประกอบการใช้กําหนดประเภท อายุทรัพย์สิน และแนวโน้มราคา
1.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
บริษัทฯอ้างอิงอายุทรัพย์สินตามผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาซึ่งใช้แนวทางการประเมินอายุทรัพย์สินตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ (Economic useful life) โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบอายุทรัพย์สินจากข้อมูลของผู้ประกอบการโทรคมนาคม
จํานวน 30 รายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Benchmarking) และข้อมูลอายุทรัพย์สินตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานระดับสากลอาทิ ITU Ofcomและ FCC เป็นต้นรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมมา
พิจารณาประกอบรายละเอียดปรากฏในตาราง

1.2 ผู้ประกอบการ ทีโอที
เกี่ยวกับประเภท อายุ และแนวโน้ มราคาของทรัพ ย์สินบางส่วนมีค วามเหมาะสม แต่บางส่วนไม่มีความเหมาะสม
อย่ างไรก็ ตาม สํ า นั กงาน กสทช. ได้ ชี้แจงว่ า การกํ าหนดอายุ ทรั พ ย์ สินควรประเมิ นตามอายุ ท างเศรษฐศาสตร์ ตามข้ อ 1
สอดคล้องกับหลักการคํานวณต้นทุนแบบ LRIC มากกว่านั้น

-3บมจ.ทีโอที ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า การกําหนดอายุทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุงปี 2552) ตาม
หลัก การบั ญชี ย่ อหน้ า 56 ระบุ ไว้ ชัด เจนว่ า การกํ า หนดอายุ การให้ ป ระโยชน์ ข องสิ นทรั พ ย์ กิ จการต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ปั จจั ย
ดังต่อไปนี้ด้วย
1) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์โดยประเมินจากกําลังการผลิตหรือผลผลิตที่คาดว่าจะได้จากสินทรัพย์นั้น
2) การชํารุดเสียหายทางกายภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ในการดําเนินงาน เช่น จํานวนผลัดในการใช้และแผนการ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมทั้ง การดูแลและบํารุงรักษาสินทรัพย์ในขณะที่หยุดใช้งานสินทรัพย์
3) ความล้าสมัยทางด้านเทคนิคหรือทางพาณิชย์ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง การผลิตหรือเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการในสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตจากสินทรัพย์นั้น
4) ข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อจํากัดอื่นที่คล้ายคลึงกันในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่า
สรุปได้ว่า การกําหนดอายุทางบัญชีต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี สภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เช่นเดียวกับ
อายุทางเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์หรือทางบัญชี การกําหนดอายุของสินทรัพย์ก็เป็นไปใน
ทํานองเดียวกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละกิจการ และทีโอทีได้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีทั้ง
กับสินทรัพย์จากการดําเนินงานของทีโอทีและสินทรัพย์ที่รับมอบจากกิจการร่วมการงานฯจึงมีความเห็นว่า แนวทางปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีไม่มีความแตกต่างจากการใช้อายุทางเศรษฐศาสตร์ข้างต้น อย่างไรก็ตาม การกําหนดอายุสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทหลายอายุตามหลักการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สํานักงาน กสทช. กรมสรรพากร) จะก่อปัญหาให้กั บ
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมากในการจัดทําข้อมูล เพราะต้องทําข้อมูลหลายชุด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันในการบันทึกบัญชี
การเสียภาษีเงินได้และการจัดทําต้นทุนบริการ

-4ข้อสรุปดังกล่าว บมจ.ทีโอที พิจารณาอายุของสินทรัพย์อุปกรณ์บางประเภทแล้วเห็นว่า ควรกําหนดอายุ เป็นดังนี้
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่

อายุ (ปี)
Hardware

BTS/Node B
BSC/RNC
MSC, GMSC
HLR, VLR
IN, SCP
SMSC, MMSC
GGSN, SGSN, PCU
Softswitch/Media GW

10
10
10
5
5
10
10
10

TRX
Site Preparation
(กั้นห้องในอาคาร)
Tower

10
20

กิจการโทรศัพท์ประจําที่

Software
อุปกรณ์หลัก

เหตุผล

แนวโน้มราคา
ต่อปี

5
5
เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่
5
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ดังนั้นการประมาณการอายุ
3
ที่เกิน 10 ปี อาจจะไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การ เป็นสินทรัพย์ที่
5
กําหนดอายุที่ต่ํากว่า 10 ปี ก็อาจไม่เหมาะสมในแง่ ขึน้ ทะเบียน
5
การเปลี่ยนทดแทนที่ต้องใช้ต้นทุนสูง
ทรัพย์สินใหม่จงึ
5
ใช้ข้อมูลบันทึก
5
บัญชีเป็นราคา
อุปกรณ์เสริม
ปัจจุบัน
ตามประสบการณ์ข องทีโ อที อุป กรณ์
ประเภทนี ้ไ ม่เ ปลี ่ย นแปลงตามเทคโนโลยี แต่
เปลี่ยนแปลงตามสภาพทางกายภาพ
-

10
อายุ (ปี)
Hardware

เหตุผล

Software

แนวโน้มราคา
ต่อปี

อุปกรณ์หลัก
DSLAM/MSAN

10

10

L2, L3 Router/Switch

5

10

สินทรัพย์ประเภท xDSLประกอบด้วยหลาย
อุ ป กรณ์ ใ นขอบเขตที่ ก ว้ า ง ไม่ ไ ด้ จํ า กั ด เฉพาะ
DSLAM ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานนานกว่า
อุปกรณ์อื่นๆ ในส่วนประกอบของอุปกรณ์ DSLAM
ผู้ประกอบการในระดับสากลบางรายได้ลดอายุการให้
ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ของ DSLAM
ที่ มี อ ยู่
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีอุปกรณ์ชนิดใหม่กว่า
เช่น IP routers เข้ามาใช้อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการบาง
รายได้ยืดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจขึ้นเนื่องจาก
เทคโนโลยี DSLเ ริ ่ม ก่อ ใ ห้เ กิด ร า ย ไ ด้ม า ก ขึ ้น
ความสําคัญ ของเทคโนโลยีและกลยุทธ์เ ป็นสิ่ง ที่ไ ม่
สามารถแยกออกจากการพิจ ารณาอายุก ารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ทั้งนี้อายุที่กําหนดไว้ 10 ปี
ยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
-

-8%

-4%
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10

10
อุปกรณ์เสริม

Trench Duct

25

-

Pole

10

-

Cable/Fiber
- Copper Cable ในท่อ
ร้อยสายใต้ดิน (Ducted)

20

-

- OpticalFiber (Ducted)
- Optical Fiber (Aerial)

20
20

-

-

- Duct และ Pipe Access ส่วนใหญ่ท่อจะมี
อายุ ย าวนานมาก โดยเฉลี่ ย สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภท
Access duct จะมีอายุสั้นลงเนื่องจากการลงทุนใน
เทคโนโลยี NGN และการแบ่ง แยกระหว่าง Core
และ Access โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการกําหนด
อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ของสิ น ทรั พ ย์
ประเภท Access duct ระหว่าง 16 - 25 ปี
- Duct และ Pipe Core เช่นเดียวกับสินทรัพย์
ประเภท Core duct ซึ่ง Core duct อัตราการเสื่อมต่ํา
กว่า เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีน้อยกว่า Access duct อย่างมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าสามารถนํา Core duct กลับมา
ใช้ได้เมื่อมีการพัฒนาไปใช้เทคโนโลยี NGN และ IP
เสาเป็นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการที่มีอายุ
คงที่ ไม่ค่ อยมี การเปลี่ยนแปลง อย่า งไรก็ต าม การ
กําหนดอายุของเสาไว้ 10 ปี อาจจะต่ํากว่าอายุตาม
มาตรฐานสากล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของแต่
ละเขตภู มิ ศ าสตร์ ที่เ สามี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งบางพื้นที่อาจมีการเปลี่ยน
ทดแทนที่บ่อยกว่า อาจพิจารณาปรับอายุการใช้งาน
เชิง เศรษฐกิจ ของเสาให้สูง ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกั บ
แนวปฏิบัติสากล

-4%
4%

5%

ผู้ประกอบการส่ วนใหญ่ ประมาณร้ อยละ 75
ใช้อายุการให้บริการที่ 11-20 ปี ผู้ประกอบการรายเดิม
ยังคงเชื่อว่าโครงข่ายสายทองแดงมีอายุการให้บริการที่
ยาวนานเนื่องจากการลงทุนในโครงข่ายใยแก้วน้อย
กว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัง นั้น จึงคาดการณ์ว่าโครงข่าย
สายทองแดงจะยังคงให้บริการเดิมต่อไปด้วยอายุยาว
กว่า สําหรับประเทศไทยซึ่งโครงข่ายสายทองแดงยัง
มีบทบาทสําคัญต่อไป และอาจพิจารณาปรับอายุการ
ใช้ ง านของCopper
ให้ น านกว่ า 20 ปี เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการในยุโรปที่ได้เริ่มมีการ
ใช้โครงข่ายใยแก้วและให้บริการแล้ว
-1%
0%

