สรุ ปความคิดเห็นและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่ อร่ างประกาศ กสทช.
เรื" อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
๑. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภท
๑.๑ การกําหนดให้ ผ้ ูรับใบอนุญาตที"
ให้ ทบทวนผู้มหี น้ าที"จดั ทํารายงานบัญชีแยกประเภท (AS)
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ แต่ เพิ"มหน้ าที"ของสํานั กงาน
คณะกรรมการกําหนดให้ เป็ นผู้มี
• ควรกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการทุกรายมีหน้ าทีต้องจัดทํารายงาน กสทช. ในการแจ้ งรายชื"อผู้มีหน้ าที"จัดทํารายงาน AS ทุกปี
อํานาจเหนือตลาดอย่ างมีนัยสําคัญใน AS เพราะอัต ราส่ว นแบ่ ง ทางการตลาดของผู้รับ ใบอนุญ าตอาจ ตามวรรค ๒ ข้ อ ๔
ตลาดที"เกี"ยวข้ องใดๆ หรื อผู้รับ
เปลีย นแปลงได้ เสมอ นอกจากนี ( ปั จจุบนั ยังไม่มีหลักเกณฑ์กําหนดว่า  แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ
ใบอนุญาตที"คณะกรรมการกําหนด มี
ผู้ที ไ ม่มี อํ า นาจเหนื อ ตลาดอย่ า งมี นัย สํ า คัญ (Non-SMP) และผู้มี เหตุผลสนับสนุน
หน้ าที"จัดทําและนําส่ งรายงานบัญชี
อํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยั สําคัญ (SMP) ควรห้ ามทําอะไรทีจะมี • อ้ า งอิงตามคํา สัง กทช. ที ๓ ๒/๒๕๕๓ เรื อ ง ระบุผ้ ูมีอํ า นาจเหนื อ
แยกประเภท ตามประเภทบริการที"
กําหนดในภาคผนวก ๑ เฉพาะที"มีการ ผลกระทบต่อตลาดอย่า งรุ นแรง ดังนัน( จึงควรบังคับใช้ การจัด ทํา ตลาดอย่างมีนยั สําคัญในแต่ละตลาดทีเกีย วข้ องและให้ ผ้ มู ีอํานาจเหนือ
รายงาน AS กับSMP หรื อ Non-SMP ทีมีพฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน ตลาดอย่างมีนยั สําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะทีกําหนด กําหนดให้
ให้ บริการ มีความเหมาะสมหรือไม่
[บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส และ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมู ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทีเป็ น SMP ต้ องปฏิบตั ิ
อย่ างไร
นิเคชัน ]
ตามมาตรการเฉพาะ ๔ มาตรการ โดยการจัดทํารายงาน ASเป็ นหนึงใน
• ควรกํา หนดให้ ผ้ ูประกอบการทีมีโ ครงข่ายทุกรายมีหน้ า ทีต้อง มาตรการเฉพาะทีกําหนดไว้ ในคําสัง กทช. ดังกล่าว ดังนัน( จึงยืนยันให้
จัดทํารายงาน AS เพือให้ เ กิด ความเป็ นธรรมและตรวจสอบความ SMP เป็ นผู้ทีต้องจัดทํารายงาน AS ตามคําสัง ดังกล่าว
ถูกต้ องได้ ชดั เจน [บมจ. ทีโอที]
• หลักการตามกฎหมายดังกล่าว เป็ นไปตามหลัก ปฏิบัติสากล ซึงมี
• การกํ า หนดให้ ผ้ ู รั บ สัม ปทานต้ อ งดํ า เนิ น การตามประกาศฯ การบังคับใช้ ในกลุม่ สหภาพยุโรป กลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง และเอเชีย
ดัง กล่า วเป็ นการก่ อให้ เ กิ ด ภาระหน้ าที เ กิ นสมควรกว่ า ประโยชน์ที ตะวันออกเฉียงใต้ รวมประเทศออสเตรเลีย เนืองจากจะเลือกกํากับเฉพาะ
กสทช. คาดหมายว่าจะได้ รับตามวัต ถุประสงค์ของประกาศฯ ฉบับนี ( กับผู้ประกอบการทีม ีนยั สําคัญต่อการแข่งขันในตลาด เพือ ไม่เป็ นภาระต่อ
ขอให้ กสทช. พิจารณายกเว้ นการจัดทํารายงาน AS กับผู้รับสัมปทาน ผู้ประกอบการทังหมดโดยไม่
(
สมเหตุผล
ในปั จ จุบัน โดยควรให้ มีก ารจัดทํา รายงาน AS หลังจากทีสญ
ั ญา • อย่างไรก็ตาม ในข้ อ ๔ ของร่างประกาศ กสทช. เรืองหลักเกณฑ์และ
สัมปทานสิน( สุดลง เนืองจากระบบการจัดเก็บข้ อมูลของผู้ให้ บริ การ วิธีการจัดทํารายงานบัญ ชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
ภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานแตกต่างจากการจัดเก็บข้ อมูลทีจะนํามาใช้ ใน (ร่ างประกาศฯ) กําหนดไว้ ว่า นอกเหนือจาก SMP แล้ ว คณะกรรมการ
การจัดทํารายงาน AS และควรบังคับใช้ การจัดทํารายงาน AS กับผู้รับ สามารถกําหนดผู้มีหน้ าทีจดั ทํารายงาน AS เพิมเติมได้
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ใบอนุญาตรายใหม่เท่านัน( เช่น ผู้รับใบอนุญาต ๓G [บมจ. แอดวานซ์ • ตามมาตรา ๘๐ วรรค ๒ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การ
อินโฟร์ เซอร์วิส]
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถือว่าผู้ได้ รับสัมปทานมีสทิ ธิหน้ าที และความ
• การกําหนดให้ SMP มีหน้ าทีจดั ทําและนําส่งรายงาน AS มีความ รับผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และตาม
เหมาะสม [บมจ. กสท โทรคมนาคม]
มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จะถูกกํากับดูแลมิให้ กระทํา
การอย่า งใดอัน เป็ นการผูก ขาด หรื อ ลด หรื อจํ า กัด การแข่ง ขัน ในการ
ให้ บริ การในกิจการโทรคมนาคม ดังนัน( ผู้รับสัมปทานทีประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และมีผลกระทบต่อการแข่งขัน หรื อมีอํา นาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสําคัญ จึงต้ องดําเนินการตามประกาศนี ( เพือวัตถุประสงค์ใน
การกํากับดูแล ทังนี
( ( ในการจัดทํารายงาน AS ไม่จําเป็ นต้ องมีการบันทึก
หรือจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบใหม่ แต่ใช้ การสร้ างตัวแบบต้ นทุนรายบริการ
(Service Costing Model) มาช่วยในการจัดสรรต้ นทุนทีมีการบันทึก
ข้ อมูลอยู่ในรูปแบบเดิม
• เพือเป็ นการแจ้ งเตือนถึงหน้ าทีในการจัดทํารายงาน จึงเห็นควรให้
สํานักงานแจ้ งรายชือผู้มีหน้ าทีจัดทํารายงาน AS ทุกปี โดยเพิมวรรค ๒
ของข้ อ ๔ ดังนี ( “ทัง( นี ( ให้ สํา นัก งานแจ้ งรายชือผู้มีหน้ า ทีจัด ทํา รายงาน
บัญชีแยกประเภท ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ”
ให้ ท บทวนนิ ยามของตลาด และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที"  ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
เกี"ยวข้ อง และทบทวนการกําหนด SMP ก่ อนบังคับใช้ ประกาศฯ  แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ
• ควรเร่ งให้ มีการทบทวนการแบ่งตลาดและทบทวนการกํา หนด เหตุผลสนับสนุน
SMP ใหม่แล้ วค่อยออกประกาศเรื อง AS เนืองจากข้ อมูลที กสทช. • ปั จ จุบันสํา นัก งาน กสทช. อยู่ร ะหว่า งการเสนอขออนุมัติ ดํ า เนิ น
นํามาใช้ ในการกําหนด SMP เป็ นข้ อมูลทีไม่ทนั สมัยและไม่ได้ สะท้ อน โครงการการประเมินผลกระทบและสภาพการแข่งขันเพือปรับปรุงนิยาม
ถึงสภาพการแข่งขันทีแท้ จริ งในปั จจุบนั สภาพตลาดโทรคมนาคมใน ของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมทีเกียวข้ อง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอืน เช่น การมีสมั ปทาน เป็ นต้ น ใน คาดว่ามีระยะเวลาดําเนินโครงการ ๒๔๐ วัน ซึงหากแล้ วเสร็ จจะนําไปสู่
บางตลาดผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ประกอบการทีเป็ น SMP ไม่ได้ การปรั บปรุ ง ประกาศ กทช. เรื อ งนิย ามของตลาด และขอบเขตตลาด
เป็ นผู้กํ าหนดราคา แต่ผ้ ูประกอบการรายย่อยเป็ นผู้กํา หนดราคาใน โทรคมนาคมทีเกียวข้ อง พ.ศ. ๒๕๕๑ และจะมีผลไปสู่การวิเคราะห์และ
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ตลาด และปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการและบริ การใหม่ๆ เพิมขึน( ในตลาด
เช่น ๓G ซึงในอนาคตอันใกล้ จะมีการออกใบอนุญาต ๓G ทําให้
โครงสร้ างอุตสาหกรรมเปลียนไป ดังนัน( การใช้ หลัก SMP ในปั จจุบนั
มาเป็ นตัวกําหนดจึงมีความไม่เหมาะสม ควรชะลอการบังคับใช้ AS
เพือรอให้ ตลาดปรับตัวระยะหนึง แล้ วจึงพิจารณากําหนด SMP ของ
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลือนทีใหม่ แล้ วจึงค่อยบังคับใช้ AS ต่อไป
และควรมีการจัดแบ่ง SMP ทังในระดั
(
บประเทศ ระดับท้ องถิน เพือให้
สามารถตรวจสอบและควบคุม SMP ในตลาดได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
[ความเห็นส่วนใหญ่]
• กสทช. ควรกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ที ชั ด เจนในการควบคุ ม การ
อุดหนุนไขว้ ระหว่างบริการ สําหรับผู้ประกอบการทีมีความสัมพันธ์ เชิง
ทุนกันมิให้ ใช้ ความได้ เปรียบด้ านราคาหรื อความได้ เปรี ยบทางเทคนิค
ของโครงข่ายโทรคมนาคมหรือระบบเพือกีดกันการให้ บริ การของผู้รับ
ใบอนุญาตรายอืน [บมจ. กสท โทรคมนาคม]
• การกําหนดตลาดโทรศัพท์เคลือนทีและตลาดโทรศัพท์ประจําที
จัดว่าเป็ นตลาดเดียวกันหรือไม่ ขอให้ ทาง กสทช. พิจารณาในประเด็น
นี ( เนืองจากมีค วามเห็นว่าเป็ นตลาดทีสามารถทดแทนกันได้ [บมจ.
ทีโอที]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
ประกาศ SMP ในแต่ละตลาดทีเกียวข้ องตามลําดับต่อไป การทบทวนและ
กําหนด SMP ใหม่นนคาดว่
ั(
าจะใช้ เวลาในการศึกษาจนเป็ นผลสําเร็จไม่ตาํ
กว่า ๑ ปี ดังนัน( SMP ทีถกู ประกาศกําหนดในปั จจุบนั จึงยังคงมีหน้ าทีใน
การจัดทํารายงาน AS ตามทีกฎหมายกําหนด สําหรับประเด็นข้ อคิดเห็น
เรื องการแบ่งผู้มีอํา นาจเหนือตลาด ควรมีการจัดแบ่งทัง( ระดับประเทศ
และระดับท้ องถิน นัน( สํา นักงาน กสทช. จะรั บไปพิจ ารณาต่อไป ส่วน
เรื องการเปลียนแปลงสภาพตลาด การมีผ้ ูประกอบการและบริ การใหม่ๆ
เพิมขึ (นในตลาด เช่น บริ การ ๓G มาประกอบการพิจารณาด้ ว ยนัน(
เนืองจาก รายงาน AS เป็ นเครืองมือทีใช้ ในการตรวจสอบพฤติกรรมกีดกัน
การแข่งขัน ดังนัน( หากต้ องรอการออกใบอนุญาต ๓G ใหม่ ซึงต้ องใช้
ระยะเวลาในการออกใบอนุญ าต และระยะเวลาในการลงทุน เป็ น
เวลานาน หรือการรอระยะเวลาการให้ สญ
ั ญาสัมปทานสิ (นสุดลง จะทําให้
การกํา กับดูแลล่า ช้ า ซึงจะส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันในกิ จการ
โทรคมนาคมได้
• ประเด็นทีต้องการให้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ในการกํา กับดูแลให้
ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทีมีความสัมพันธ์เชิงทุนต่อกันเพือป้องกันมิให้
นํามาเป็ นข้ อได้ เปรียบทางการแข่งขัน และประเด็นเรื องการกําหนดตลาด
โทรศัพท์ เคลือนที และตลาดโทรศัพท์ ประจํ า ทีว่า จัดเป็ นตลาดเดีย วกัน
หรือไม่ นัน( กทค.จะนําไปพิจารณาประกอบการทบทวนนิยามของตลาด
และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมทีเกียวข้ อง และการกําหนด SMP ต่อไป