-6อุปกรณ์อื่นๆ
อาคารสถานที่
- อาคารของผู้ประกอบการ
ทีโอที

- ตกแต่งอาคารเช่า

อายุ (ปี)
20

5

MDF/DDF/ODF

10

Power Supply
- UPS<10KVA
- Batteries

5
8

- Converter
- Charger
- Rectifier
- Generator
Air Condition
- Air<=36000BTU
General Computer

15

Vehicle

5

เหตุผล
อาคารที่มีอุปกรณ์อาจมีอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของอาคารสําหรับโครงข่ายมากกว่า 25 ปี
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง
อาคารสํ า หรั บ โครงข่ า ยจะขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะ
เทคโนโลยี ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ ด้ ว ย อาคารทั่ ว ไป การ
เปรียบเทียบอายุการให้ประโยชน์เ ชิง เศรษฐกิจกั บ
กิจการอื่นๆ ภายในประเทศน่าจะเหมาะสมกว่า
อุ ป ก ร ณ์ก า ร กํ า ลั ง มี ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง
ต่ อ เ นื ่ อ ง จึง ยัง คงมีอ ายุก ารให้ป ระโยชน์เ ชิง
เศรษฐกิจที่ต่ํา

5

5
3

แนวโน้มราคา
ต่อปี
5%

0%
3%
3%
-2%
2%
3%
3%

ขนาดเล็กควรกําหนดอายุใช้งานที่ต่ํากว่า 10 ปี
มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวดเร็วและต้นทุนต่ํากว่า
ในอดีต
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

-2%
-5%
2%

หมายเหตุ แนวโน้มราคามาจาก AUS Telephone Plant Index

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่อาจทําให้การตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามหลักการที่ สํานักงาน กสทช. กําหนดและหลักการ
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง ปี 2552) แตกต่างกัน แม้ว่าอายุทรัพย์สินเท่ากัน เนื่องจากตามหลักการ
บัญชีฉบับใหม่ข้างต้น ตามย่อหน้า 51 และย่อหน้า 53 กําหนด มีก ารประเมินมูล ค่า คงเหลือ ของสิน ทรัพ ย์เ มื่อ สิ้น สุดอายุ
การใช้ประโยชน์แ ละให้ตัดค่า เสื่อ มราคาตามมูล ค่า ที่หัก มูลค่า คงเหลือ แล้ว ทําให้ราคาสินทรัพย์ที่นํามาคํานวณค่าเสื่อม
ราคาไม่เท่ากับราคาทุน
อย่างไรก็ตาม หาก สํานักงาน กสทช. พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการกําหนดอายุทรัพย์สินอุปกรณ์ควรเป็นไป
ตามผลการศึกษาของ สํานักงาน กสทช. พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบการกําหนดอายุทรัพย์สินอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่าง
ชัดเจน ทีโอทีจะทําการพิจารณาทบทวนการกําหนดอายุทรัพ ย์สินอุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สํานักงาน
กสทช. ให้มากที่สุด เพื่อลดความยุ่งยากของระบบงานทรัพย์สินของทีโอที

-7แนวทางที่ผู้ประกอบการใช้กําหนดประเภท อายุทรัพย์สิน และแนวโน้มราคา
ทีโอที เลือกใช้วิธี Top down LRIC โดยการใช้ข้อมูลทางบัญชี จึงต้องใช้อายุทรัพย์สินตามมาตรฐาน
บัญชี ซึ่งมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินแต่ละประเภทตามวิธีต่างๆ ตามลักษณะหรือประเภทของทรัพย์สิน เช่น
วิธี Indexation, Modern Equivalent Asset (MEA) เป็นต้น และมีการคํานึงถึงแนวโน้มราคาของทรัพย์สิน
ด้วย ซึ่งตามวิธี Top down จะเป็นต้นทุนที่สะท้อนต้นทุนที่เป็นปัจจุบันจริงๆ ขององค์กรได้มากกว่าวิธี
Bottom up และดีกว่า ดังนี้
1. สามารถตรวจสอบได้ เพราะเป็นข้อมูลจากระบบบัญชี
2. เป็นข้อมูลที่แท้จริง ไม่ได้ประมาณการ
3. มีการปันส่วนต้นทุนตามระบบ ABC ที่เป็นสากล
4. มีการปันส่วนต้นทุนโครงข่าย เข้าแต่ละบริการตาม Routing Factor
1.3 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริษัทฯ เห็นด้วยกับการกําหนดประเภทของทรัพย์สินสําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้จําแนกเป็นอุปกรณ์หลักและ
อุปกรณ์เสริม และการกําหนดอายุการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมที่สํานักงาน กสทช. ได้ศึกษาข้อมูลจากแบบจําลอง
ต้นทุนที่ใช้ในหลายประเทศ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกําหนดแนวโน้มราคาของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีของ
อุปกรณ์หลัก MSC และ GMSC ที่สูงมากถึง 15% นั้น ควรปรับลดลงมาให้เป็นอัตราเดียวกันกับอุปกรณ์หลักอื่นๆ
1.4 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนข้อมูลอายุอุปกรณ์ของบริษัทฯนั้น จะกระทบกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯใคร่ขอใช้
ข้อมูลอายุอุปกรณ์ของบริษัทฯตามข้อมูลเดิม ที่บริษัทฯได้ใช้อยู่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อุปกรณ์
Transmission
DSLAM/MSAN
L2,L3 Router/Switch
Soft switch/Media GW
Cable/Fiber
Power Supply (Rectifier)
Power Supply (Battery)
Air Condition
General Computer
Vehicle

อายุอุปกรณ์ (ปี)
10
8
5
10
15
10
4
5
3
5

-81.5 ผู้ประกอบการ เอไอเอส
การกําหนดราคาอุปกรณ์:บริษัทฯเห็นว่า การใช้ Market Price หรือ Replacement Cost ยังไม่มีความเหมาะสม
เนื่องจากไม่สามารถสะท้อนต้นทุนในการให้บริการจริง เนื่องจากเหตุผลดังนี้
• ในกรณี ข องผู้ ป ระกอบการที่ ให้ บ ริ ก ารภายใต้ สั ญ ญาอนุ ญ าตหรื อ สั มปทานในปั จจุ บั นและผู้ ให้ บ ริ ก ารตาม
ใบอนุญาตที่ได้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานนับสิบๆ ปีซึ่งมีการลงทุนด้านโครงข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ไป
แล้วเป็ นจํ านวนมาก จนมี โครงข่า ยครอบคลุ มทั่ วประเทศ ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการให้บริ การจึ งเป็นต้นทุนที่
เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเป็นส่วนใหญ่
• ส่วนในกรณีของผู้ประกอบการตามใบอนุญาตที่จะได้รับใหม่ ตัวอย่างเช่น การจะให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ซึ่งคณะกรรมการได้เคยกําหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้อง
ลงทุนสร้างโครงข่ายให้มี Coverage ครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่า 50% ภายใน 2 ปี และ 80% ภายใน 4 ปี
ซึ่งหมายถึง Operator แต่ละรายต้องมีการลงทุนเป็นจํานวนมากตั้งแต่เริ่มแรก ต้นทุนในระยะยาวจึงเป็นต้นทุน
อดีตเป็นส่วนใหญ่
• ด้วยปกติของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ราคาของอุปกรณ์ในชนิดและประเภทเดียวกัน รวมถึงอุปกรณ์ชนิดใหม่
ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าจะมีราคาที่ลดลงในปีต่อๆ ไป ซึ่งหากจะให้ประเมินต้นทุนด้วยวิธีReplacement cost
จะเป็นการนําราคาตลาด ณ ปัจจุบันมาเป็นสมมุติฐานในการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่ง
ย่อมจะมีจํานวนเงินที่แตกต่างไปจากเงินที่ผู้ประกอบการได้ลงทุนไปจริง
• การหา Replacement cost นั้น ทําได้ยากในทางปฏิบัติ แม้ว่าสามารถหาราคาอุปกรณ์แต่ละตัวได้ แต่ก็ไม่
สามารถระบุ ใ นส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ได้ ชัด เจน เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ค่ า แรง เป็ นต้ น
เนื่องจากมีองค์ประกอบมากมายในการตั้งเป็นสมมุติฐาน
1.6 ผู้ประกอบการ วินวินเน็ต(ในที่ประชุม)
อายุอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต ซึ่งจะมีผลต่อการกําหนดอายุและแนวโน้มราคาในอนาคต เห็นด้วยว่า Regulator ควร
กําหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยอายุอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมให้ชัดเจน โดยปรึกษากับทางบริษัทผู้ผลิตตามมาตรฐานโรงงานโดย
แยกตามบริษัทผู้ผลิต (vendor)
1.7 ผู้ประกอบการโอทาโร (ในที่ประชุม)
แนะนําให้ผู้ประกอบการ list รายชื่ออุปกรณ์ทั้งหมด และส่งราคาที่สอบถามมาจากบริษัทผู้ผลิต ส่งให้ทาง กสทช. ทํา
การหาค่าเฉลี่ยอายุของอุปกรณ์เพื่อให้ได้มาตรฐานกลาง

-92. สูตรการคํานวณค่า WACC
สํานักงาน กสทช. ควรพิจารณาทบทวนสูตรการคํานวณค่า WACC จาก After-Tax WACC ให้เป็น Pre-tax
WACC หรือไม่
2.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
บริษัทฯไม่เห็นด้วยกับการทบทวนสูตรการคํานวณค่า WACC ในหัวข้อ 4.2.1 โดยเห็นว่าสํานักงานกสทช. ควรใช้ค่า
WACC ที่เป็นอัตราหลังภาษี (After-Tax WACC) ดังเช่นที่ได้เสนอไว้ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ต่อไป
ทั้งนี้จากแนวคิดการคํานวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวหรือ LRIC นั้นโดยหลักแล้วการใช้ค่าWACC ก็เพื่อ
annualize มูลค่าการลงทุนของต้นทุนส่วนทุนทั้งหมด (Total capex investment) ให้เป็นค่าใช้จ่ายของต้นทุนส่วนทุนรายปี
(annual capex expenditure) ซึ่งเป็นพื้นฐานสําหรับการพิจารณากําหนดค่า IC ให้เป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนของโครงข่าย
ในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการเป็นสําคัญโดยจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ย (interest) และผลตอบแทนจากการลงทุน
ในส่วนของผู้ถือหุ้น (return toequity) ถือเป็นต้นทุนของโครงข่ายทั้งสิ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการลงทุน (investment cost)
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าจากเจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นหรือจากทั้งคู่อย่างไรก็ตามภาษีไม่ถือว่าอยู่ในส่วนของ
ต้นทุนของโครงข่ายด้วยเหตุผลที่ว่าภาษีจะยังไม่เกิดขึ้นณเวลาที่มีการลงทุนในโครงข่ายแต่ภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบการ
สามารถสร้างรายได้และรายได้ดังกล่าวต้องมากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษี (positive earning
before tax) ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าในกรณีนี้ภาษีไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการดําเนินงานของโครงข่ายแต่อย่างใด
2.2 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริษัทฯ เห็นด้วยกับการเลือกใช้ค่า WACC ที่คิดเป็นอัตราหลังภาษี (After-Tax WACC) มาใช้ในการคํานวณหา
ต้นทุน
2.3 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
บริษัทฯเห็นว่าสูตรการคํานวณ WACC สําหรับกรณี After Tax นั้นมีความเหมาะสมอยู่แล้ว
การคํานวณ WACC ควรแยกตามสถานะของแต่ละบริษัท เนื่องจากโครงสร้างเงินทุนของแต่ละบริษัทมีความแตกต่าง
กัน การกําหนดอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ควรกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เป็น Benchmark ในกรณีของ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ ซึ่งอาจจะไม่สามารถหาข้อมูลอ้างอิงได้
2.4 ผู้ประกอบการ เอไอเอส
การกําหนด WACC ของผู้ประกอบการแต่ละรายนั้น บริษัทฯ เห็นว่าจะเป็นการอ้างอิงอัตราผลตอบแทนที่ไม่เท่าเทียม
กัน และเป็นการไม่จูงใจหรือลงโทษผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการหรือมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ํากว่าก็จะ
มีต้นทุน WACC ต่ํากว่าผู้ประกอบการที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า อันจะเป็นผลสะท้อนให้ค่า IC ของผู้ประกอบการเหล่านี้
มีอัตราที่สูงกว่าผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีกว่า
เห็นว่าวิธีการดังกล่าวยังมีข้อจํากัดเรื่องข้อมูลอ้างอิงในการคิดต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ค่า Unlevered Beta

-103. อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง
แหล่งข้อมูลที่สํานักงาน กสทช. ใช้ในการหาข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงคือจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยมีความเหมาะสมหรือไม่ หากมีความเหมาะสมผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันที่ถือ
ครองพันธบัตร อายุพันธบัตรที่เหลือ และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงตามที่เห็นว่าเหมาะสม
3.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
บริษัทฯเห็นว่าการอ้างอิงข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Rf) โดยใช้ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยมีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานที่ใช้ในภาคการเงินอยู่แล้วและขอเสนอให้พิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีระยะเวลาการไถ่ถอนของพันธบัตรเท่ากับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของอายุการใช้งานของสินทรัพย์ของผู้ประกอบการ
และควรใช้ค่าของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นค่าในปัจจุบัน
3.2 ผู้ประกอบการ ทีโอที
ควรใช้อัตราผลตอบแทนอายุพันธบัตรที่ 10 ปี = 3.77%, อายุพันธบัตรที่ 10 ปี ซึ่งเป็นหลักสากลและนิยมใช้ใน
ต่างประเทศอีกทั้งการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับอายุของพันธบัตรที่ใช้ไม่ควรเกิน 10 ปี
3.3 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริษัทฯ เห็นว่าการใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) จากสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย นั้น มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดให้อายุคงเหลือของพันธบัตร (Time to Maturity) และอัตรา
ผลตอบแทน (Yield) ที่ปราศจากความเสี่ยง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและนํามาใช้กับผู้ประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรม
3.4 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
การอ้างอิงข้อมูล Risk Free Rate จาก Thai BMA นั้นบริษัทฯเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยการเลือกอัตราผลตอบแทน
อ้างอิงควรพิจารณาถึงอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินของผู้ประกอบการทุกรายเพื่อกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.5 ผู้ประกอบการ เอไอเอส
ความเห็นเหมือนข้อ 2

-114. การหาค่าเบต้าของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรใช้ทางเลือกใด
(1) ใช้ค่าที่หาได้จากแหล่งข้อมูล Bloomberg ณ วันที่เดียวกันสําหรับประกอบการทุกรายทางเลือก
(2) คํานวณค่าเบต้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (หรือสามารถเสนอแนะระยะเวลาที่เหมาะสม)
(3) วิธีการอื่นที่ต้องการเสนอแนะ
4.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
บริษัทฯเห็นด้วยกับการคํานวณค่าเบต้าโดยใช้ทางเลือกที่ 2 คือการประมาณโดยใช้วิธีLinearRegressionเพราะค่า
เบต้าที่คํานวณโดย Bloomberg เป็นค่าเบต้าที่มีผลของปัจจัยจากตัวแปรต่างๆที่กําหนดโดย Bloomberg ซึ่งอาจจะ
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการนํามาใช้คํานวณเพื่อหาค่า IC ก็ได้
ทั้งนี้บริษัทฯเห็นว่าตัวแปรที่สําคัญในการพิจารณาหาค่าเบต้าเพื่อนําไปใช้ในการคํานวณค่า IC นั้นประกอบด้วยกลุ่ม
ดัชนีในตลาดที่เลือกมาใช้ (the universe of market index) ช่วงเวลาของข้อมูลที่นํามาใช้และวิธีการที่ใช้ในการประมาณค่า
Linear Regression ดังนั้นการใช้ชุดตัวแปรแบบเดียวกันทั้งหมด (onesize-fit-all) อาจไม่ตรงกับจุดประสงค์ในการจัดทํา
เรื่องนี้
4.2 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริ ษั ท ฯ เห็ นว่ า สํ า หรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ค วรใช้ ค่ า เบต้ า ที่ ไ ด้ ม าจาก Bloomberg
เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
4.3 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
บริษัทเห็นว่าควรใช้ทางเลือกที่ 2 คือ การคํานวณค่าเบต้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีเพื่อลดความผันผวนของตลาดในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง และเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะกระทบต่อราคาหุ้นในแต่ละช่วงเวลา เช่นการประกาศผลประกอบการ ข่าวสาร
เกี่ยวกับบริษัท ฯลฯ ซึ่งอาจจะกระทบต่อการคํานวณค่าเบต้าของหุ้นนั้นๆได้
4.4 ผู้ประกอบการ เอไอเอส: ความเห็นเหมือนข้อ 2
5. การหาค่าเบต้าของผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
- วิธีการหาค่าเบต้าเฉลี่ยจากตัวแทนของผู้ประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม่
- การใช้ข้อมูล Unlevered Beta ตามแหล่งข้อมูลที่แนะนําโดย สคร. มีความเหมาะสมหรือไม่

- ข้อเสนอแนะอื่น (ถ้ามี) ในการหาค่าเบต้าของผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
บริษัทฯ เห็นว่าการหาค่าเบต้าของผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ควรใช้วิธีการหาค่าเบต้า
เฉลี่ยจากตัวแทนของผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายๆบริษัทที่มีลักษณะการทําธุรกิจและมี
ความเสี่ยงที่คล้ายๆกัน