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น
๑.๒ ประเภทและนิยามของบริการที"
ต้ องทํารายงานบัญชีแยกประเภทที"
กําหนดไว้ ทงั @ หมด ๑๙ บริการ ตามที"
ระบุไว้ ในภาคผนวก ๑ มีความ
เหมาะสมหรื อไม่ อย่ างไร

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
ให้ ทบทวนการกํ า หนดประเภทของบริ การที" ต้ องจั ด ทํ า  ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
รายงาน AS
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ
• ขอให้ ทบทวนการจั ด ประเภทบริ ก ารที ต้ องทํ า รายงาน AS เหตุผลสนับสนุน
เนืองจากมีจํานวนบริ การมากเกินไป [ความเห็นส่วนใหญ่]
• บริการทีต้องทํารายงาน AS ทีกําหนดไว้ ม่งุ เน้ นเฉพาะบริการทีมีการ
• คํานิยามที กสทช. กําหนดอาจไม่ครอบคลุมบริการทังหมด
(
จึงขอ กํากับดูแลในปั จจุบันเท่านันเช่
( น บริ การ origination termination และ
ความชั ด เจนเรื อ งการจั ด กลุ่ ม ลงใน ๑๙ บริ การ [บมจ. กสท transit โดยผู้มหี น้ าทีจดั ทํารายงาน AS จะแยกบัญชีออกเฉพาะบริการทีม ี
โทรคมนาคม]
การให้ บริ การเท่านัน( ดังนัน( บริ การทีกําหนดไว้ จึงมีความเหมาะสมแล้ ว
• ให้ จดั ทํารายงาน AS เฉพาะบริการทีเป็ น SMP เท่านัน( ไม่ต้องทํา เนืองจากผู้ประกอบการทีเป็ น SMP ในตลาดใดตลาดหนึง อาจใช้ อํานาจ
ทุกบริการทีม ีการให้ บริการ [บมจ. กสท โทรคมนาคม]
เหนือตลาดของตนอุดหนุนอีกตลาดหนึงทีตนให้ บริ การ เพือลดหรื อจํากัด
• ให้ สาํ นักงาน กสทช. และหรื อทีปรึกษาให้ ความช่วยเหลือในการ การแข่งขันได้ เช่น อาจขายในราคาตํากว่าต้ นทุน หรื อขายในราคาทีเป็ น
จัดประเภทบริการทีให้ บริ การอยู่ในปั จจุบนั ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดใน margin squeeze ให้ กับผู้ใช้ บริ การปลายทางเพือกีดกันไม่ให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
ประกาศ [บมจ. กสท โทรคมนาคม]
รายอืนโดยเฉพาะผู้ให้ บริ ก ารรายใหม่ทีเป็ นรายย่อยสามารถมีกําไรจาก
• ขอให้ กสทช. ทบทวนแนวทางการจัดทํารายงาน AS เพือไม่ให้ มี การให้ บริ การได้ ดังนัน( ผู้ประกอบการทีมีหน้ าทีจัดทํา รายงาน AS จึง
การ Cross Subsidy ของกิ จ การโทรคมนาคมและกิ จ การ จําเป็ นทีจะต้ องจัดทํารายงานในทุกตลาดทีม ีการให้ บริการเพือให้ สามารถ
วิ ท ยุ ก ระ จ า ย เ สี ย ง เ นื อ ง จ า ก ใ นทา ง ปฏิ บั ติ พ บว่ า กิ จ ก า ร ตรวจสอบได้ ว่ า มี พ ฤติ ก รรมอันอาจเป็ นการลด กี ด กั น หรื อ จํ า กัด การ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ กับกิจการโทรคมนาคมมี แข่งขันในตลาดทีมกี ารให้ บริ การอยู่หรือไม่
การผูกบริการเข้ าด้ วยกัน ดังนันการ
(
Cross subsidy ของ SMP ใน • หลังการออกประกาศฯ จะมีการให้ ค่มู ือการจัดทํารายงาน AS และ
กิจ การวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศ น์ (ซึงปั จจุบันยังไม่มีการ แบบจําลองต้ นทุนแก่ผ้ มู ีหน้ าทีจดั ทํารายงาน AS รวมทังจะมี
( การเดินสาย
กําหนดให้ เป็ น SMP ) มายังส่วนของตลาดโทรคมนาคม จึงต้ องมีการ เข้ า พบเป็ นรายบริ ษัท เพือ ให้ ค วามช่ ว ยเหลือและให้ คํ าปรึ ก ษาในการ
กํากับดูแล โดยให้ จดั ทํารายงาน AS [บมจ. ทีโอที]
จัดทํารายงาน AS เมือมีการปฏิบตั ิจริง
• กรณี ที กสทช. จะเปลีย นแปลงประเภทบริ ก ารใหม่ ควรมีการ • ในการจัดทํารายงาน AS ได้ กําหนดให้ มีการแยกบัญชีระหว่างกิจการ
กําหนดกรอบระยะเวลาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีเวลาในการดําเนินการเพือ โทรคมนาคม ออกจากบัญชีของกิจ การอืนๆ ทีไม่เกีย วข้ องกับกิ จการ
ปรับปรุงระบบบัญชีให้ รองรับบริ การทีเ ปลียนแปลงได้ [บมจ. กสท โทรคมนาคมซึงหมายรวมถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โทรคมนาคม]
ด้ วย

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
• มีความเหมาะสมดีแล้ ว [บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน ]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
• การทีเ ปลีย นแปลงเพิม เติมหรื อ แก้ ไ ขประเภทบริ ก ารใหม่นัน( ผู้มี
หน้ าทีจัดทํารายงาน AS ไม่มีความจําเป็ นต้ องปรับปรุงระบบบัญชีเพือ
รองรับบริการทีเปลีย นแปลงนัน( แต่อาจต้ องปรับเปลีย นแบบจําลองต้ นทุน
รายบริ การเพือรองรับบริ การทีอาจเกิดขึน( ดังกล่าว ซึงแบบจําลองต้ นทุน
รายบริการสํานักงาน กสทช. จะจัดเตรี ยมไว้ ให้ นนั ( ผู้ประกอบการสามารถ
นําไปปรับเปลีย นให้ เหมาะสมได้ โดยง่าย

ให้ ทบทวนนิยามของบริการที"ต้องทํารายงาน AS
• นิยามของบริ การต่างๆ ทีกําหนดในร่ างประกาศฯ ไม่สอดคล้ อง
กับประกาศ กทช. ทีมีผลบังคับใช้ ก่อนหน้ า ซึง กสทช. ควรทบทวน
การกํา หนดประเภทและนิยามของบริ ก ารให้ ชัด เจนมากขึน( รวมทัง(
กําหนดหรื อระบุตวั อย่างของบริ การทีผ้ ูประกอบการให้ บริ การอยู่จริ ง
[บมจ. ทีโอที]
• ประเภทของบริ การทีกําหนดมีความละเอียดเกินไป ในทางปฏิบตั ิ
อาจเกิดปั ญหาในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้ กับบริ การทีเกียวข้ อง
[สภาวิชาชีพบัญชีฯ]