-12ในการหาค่ า เบต้ า ของบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย ดอยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ดยวิ ธี ก ารหาค่ า เฉลี่ ย จากตั ว แทนของ
ผู้ประกอบการเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมสําหรับกรณีนี้โดยบริษัทฯเห็นว่าแหล่งข้อมูล Unlevered Beta ที่ได้รับ
การพัฒนาโดย Prof. Damodaran นั้นอาจไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการหาค่าเบต้าสําหรับประเทศไทยนักเนื่องจากค่า
เบต้าหรือค่าความเสี่ยงที่ไม่มีการกระจายการลงทุน (non-diversifiable risk) นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค
ด้วยซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดประเด็นในการถกเถียงได้ดังนั้นการใช้ค่าเบต้าเฉลี่ยจากตัวแทนของผู้ประกอบการ
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะหรืออย่างน้อยที่สุดใช้ข้อมูลจากกลุ่มประเทศในเอเชีย
ที่มีค่า GDP ใกล้เคียงกับประเทศไทยน่าจะเหมาะสมกว่า
5.2 ผู้ประกอบการ ทีโอที
ใช้จาก Bloomberg โดยการคัดเลือกบริษัทในแถบเอเชียเป็นตัวแทนประมาณ 4-5 บริษัท โดยเลือกบริษัทที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับ ผู้ประกอบการ ทีโอที ในขณะที่ NTC ใช้ค่าเบต้าของอุตสาหกรรมในตลาดเกิดใหม่ของ Prof. Damodaran ทั้งนี้
ผู้ประกอบการ ทีโอทีและ NTC ได้มีการนําค่าเบต้ามาปรับส่วนของหนี้สินตามสูตร M&M (levered Beta)ก่อนการคํานวณ
ต่อไป
5.3 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริษัทฯ เห็นว่าการหาค่าเบต้าของผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ควรใช้วิธีการหาค่าเบต้า
เฉลี่ยจากตัวแทนของผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายๆบริษัทที่มีลักษณะการทําธุรกิจและมี
ความเสี่ยงที่คล้ายๆกัน
5.4 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
ควรเลือกใช้เบต้าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงมาใช้การใช้ช้อมูล Unlevered
Beta ตามแหล่งข้อมูลที่แนะนําโดย สคร. บริษัทฯมีความเห็นว่าไม่น่าจะเหมาะสม เนื่องจากตามแหล่งข้อมูลเป็นการใช้เบต้า
ของ Emerging Market ซึ่งแต่ละตลาดจะมีความแตกต่างกัน (ตามลักษณะการลงทุนของนักลงทุน)
5.5 ผู้ประกอบการ เอไอเอส: ความเห็นเหมือนข้อ 2
5.6 ผู้ประกอบการ กสท.
รับค่า WACC จากสคร. อยู่แล้ว ไม่ต้องการคํานวณด้วยวิธีการของกสทช. ส่วนค่าUnleveredBeta กสท.ใช้ที่ประมาณ
0.77ทั้นี้สูตรต่างๆที่ทาง กสทช. กําหนดอาจถูกนําไปอ้างอิงได้ในที่อื่นๆ เช่นสรรพากรด้วย

-136. วิธีการคํานวณส่วนชดเชยความเสี่ยง
- สําหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วิธีการคํานวณส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) โดย
ใช้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์มีความเหมาะสมหรือไม่
- สําหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลส่วนชดเชยความเสี่ยงตามแหล่งข้อมูลใน
เว็บไซต์ที่แนะนําโดย สคร. มีความเหมาะสมหรือไม่
- ข้อเสนออื่น (ถ้ามี) ในการเลือกใช้ตัวแปรเพื่อคํานวณส่วนชดเชยความเสี่ยง
6.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
กรณีของผู้ ประกอบการที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พ ย์ บริ ษัทฯเห็นว่า การคํ านวณส่วนชดเชยความเสี่ยง (Rp)
โดยทั่วไปจะใช้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วและเห็นด้วยในการเลือกใช้ระยะเวลา 15 ปีแต่ควรดึงข้อมูลในระหว่าง
ช่วงเวลาที่ตลาดไม่ปกติออกไปเช่นช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินเป็นต้นโดยบริษัทฯเชื่อว่าค่าส่วนชดเชยความเสี่ยงที่
เหมาะสมควรมีค่าไม่เกิน 8%
สําหรับกรณีผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเนื่องจากข้อมูลตามคําแนะนําของสคร. ยังไม่มี
ความชัดเจนว่ามีการรวบรวมข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากประเทศใดบ้างจํานวนกี่ประเทศโดยหากมีการรวบรวมข้อมูลมาจาก
หลายประเทศเกินไปอาจส่งผลให้ค่าส่วนชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้คํานวณค่า IC ในประเทศไทย
ดังนั้นบริษัทฯจึงเห็นว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นสามารถใช้ข้อมูลจากตลาด
หลักทรัพย์ได้เช่นกัน
เนื่องจากส่วนชดเชยความเสี่ยงก็คืออัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังในการถือครองดังนั้นสําหรับกรณีการลงทุน
ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถเปรียบเทียบกับการถือครองการลงทุนในตลาดที่มีการกระจายการ
ลงทุนที่ดี (well-diversified market) เช่นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ในการเปรียบเทียบ
6.2 ผู้ประกอบการ ทีโอที

Rp=8%, ควรใช้ข้อมูลจาก Prof. Damodaran (prof. ด้านการเงิน จาก New York University)
6.3 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริษัทฯ เห็นว่า วิธีการคํานวณส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) สําหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยการนําข้อมูลอัตราผลตอบแทนตลาด และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาใช้นั้นมีความเหมาะสมดีแล้ว โดยอาจจะกําหนดระยะเวลาไว้ที่ 15 ปี แต่ทั้งนี้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่นํามา
คํานวณควรสอดคล้องกับอายุของพันธบัตรรัฐบาลด้วย
6.4 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
สําหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ วิธีการคํานวณส่วนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) โดยใช้
ข้อมูลจาตลาดหลักทรัพย์มีความเหมาะสม แต่อาจจะพิจารณาใช้ช่วงเวลาเดียวกันกับการคํานวณเบต้า
สําหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การใช้ข้อมูลส่วนชดเชยความเสี่ยงตามแหล่งข้อมูลในเว็บ
ไซด์ที่แนะนําโดยสคร. บริษัทฯ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่
6.5 ผู้ประกอบการ เอไอเอส: ความเห็นเหมือนข้อ 2

-147. วิธีการกํากับดูแลค่าใช้จ่ายการดําเนินงานต่อไปนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
- อนุญาตในกรณีที่สามารถชี้แจงได้ แต่ต้องมีความเหมาะสมด้วย
- กรณี ที่ ชี้ แ จงไม่ ไ ด้ อนุ ญ าตให้ ต ามความเหมาะสมแต่ ไ ม่ เ กิ น 20% ของมู ล ค่ า การลงทุ น อุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมแต่ละชนิด
- กรณีต้นทุนที่เป็นค่าเช่า หากผู้ป ระกอบการไม่สามารถชี้แจงที่มาของต้นทุนหรือหลักฐานการเช่าใช้ สํานักงาน
กสทช. อาจไม่อนุญาตให้ใช้ต้นทุนดังกล่าว หรืออนุญาตให้ไม่เกิน 20% ของค่าใช้จ่ายรายปีในแต่ละรายการ
7.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
หลักเกณฑ์ในการหาค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่อธิบายในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2 นั้น
มีความเหมาะสมอย่างไรก็ตามกสทช. ควรระบุหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนที่กสทช. มั่นใจว่าผู้ประกอบการสามารถพิสูจน์ที่มาของ
ตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆได้
นอกจากนี้บริษัทฯเห็นว่ากสทช. ไม่ควรกําหนดเพดานค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน (opex) โดยเทียบจากสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน (capex) เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายมีรูปแบบในการลงทุนที่แตกต่างกันเช่นผู้ประกอบการบางรายที่ใช้
วิธีการเช่าใช้อุปกรณ์แทนการลงทุนเองย่อมเป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงเป็นต้น
7.2 ผู้ประกอบการ ทีโอที
การจัดสรรค่าใช้จ่ายดําเนินงานด้วยวิธี Activity Based Costing (ABC) มีความแม่นยําในการจัดสรรต้นทุน ทีโอที
เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในธุรกิจโทรคมนาคม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งขณะนี้ ทีโอที มี
ความพร้อมในการดําเนินการจัดทํา ABC อยู่แล้ว ถ้า Operator มีความพร้อมในการจัดทํา ABC ก็ไม่ควรกําหนดเพดาน
OPEX ที่ 20%
7.3 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริ ษั ท ฯ เห็ นว่ า การกํา กั บ ดู แ ลต้ น ทุ นการดํ า เนิ น งาน (Operating Expenses) ที่ สํา นั ก งาน กสทช. กํ า หนดให้
ผู้ประกอบการทุกรายชี้ แจงที่ มาของต้ นทุ น วิธีการจั ดสรร เพื่อให้ สํา นัก งานนํ าไปพิ จารณาและปรับปรุง ข้อ มูลตามความ
เหมาะสม นั้น ควรเป็นการดําเนินงานที่ต้องมีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยสํานักงาน กสทช.จะต้องแสดงให้ผู้ประกอบการ
แต่ละรายรับรู้และเข้าใจถึงข้อมูลและวิธีการปรับปรุงของสํานักงานด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอทราบว่ากรณีต้นทุนค่าเช่าใช้สถานที่ อุปกรณ์ หรือบางส่วนของโครงข่ายที่อนุญาตให้ใช้ไม่เกิน
20% ของค่าใช้จ่ายรายปีในแต่ละรายการตามข้อ 4.4 (3) นั้น แยกต่างหากจากต้นทุนการดําเนินการตามข้อ 4.4 (2) หรือไม่
7.4 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
ตามที่สํานักงาน กสทช. ได้เสนอการกํากับดูแลต้นทุนการดําเนินงาน โดยแบ่งเป็นกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 นั้น บริษัทฯเห็นว่ามี
ความแตกต่างกันของกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ยังไม่ชัดเจน ควรมีการพิจารณากําหนดให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจน

-157.5 ผู้ประกอบการ เอไอเอส
วิธีActivity Base Costing (ABC) เป็นวิธีการที่เพิ่มภาระอย่างมากในการดําเนินการ ประกอบกับมีรายละเอียดที่อาจ
แตกต่างกันในการจัดสรรต้นทุนของแต่ละผู้ประกอบการ บริษัทฯเห็นว่าควรประเมินค่าใช้จ่ายดําเนินงานเป็นร้อยละของ
มูลค่าอุปกรณ์ โดยกําหนดอัตราร้อยละที่เป็นค่ากลางที่เป็นเพดานสําหรับอุตสาหกรรม
7.6 ผู้ประกอบการ กสท. (ในที่ประชุม)
มีรูปแบบธุรกิจใหม่เป็นการเช่าทั้งหมด การกําหนด 20% ของค่าเช่าจะเป็นปัญหากับ กสท.เป็นอย่างมาก จึงควรแยก
ประเด็น เช่นเป็น 20% ของ OPEX รายปี เนื่องจากของ กสท.ไม่ใช่ CAPEX
8. วิธีการกํากับดูแลต้นทุนร่วมต่อไปนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
กรณีต้นทุนร่วมในส่วนของโครงข่าย (Network Common Cost) เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่าย จึงให้บวก
เพิ่ม (Mark-up) เข้ากับอุปกรณ์โครงข่ายด้วยวิธี EMPU และไม่ถูกกํากับดูแลด้วยอัตราเพดาน
สําหรับต้นทุนร่วมที่คาบเกี่ยวกับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย (Non-Network Common Cost) ถือว่าไม่จําเป็นใน
การให้บริการโครงข่าย จึงอนุญาตเป็นส่วนน้อยเพียงเพื่อให้มีแรงจูงใจในการขยายโครงข่าย
8.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
บริษัทฯเห็นว่าไม่ควรมีการกําหนดเพดานของต้นทุนร่วมในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงข่าย (nonnetwork common cost)
รวมกับต้นทุนร่วมส่วนที่เหลือจากการจัดสรรต้นทุนทางอ้อม (กสทช. กําหนดให้ไม่เกิน 2%)
8.2 ผู้ประกอบการ ทีโอที
1. ต้นทุนร่วมในส่วนของโครงข่าย (Network Common Cost)ให้บวกเพิ่ม (Mark up)เข้ากับอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งจะไม่
ถูกกํากับดูแลด้วยอัตราเพดาน ทีโอที เห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตามหลักการที่ Regulator ในประเทศต่างๆ
ยอมรับ
2. ต้นทุนร่วมในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย ทีโอที เห็นว่าหาก กสทช. เห็นชอบให้แต่ละผู้ประกอบการนําหลักการ
ABC มาใช้ กสทช. ไม่ควรกําหนดเพดาน เพราะผลลัพธ์ที่ได้จะสะท้อนตามกรรมวิธีในการจัดสรร ABC แล้ว แต่ใน
เบื้องต้น หาก กสทช. ไม่ได้กํากับดูแล ให้ผู้ประกอบการใช้หลักการ ABC เหมือนกัน ทีโอที เห็นชอบด้วยกับ กสทช.
ในการกําหนดต้นทุนร่วมในส่ วนที่ ไม่ เกี่ ยวกับโครงข่ ายไม่เกิน 2% ของมู ลค่าอุปกรณ์โ ครงข่ ายและต้นทุนการ
ดําเนินงานรายปี
8.3 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริษัทฯ เห็นด้วยกับการกํากับดูแลต้นทุนร่วม (Common Cost) ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายรวมกับต้นทุนร่วม
ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรต้นทุนทางอ้อมให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าอุปกรณ์โครงข่ายและต้นทุนการดําเนินงานรายปี
8.4 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
บริษัทเห็นด้วยกับการใช้วิธี EPMU

-168.5 ผู้ประกอบการ เอไอเอส
วิธีการบวกเพิ่ม (Mark up) สําหรับต้นทุนร่วม (Common Cost) บริษัทฯ เลือกใช้วิธี Equal Proportion Markup
(EPMU) เนื่องจากไม่ซับซ้อน และไม่ต้องอาศัยข้อมูลความไม่แน่นอนเหมือนกับวิธีอื่น
8.6 ผู้ประกอบการ กสท. (ในที่ประชุม)
ตามความเห็นครั้งที่แล้ว กสท.เห็นว่าไม่ควรเก็บเลย เนื่องจากเป็นการสร้างกําไร และเห็นว่าการกําหนดให้บวกเพิ่มที่
2% จะสะดวกกว่าเนื่องจากไม่ต้องหาข้อมูลมาใช้คํานวณ
9. แฟคเตอร์การแปลงข้อความหรือข้อมูลให้เป็นข้อมูลเสียง
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถปรับใช้กับโครงข่ายของผู้ประกอบการในประเทศไทย
ได้หรือไม่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะวิธีการคํานวณแฟคเตอร์ดังกล่าวได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
9.1 ผู้ประกอบการ ทรูมูฟ
บริษัทฯเห็นว่าหลักการคํานวณต้นทุนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายสําหรับบริการ SMS และ MMSนั้นในทางปฏิบัติมี
ความแตกต่างจากการคํานวณต้นทุนของบริการประเภทเสียงและไม่สามารถหาแฟคเตอร์การแปลงข้อความหรือข้อมูลให้เป็น
ข้อมูลเสียงที่เหมาะสมได้
เนื่องจากในทางเทคนิคการส่งข้อความ SMS ขนาดใดๆที่ไม่เกิน 140 bytes ต่อข้อความจะมีการใช้ทรัพยากรโครงข่าย
เท่ากันและในการให้บริการ SMS นั้นบริษัทฯไม่สามารถระบุอัตราการส่งข้อมูลต่อข้อความ SMS และอัตราการส่งข้อความ
SMS ที่แน่นอนได้
สําหรับการส่งข้อความ MMS ระหว่างผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยใช้วิธีเชื่อมต่อแบบ server to
server มิได้ส่งข้อมูลผ่าน GPRS ดังนั้นจึงไม่สามารถคํานวณโดยใช้วิธีที่สํานักงานกสทช.อ้างอิงได้นอกจากนั้นในปัจจุบัน
บริการประเภท GPRS เป็นบริการที่ไม่มีการใช้งานข้ามโครงข่ายดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้องกําหนดค่า IC สําหรับบริการนี้
จากเหตุผลข้างต้นบริษัทฯจึงเห็นว่าวิธีการคํานวณต้นทุนสําหรับบริการ SMS และ MMS ในลักษณะเป็นหน่วยต้นทุน
ต่อรายการ (per transaction) มีความเหมาะสมกว่า
9.2 ผู้ประกอบการ ทีโอที
รายละเอียดในหัวข้อนี้จะต้องมีคําจํากัดความของแต่ละแฟคเตอร์ให้ชัดเจนมากกว่านี้ จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
(ในห้องประชุม) สอบถามความจําเป็นในการกําหนดแฟคเตอร์ และเห็นด้วยกับการจัดประชุมทางด้านเทคนิคเฉพาะประเด็น
นี้
9.3 ผู้ประกอบการ ดีแทค
บริษัทฯ ขอเรียนเสนอให้สํานักงาน กสทช.จัดการประชุมเฉพาะกลุ่มทางด้านเทคนิคในประเด็นแฟ็คเตอร์การแปลง
ข้อมูลให้เป็นข้อมูลเสียงเนื่องจากเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและควรสร้างความเข้าใจให้ตรงกันก่อนที่จะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่
จะนํ า ไปปฏิ บัติ ทั้ งนี้ ข้ อมูลที่ นําเสนอตามผลการศึก ษาแบบจํ าลองของประเทศต่ างๆนั้ นอาจไม่ สามารถใช้ได้ กั บกิ จการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย ดังนี้