ให้ ทบทวนนิยามของบริการสัมปทาน
• บริ ก ารสัมปทาน (๑๘) ไม่ใ ช่ บ ริ ก าร แต่ เป็ นสัญ ญา ไม่ อ ยู่ใ น
ขอบเขตของการจัดทํารายงาน AS ในนิยามตลาดและขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมทีเกียวข้ อง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้ ระบุบริ การสัมปทานไว้ ใน
ขอบเขตของตลาดโทรคมนาคมทีเกียวข้ อง [บมจ. ทีโอที]

 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ

แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ ในภาคผนวก ๑ นิยามของ
บริการที"ต้องทําบัญชีแยกประเภท



เหตุผลสนับสนุน
• นิ ย ามของบริ ก ารต่ า งๆ ที กํ า หนดไว้ ในร่ า งประกาศฯ มี ค วาม
สอดคล้ องกับนิยามของบริ การทีกําหนดไว้ ในประกาศ กทช. ทีเกียวข้ อง
เช่น ประกาศ กทช. เรือง นิยามของตลาด และขอบเขตตลาดโทรคมนาคม
ทีเกียวข้ อง พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตาม ได้ ปรับแก้ นิยามของบริ การทีต้อง
ทําบัญชีแยกประเภททีอ ยู่ในภาคผนวก ๑ เพือให้ มีความชัดเจนมากยิงขึ (น
ได้ ทําการอธิบายรายละเอียดของแต่ละบริการและระบุตวั อย่างของบริการ
โดยอ้ างอิงจากบริการทีผ้ ปู ระกอบการให้ บริการอยู่จริ งอย่างละเอียดไว้ ใน
คู่มอื การจัดทํารายงาน AS ในบทที ๓
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ า งประกาศฯ ภาคผนวก ๑ เปลี" ย น

บริ การสัมปทาน เป็ นสัญญาสัมปทาน และให้ อยู่ในหมวด
ของผลิตภัณฑ์ และบริการอื"นๆ

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

๑.๓ การกํ าหนดให้ มี การจัดทํ ารายงาน
บัญชีแยกประเภทโดยใช้ ข้อมูลต้ นทุนทีอยู่
บนพืน( ฐานของหลักการบัญชีโดยวิธีราคา
ทุนเดิม (Historical Cost Accounting :
HCA) มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.

• ถ้ า กสทช. เห็ น ว่ า บริ ก ารสัม ปทานเป็ นบริ ก ารค้ า ส่ ง ดัง นัน(
บริการนี ( ในส่วนของผู้รับสัมปทานมีสทิ ธิfขอใบอนุญาต resale หรือไม่
และประกาศฯ เกียวกับรายงาน AS ทีออกมาโดยกําหนดให้ บริ การ
สัมปทานเป็ นบริ ก ารค้ า ส่งจะหัก ล้ างประกาศอืน หรื อไม่ [บจ. ทรู
อินเตอร์ เน็ต]
• บริ ก ารสัมปทานไม่ ใช่บริ ก าร การแยกบริ ก ารนีอ( อกมาจะช่ ว ย
กํากับดูแลพฤติกรรมการใช้ อํานาจเหนือตลาดอย่างไม่ถกู ต้ อง (abuse
power) อย่างไร [บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด]

เหตุผลสนับสนุน
• แก้ ไขร่ างประกาศฯ โดยแยกบริ การสัมปทานออกจากบริ การค้ าส่ง
และแก้ ไขนิยามดังนี ( “สัญญาสัมปทาน หมายความว่า การให้ อนุญาต
สัมปทาน หรื อสัญญา โดย บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํ า กัด (มหาชน)
หรื อ บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) ที ช อบด้ วยกฎหมายก่ อ นวั น ที
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใช้
บังคับ”

เห็นด้ วยกับการใช้ ข้อมูลต้ นทุนแบบ HCA
• การใช้ ข้อ มูล ต้ นทุนที อ ยู่บ นพืน( ฐานของหลัก การบัญ ชี โ ดยวิ ธี
ราคาทุนเดิม (Historical Cost Accounting : HCA) มีความเหมาะสม
แล้ ว เนื องจากเป็ นวิ ธี ที ใ ช้ ข้ อ มูล ต้ นทุนจริ ง ของผู้ประกอบการและ
สามารถตรวจสอบและกระทบยอดได้ จากรายงานทางบั ญ ชี
[ความเห็นส่วนใหญ่]