-179.4 ผู้ประกอบการ เอไอเอส
แฟคเตอร์การแปลงข้อความหรือข้อมูลให้เป็นข้อมูลเสียงตามหัวข้อ 4.6 บริษัท ฯ ยังเห็นว่าไม่สะท้อนปริมาณที่มีการ
ใช้งานจริง โดยมีประเด็นที่ควรทบทวนดังต่อไปนี้
SMS
• ขนาดข้อความ SMS เฉลี่ย สําหรับการส่ง SMS ภาษาไทย ควรจะมีค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 40 ไบต์ เนื่องจากค่าสูงสุดได้ถึง 150 ไบท์
• อัตราการส่งข้อมูลต่อข้อความ ในการคํานวณจะอ้างอิงจากขนาดช่องสัญญาณ ควรจะคํานึงถึงขนาดที่ใช้ส่งข้อความจริง ไม่ใช่ Max
Capacity เพราะจะทําให้เกิด Congest ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง รวมถึงพิจารณาตามการใช้งานจริงใน 1 วัน ไม่ใช่คิดจาก
จํานวนข้อความในชั่วโมงที่มีการใช้งานสูงสุด
Data
• อัตราการส่งข้อมูล ในการคํานวณจะอ้างอิงจากขนาดช่องสัญญาณ ควรจะคํานึงถึงอัตราที่สามารถใช้ส่งจริง ไม่ใช่ Max Capacity
เพราะจะทําให้เกิด Congest ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง รวมถึงพิจารณาตามการใช้งานจริงใน 1 วัน ไม่ใช่คิดจากจํานวน
ข้อความในชั่วโมงที่มีการใช้งานสูงสุด
MMS
• ขนาดข้อความ MMS เฉลี่ย ควรจะใช้ขนาดข้อความเฉลี่ยเทียบเคียงกับค่าสูงสุดที่ส่งได้ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการ เอไอเอสมีค่าสูงสุดที่
350 KByte
• เมื่อกําหนดขนาดข้อมูลที่ส่งได้แล้วก็นํามาใช้คํานวณเลย ไม่มีความจําเป็นต้องแยกออกจากกันเพราะถือเป็นข้อมูลที่ส่งออกไปด้วย

บริษัทฯขอเสนอให้จัดประชุมในประเด็นนี้อีกครั้งโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ทําความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับข้อเสนอในที่มาของแฟคเตอร์ต่างๆ ในการแปลงข้อความหรือข้อมูลให้เป็นข้อมูลเสียงข้อความ

-1810. แนวทางการยื่นข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กําหนดมีความเหมาะสมและสามารถจัดทําได้ในทางปฏิบัติหรือไม่
10.1 ผู้ประกอบการ ทีโอที
จากการพิ จ ารณาหลั ก การตามที่ กสทช. กํ า หนดมาตรฐานการคํ า นวณอั ตราค่ า ตอบแทนการเชื่อ มต่ อโครงข่ า ย
โทรคมนาคม เป็นการคํานวณแบบ Bottom up LRIC ซึ่งตามประกาศ ว่าด้วย การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายให้ใช้อัตรา
สะท้อนต้นทุน (Cost – oriented basis) ให้ถือว่าวิธีการคํานวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาว (Long Run Incremental
Cost) เป็นวิธีการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ วิธีการคํานวณต้นทุนแบบต้นทุนส่วนเพิ่มระยะ
ยาว (Long Run Incremental Cost)เป็นทั้งแบบ Top down และBottom up ซึ่ง ทีโอที เห็นว่าการคํานวณตามวิธี Top
down LRIC มีความเหมาะสมกว่า Bottom up LRIC เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชี สามารถตรวจสอบได้และผ่าน
การตรวจสอบจาก สตง. มาแล้ว ซึ่งข้อมูลราคาอุปกรณ์ที่ได้จากระบบบัญชีนั้น มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวิธีต่างๆ ที่
เหมาะสมของแต่ละอุปกรณ์แล้ว จึงมาคํานวณ WACC พร้อมทั้งคํานึงถึงแนวโน้มราคาของอุปกรณ์แล้วในขณะที่ตามวิธี
Bottom up คํานวณจากการประมาณการ
ทั้งนี้ผลจากการคํานวณต้นทุนตามมาตรฐานการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจะไม่
สามารถนํามาใช้เพื่อรายงาน Accounting Separation ของ Operator ได้ เพราะรายงาน Accounting Separation ต้อง
ใช้ข้อมูลที่มาจากระบบบัญชีเท่านั้นมีผล ให้ Operator ต้องจัดทําข้อมูลหลายชุดและใช้เวลามากในการจัดทํา
จึงขอให้ กสทช. พิ จารณาหลั กเกณฑ์ในการกําหนดมาตรฐานการคํา นวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่ อมต่อโครงข่า ย
โทรคมนาคมใหม่อีกครั้ง โดยการใช้วิธีคํานวณต้นทุนแบบ Top down LRIC ได้
จากการศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เดนมาร์ก เยอรมันนี อังกฤษ จะใช้การคํานวณต้นทุนแบบ
Bottom up LRIC ในการกํากับดูแล ส่วน Operator จะใช้การคํานวณต้นทุนแบบ Top down LRIC ซึ่งทั้งสองวิธีนี้มีการคิด
Discount อุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันเหมือนกัน
แผนภาพแสดงถึงภาพรวมของกระบวนการที่จะต้องทําเมื่อมีการประเมินมู ลค่าสินทรัพย์ สําหรับการจัดทําต้นทุ น
บริการ จาก HCA เป็น CCA โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ข้อ 11
ตามที่ กสทช. ได้กําหนดแบฟอร์มมาตรฐานให้ผู้ประกอบการยื่นข้อมูลแสดงการคํานวณอัตรา IC ในหัวข้อต้นทุน
โครงข่าย และต้นทุนการใช้บริการ โดยให้ผู้ประกอบการยื่นข้อมูลแสดงการคํานวณอัตรา IC ในหัวข้อต้นทุนโครงข่าย และ
ต้นทุนการให้บริการ โดยให้ผู้ประกอบการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน (CCA) และให้ใช้สูตรคํานวณค่าเสื่อมราคา
ด้วยวิธี Tilted Annuity ซึ่งมีการคํานวณถึง Price Trend เป็นปัจจัยหลักนั้น ทีโอที มีความเห็นว่าการคํานวณค่าเสื่อมราคา
ตามหักการวิธี Top down จะมีการปรับมูลค่าสินทรัพย์เป็นปัจจุบัน แต่การคํานวณค่าเสื่อมราคาจะยังคงคํานวณด้วยวิธี
Straight line ตามปกติ แต่หากคํานวณหลักการตามวิธี Bottom up จะใช้วิธี Tilted Annuity โดยมีการคํานวณ Price
Trend ซึ่งทั้งสองวิธีนี้จะมีหลักการเฉพาะไม่ปนกัน หากคํานวณทั้ง CCA และ Tilted Annuity รวมกันเป็นการคํานวณที่ไม่
เป็นไปตามหลักการของวิธีใด อีกทั้งเป็นการคํานวณซ้อนกัน
ขอให้ กสทช. พิ จ ารณาในประเด็ น วิ ธี ก ารคํ า นวณต้ น ทุ น ซึ่ ง ตามวิ ธี ก ารคํ า นวณต้ น ทุ น บริ ก ารโทรคมนาคมใน
ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เดนมาร์ก เยอรมัน และ อังกฤษ จะใช้วิธี Bottom-up LRIC สําหรับ Regulator ส่วน
Operator จะใช้วิธี Top-down LRIC
กสทช. ควรจัดทําคํานิยามบริการต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างการจัดทําข้อมูลมาตรฐานการคํานวณ
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และการจัดทําข้อมูล Accounting Serperationเนื่องจากมีผลต่อการ
เก็บข้อมูล Data Input ของแต่ละบริการรวมไปถึงต้นทุนบริการด้วย

-1910.2 ผู้ประกอบการ ดีแทค:
บริษัทฯ เห็นควรเพิ่มเติมรายการหลักๆ นแบบฟอร์มเอกสารแนบ1 หัวข้อประเภทอุปกรณ์ (AssetCategory)
- IBC(In Building Coverage)(ระบบการกระจายสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคาร)
- Switching center building (อาคารชุมสาย)
- Installation cost (per equipment)(ค่าติดตั้งลงระบบ ซึ่งควรจะประกอบด้วยรายการอุปกรณ์หลักๆทุกรายการ)
- OSS (Operation Support System) (ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการวิศวกรรม)
- SOC room(Service Operation Center) (ห้องควบคุมการบฏิบัติการวิศวกรรม)
10.3 ผู้ประกอบการ ทริปเปิลที บรอดแบนด์
บริษัทใค่รขอเสนอให้สามารถเสนอข้อมูลได้ตามรูปแบบที่แต่ละบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ไม่ควรจะต้องมีการกําหนด
แบบฟอร์ม ซึ่งจะเป็นภาระต่อบริษัทต่างๆ

-2011. ประเด็นอื่นๆที่มีต่อการรับฟังความคิดเห็น
11.1 ผู้ประกอบการ ทีโอที
แผนภาพแสดงถึงภาพรวมของกระบวนการที่จะต้องทําเมื่อมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
สําหรับการจัดทําต้นทุนบริการจาก HCA เป็น CCA

1. วิธีการทางบัญชี (Accounting approach)
การประเมิ นราคาสินทรั พ ย์เพื่อใช้ ในการคํา นวณต้นทุนบริ การประกอบไปด้ วย 2 วิ ธีดัง นี้
1. ต้นทุนสินทรัพย์ตามมูลค่าในอดีต (Historical Cost Accounting - HCA) ซึ่งใช้ราคาทุนเดิมของ
สินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาทางบัญชี
2. ต้นทุนสินทรัพย์ตามมูลค่าปัจจุบัน (Current cost accounting - CCA) ซึ่งราคาทุนเดิมของสินทรัพย์
ถูกประเมินใหม่เพื่อสะท้อนต้นทุนปัจจุบันกล่าวคือต้นทุนของสินทรัพย์จะถูกเปลี่ยนเป็นราคาที่ทําการซื้อ
ในปัจจุบันซึ่งค่าเสื่อมราคาจะถูกปรับตามราคาตามบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปของสินทรัพย์จากงวดหนึ่งไปยัง
งวดถัดไป
วิธี CCA ได้ถูกนํามาเป็นแนวคิดที่ช่วยแก้ปัญหาตามข้อจํากัดของการคํานวณต้นทุนสินทรัพย์ตาม
มูลค่า HCA เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกในอดีตไม่สามารถสะท้อนข้อมูลในปัจจุบันของราคาของสินทรัพย์ของ
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาดังนั้นข้อมูลในอดีตอาจไม่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ได้
อย่างถูกต้องแม่นยําในการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานกํากับดูแลได้พิจารณาว่า CCA เป็นวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการคํานวณอัตราค่า
เชื่อมต่อโครงข่ายที่อิงต้นทุนเป็นหลัก (Cost-oriented interconnection charges) เนื่องจาก CCA
สะท้อนต้นทุนในการให้บริการหากมีการลงทุนเกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสําหรับผู้ลงทุน
รายใหม่ในการตัดสินใจที่จะเข้ามาลงทุนและสําหรับลูกค้าเมื่อใช้บริการ

-21ในการประเมินมูลค่าตามวิธี CCA มีองค์ประกอบ 3 ส่วนที่ต้องพิจารณา ดังนี้
1. การรักษาระดับทุน (Capital maintenance) เช่นการรักษาระดับทุนทางการเงิน (Finance capital
maintenance-FCM) หรือการรักษาระดับทุนทางการผลิต (Operating capital maintenance-OCM)
2. การประเมินราคาสินทรัพย์เช่นต้นทุนเดิมหรือต้นทุนปัจจุบัน
3. วิธีการในการคํานวณค่าเสื่อมราคา
2. การรักษาระดับทุน(Capital Maintenance) เป็นหลักการทางการบัญชีซึ่งสามารถรับรู้กําไร
ได้หลังจากที่ทุนของบริษัทได้ถูกคิดลดกลับไปที่จุดต้นกําเนิด (เรียกว่า ‘Capital recovery’) หรือถูก
รักษาไว้ ในระดั บที่ถู ก กํ าหนดไว้ ล่วงหน้ า แล้วดั งนั้นจึงจํ าเป็ นที่จะต้องมีการกํา หนดมู ลค่ า ทุนก่ อนที่ จะ
คํานวณผลกําไร การใช้ CCA สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายปีของมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาบัญชี
(ได้แก่การเปลี่ยนแปลงในทุน) เนื่องจากผลของการปรับมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้ราคาปัจจุบันในแต่ละปี
ดังนั้นจึงต้องมีการนําวิธีการรักษาระดับทุนมาใช้
การรักษาระดับทุนที่สามารถนํามาใช้ภายใต้วิธี CCA ประกอบไปด้วย 2 หลักการดังนี้
2.1. การรักษาระดับทุนทางการเงิน (Financial Capital Maintenance -FCM)
ภายใต้หลักการ FCM เงินทุนทางการเงินของบริษัทจะถูกรักษาระดับไว้ที่ราคาปัจจุบันภายใต้ข้อ
สมมติฐานว่าจะมีการรักษาระดับทุนได้เมื่อเงินทุนของผู้ถือหุ้นณวันสิ้นงวดอยู่ในระดับเดียวกับต้นงวดโดย
เมื่อมีการใช้วิธีนี้การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของต้นทุนปัจจุบันของสินทรัพย์จะถูกรายงานอยู่ในรูปแบบของ
กําไรหรือขาดทุนทั้งนี้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละปีในมูลค่าของสินทรัพย์จากผลตาม
วิธี CCA จะถูกบันทึกรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนจากการถือครอง (Holding gain or loss) อย่างไรก็
ตามณวันที่ทําการเปลี่ยนวิธีจาก HCA ไปยัง CCA การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์จะไม่ส่งผล
กระทบต่อกําไรหรือขาดทุนจากการถือครอง
2.2. การรักษาระดับทุนทางการผลิต (Operating Capital Maintenance -OCM)
หลักการ OCM พิจารณาถึงความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทวิธีการนี้กําหนดให้ณตอน
สิ้นงวดบริษัทมีความสามารถในการดําเนินงานหรือความสามารถในการให้ผลผลิตที่ดีเทียบเท่ากับตอนต้น
งวดผลก็คือกําไรหรือขาดทุนจากการถือครอง (Hodling gain or loss) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา
ของสินทรัพย์ดําเนินงานสุทธิจะถูกตั้งเป็นการปรับเงินทุน (Capital adjustment) ส่วนเกินทุนหรือ
ขาดทุนใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับราคาของสินทรัพย์สุทธิให้เป็นราคาปัจจุบันจะไม่แสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนแต่จะแสดงเป็นการเปลี่ยนแปลงในสํารองราคาทุนปัจจุบัน (Current cost reserve) หลักการ
OCM จะเหมาะสมที่สุดสําหรับบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถที่
จะดําเนินกิจการต่อไปโดยให้ความมั่นใจว่าจะสามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่เท่ากับงวดก่อน
การพิจารณาหลักการการรักษาระดับทุน (Capital Maintenance)
ภายใต้หลักการ FCM รายการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทุกรายการภายในปีจะส่งผลไปยังงบกําไร
ขาดทุนแต่สําหรับหลักการ OCM จะมีเพียงค่าเสื่อมราคาตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสําหรับปีเท่านั้นที่แสดงอยู่
ในงบกําไรขาดทุน
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ภายใต้หลักการ FCM มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกบันทึกไปยังงบดุลและงบกําไรขาดทุนโดยใช้
วิธีการคํานวณกําไร/ขาดทุนจากการถือครอง (Holding gain or loss) และ Backlog depreciation
ภายใต้หลักการ OCM มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกบันทึกไปยังงบดุลเท่านั้นซึ่งจะไม่มีการคํานวณกําไร/
ขาดทุนจากการถือครอง (Holding gain or loss) และ Backlog depreciation
การเลือกใช้หลักการรักษาระดับเงินทุน (Capital maintenance)
ตามหลักปฎิบัติสากลคือการนําหลักการ FCM มาใช้สําหรับ CCA เพื่อการจัดทําต้นทุนบริการใน
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมเนื่องจากหลักการ FCM ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการได้ผลตอบแทนที่สูง
กว่าหรือต่ํากว่าอันเนื่องมาจากแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุน
สําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ด้วย
3. วิธีการประเมินมูลค่า
วิธีก ารในการประเมิ นมู ลค่ า สินทรั พ ย์ ภ ายใต้หลั ก การ CCA ซึ่ งแต่ ละวิ ธีก็จะเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันไปโดยวิธีที่ใช้ในการประเมินสินทรัพย์มีดังนี้
►วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แบบสมบูรณ์ (Absolute valuation)
►วิธีการสินทรัพย์ใหม่เทียบเท่าของเดิม (Modern equivalent asset (MEA))
►วิธีการใช้ดัชนีการปรับมูลค่า (Indexation) และ
►วิธีราคาทุนเดิม (Historical cost)
หลักการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์การเลือกวิธีการในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ควร
จะพิจารณาทีละกลุ่มสินทรัพย์โดยอ้างอิงจากลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสินทรัพย์และพิจารณาในแต่
ละวิธีโดยวิธีการปรับมูลค่าในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์นั้น ตามกระบวนการที่สามารถนํามาปฎิบัติในการเลือก
ว่าจะใช้วิธีการประเมินแบบใดสําหรับกลุ่มสินทรัพย์เมื่อต้องประเมินสินทรัพย์ตามวิธี CCA ดังนี้
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ค่าเสื่อมราคาตามวิธีต้นทุนปัจจุบัน (Current cost depreciation)
การใช้วิธี CCA จะต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะปรับมูลค่าไปยังค่าเสื่อมราคาตามวิธีราคาทุนเดิม
โดยส่วนประกอบเหล่านี้คือ
► Supplementary depreciation
►กําไร/ขาดทุนจากการถือครอง (Holding gain/loss) และ
► Backlog depreciation

1. Supplementary depreciationภายใต้วิธีการคํานวณ CCA ค่าเสื่อมราคาควรจะอ้างอิงจากยอด
ที่มีการปรับมูลค่าแล้วโดยผลแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากวิธีราคาทุนเดิมกับค่าเสื่อมราคาที่เกิดจาก
วิธีราคาทุนปัจจุบันนั้นเรียกว่า Supplementary depreciation
2. กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการถือครอง(Net Holding Gain/(Loss)) กําไรหรือขาดทุนจากการถือ
ครองสะท้อนให้เห็นถึงการได้ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลอัน
เนื่องมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในราคาหากราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นบริษัทจะ
ได้รับประโยชน์เพราะมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นสามารถหักกลบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานของ
สินทรัพย์นั้นหรือบริษัทอาจหลีกเลี่ยงการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่สูงและจะเป็นไปในทางกลับกันหากมูลค่าของ
สินทรัพย์ลดลงเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลไม่ได้รับผลประโยชน์เกินควรหรือแบกรับภาระ
ขาดทุนจากการที่ราคาสินทรัพย์มีราคาต่ําไปจึงทําให้ต้องมีการปรับแก้ไขกําไร/ขาดทุนจากการถือครองให้
ถูกต้อง
3. Backlog Depreciation ภายใต้หลักการ FCM ค่าเสื่อมราคาที่ปรากฏในบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปีคือ
ผลรวมของค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์และ Supplementary depreciation ซึ่งหาก
รวมยอดค่าเสื่อมราคาดังกล่าวตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์จะไม่เท่ากับมูลค่าเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์
นั้นเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน Backlog Depreciation เป็นตัวสะท้อนค่าเสื่อมราคาที่ต้องการเพิ่มเพื่อชดเชยกับ
การเปลี่ยนแปลงในค่าเสื่อมราคาสะสมตามวิธีที่ประเมินราคาสินทรัพย์ขึ้นมาใหม่พื่อให้แน่ใจว่าเมื่อสิ้นสุดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ยอดรวมของ GRC และค่าเสื่อมราคาสะสมตามมูลค่าปัจจุบันจะมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่ง
จะต้องไปหักกลบกับกําไรขาดทุนจากการถือครอง (Holding loss/gain) ตามสัดส่วนของมูลค่าการ
เปลี่ยนแปลงใน GRC ซึ่งควรจะถูกคิดค่าเสื่อมราคา
3. การคํานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธี CCA
ค่าเสื่อมราคาตามวิธี CCA สามารถคํานวณได้ 2 วิธีคือ
1. วิธีการอัตราส่วน (Ratio method) และ
2. วิธี Roll-forward
1 วิธีการอัตราส่วน (Ratio method) โดยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เหมาะสมในกรณีที่จํานวนของอุปกรณ์
ค่อนข้างที่จะคงที่ (เช่นผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่อ GRC เกิดจากการผันแปรของราคาเท่านั้น)
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ดังนั้นการคํานวณโดยวิธี Ratio ควรจะนํามาใช้เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์อย่างไม่เป็นสาระสําคัญ
เท่านั้น
2 วิธี Roll-forward ภายใต้วิธีนี้การคํานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต้นทุนปัจจุบันคํานวณโดยใช้ค่าเสื่อม
ราคาตามวิธีราคาทุนเดิมและความสัมพันธ์ระหว่าง GRC และ GBV
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ทางเลือกในการเลือกวิธีปรับปรุงค่าเสื่อมราคา โดยสรุป
• วิธีอัตราส่วนเป็นวิธีที่ง่ายที่จะทําความเข้าใจ (และง่ายที่จะทําการคํานวณ) ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในกรณีที่ปริมาณสินทรัพย์ค่อนข้างที่จะคงที่ (กล่าวคือผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่อ GRC เกิดจาก
การผันแปรของราคาเท่านั้น) และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ในกลุ่มสินทรัพย์นั้นๆเหมือนกันวิธีนี้จะ
เป็นวิธีที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามหากมีสินทรัพย์ที่มีการซื้อเพิ่มขึ้นมาไม่นานสามารถทําให้ผลการ
คํานวณภายใต้วิธีอัตราส่วนผิดไป
• วิธี Roll-forward ควรจะถูกนํามาใช้หากประเภทของสินทรัพย์ประกอบไปด้วยประเภทสินทรัพย์
ย่อยๆซึ่งมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปหรือมีการเพิ่มขึ้นที่เป็นสาระสําคัญของสินทรัพย์นั้นๆ
การเลือกใช้วิธีการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาการเลือกใช้วิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคาควรพิจารณาเป็นราย
กลุ่ มสิ นทรั พย์ ไปโดยขึ้ นอยู่ กับ มู ลค่ าของสิ นทรั พย์ ที่เ พิ่ งมี การซื้ อมาไม่นานและความซั บ ซ้ อนของประเภท
อุปกรณ์ภายในกลุ่มสินทรัพย์นั้นๆ ตัวอย่างเช่นถ้าหากปริมาณซื้อเพิ่มนั้นน้อยมากและประเภทอุปกรณ์ภายใน
กลุ่มสินทรัพย์นั้นมีความคล้ายคลึงกันจะสามารถนําวิธี Ratio มาใช้ได้
11.2 ผู้ประกอบการ ดีแทค
ก. ควรอนุญาตให้นําส่วนแบ่งรายได้สัมปทานมารวมเป็นต้นทุนในการคิดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายด้วย
มิฉะนั้นผู้รับสัมปทานจะได้รับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ต่ํากว่าต้นทุนถึง 30% (ปัจจุบัน บมจ. กสท.
ให้บริษัทนําส่งส่วนแบ่งรายได้สัมปทานจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 30% ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย)
ข. การบังคับใช้ประกาศหลักเกณฑ์การเชื่อมต่อโครงการกับผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายทุกราย
บริษัทฯ เห็นว่าก่อนที่จะเริ่มบังคับใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม กสทช. ควรจะต้องมีการบังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีหน้าที่
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โทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกําหนดเสียก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากจนถึงปัจจุบันยังคงมีผู้ประกอบการบาง
รายที่ปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัทฯแต่ส่งทราฟฟิคเข้ามายังโครงข่ายของ
บริษัทฯโดยไม่ชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายให้แก่บริษัทฯแต่อย่างใด ดังนั้น การบังคับใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการ
คํานวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยไม่บังคับให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีหน้าที่
ต้องเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ครบถ้วน
เสียก่อน จะเป็นการซําเติมโดยการสร้างภาระการถูกกํากับดูแลเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์ของ กสทช.โดยเคร่งครัด
ค. บริษัทฯ มีความเห็นว่าการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการคํานวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมโดยใช้วิธีการคํานวณต้นทุนแบบ LRAIC ซึ่งคาดว่าจะทําให้อัตราค่าเชื่อมต่อลดลงมาก
จึงขอเสนอให้มีการกําหนดการปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อแบบเป็นขั้นเป็นตอน ( Glide Paths) เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน เช่น ปัญหารายได้ของบริษัทที่จะ
ลดลงอย่างกระทันหันซึ่งจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนักลงทุนและสถาบันการเงิน ปัญหาด้านคุณภาพ
บริการที่อาจเกิดจากการแข่งขันด้านราคา และปัญหาในการลงทุนขยายโครงข่ายเพื่อรองรับทราฟฟิคที่เกิด
จากการกระตุ้นด้านราคา เป็นต้น ทั้งนี้ ในหลายๆประเทศก็กําหนดให้มี Glide Paths ในการลดอัตราค่า
เชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดระยะเวลาประมาณ 3 ปี ดังเช่นหน่วยงานกํากับดูแลด้านกิจการ
โทรคมนาคมประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ ซึ่ ง กํ า ลั งกํ า หนดแผนการดํ า เนิ นงานในเรื่ องการปรั บ ลดอั ตราค่ า เชื่ อมต่ อ
โครงข่ ายโทรคมนาคมร่วมกันกั บผู้ ป ระกอบการเอกชน โดยแผนการดํ าเนิ นการปรับ ลดอั ตราค่ าเชื่ อมต่ อ
โครงข่ายโทรคมนาคมจะใช้ระยะเวลา 3 ปี โดยจะเริ่มใช้เดือนมกราคม 2555 นี้ (รายละเอียดตามตาราง 1)
ตาราง 1 : อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ปรับลดลงทุกปีเป็นระยะเวลา 3 ปี

Voice
SMS
LocalExchange Carrier (LEC)

1st year
P2.50
P0.25
P2.00

2nd year
P2.00
P0.20
P1.50

3rd year
P1.50
P0.15
P1.00

Source:www.philstar.com

หมายเหตุ
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