• การแยกสัญญาสัมปทานออกมาทําให้ สํานักงาน กสทช. ทราบถึง
ข้ อมูลรายได้ และต้ นทุนทีเกิดขึน( จากสัญญาสัมปทาน และยังทําให้ การ
คํานวณต้ นทุนของการให้ บริ การของผู้มีหน้ าทีจัดทํารายงาน AS เป็ นไป
อย่ า งถู ก ต้ อ งและโปร่ ง ใสมากขึ น( เนื อ งจากต้ น ทุ น ที เ กิ ด จากสัญ ญา
สัมปทาน (เช่น ต้ นทุนโครงข่าย) นันมี
( การแยกออกมาต่างหากไม่ถกู นํามา
รวมกับต้ นทุนการให้ บริการของตนเอง นอกจากนี (ข้ อมูลรายได้ และต้ นทุน
ของสัญ ญาสัม ปทานเป็ นข้ อ มูล ที เ ป็ นประโยชน์ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลที
เกียวข้ อง
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• การใช้ ข้อมูลต้ นทุนทีอยู่บนพืน( ฐานของหลักการบัญชีโดยวิธีแบบ
HCA เพือจัดทํารายงาน AS สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิสากลในหลาย
ประเทศ เช่น สิงค์โปร์ อังกฤษ และไอร์ แลนด์ เป็ นต้ น นอกจากนีก( ารใช้
ข้ อมูลต้ นทุนแบบ HCA นันมี
( ความเหมาะสมอย่างยิงในการจัดทํารายงาน
AS ในปี แรกๆ หรื อในกรณี ทีหน่ว ยงานกํากับดูแลต้ องการทราบข้ อมูล
ต้ นทุนทีเ กิดขึนจริ
( งของผู้ประกอบการ

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น
๑.๔ การกํ า หนดให้ ผู้ มี ห น้ าที จั ด ทํ า
รายงานบัญชีแยกประเภทใช้ วิธีการจัดสรร
ต้ นทุนทังหมด
(
(Fully Distributed Cost :
FDC) เพื อจัดสรรต้ นทุนทัง( หมดไปยัง
บริการทีต้องทํารายงานบัญชีแยกประเภท
เฉพาะทีมีการให้ บริ การ มีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร

๒.๑ วิธีการจัดสรรรายได้ และประเภท
ของรายได้ ตามที"ระบุไว้ ในภาคผนวก ๒
ส่ วนที" ๑ มี ค วามเหมาะสม และ
ครอบคลุมทุกประเภทของรายได้ ของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ อย่ างไร

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เห็นด้ วยกับวิธีการจัดสรรต้ นทุนแบบ FDC
• การใช้ วิธีการจัดสรรต้ นทุนทัง( หมด (Fully Distributed Cost:
FDC) มีความเหมาะสมแล้ วเนืองจากเป็ นวิธีทีใช้ ข้อมูลต้ นทุนทังหมด
(
ของผู้ประกอบการและสามารถตรวจสอบและกระทบยอดได้ จ าก
รายงานทางบัญชี [ความเห็นส่วนใหญ่]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• การใช้ วิ ธี ก ารจัด สรรต้ น ทุนแบบ FDC ในการจัด ทํ า รายงาน AS
สอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ิสากลในหลายประเทศ เช่น สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย
ฮ่องกง และซาอุดิอาระเบีย เป็ นต้ น วิธีการจัดสรรต้ นทุนแบบ FDC เป็ น
วิธีก ารทีมี ความเหมาะสมเนื องจากเป็ นการกระจายข้ อมูลต้ น ทุน ของ
ผู้ประกอบการทัง( หมดจึงทํา ให้ ผลลัพธ์ ทีได้ (ต้ นทุนต่อบริ การ) มีค วาม
น่าเชือถือสูง สามารถอธิบายได้ และสามารถตรวจสอบและกระทบยอดกับ
ข้ อมูลในรายงานทางบัญชีได้ ง่ายกว่าวิธีการอืน

๒.
วิธีการจัดสรรรายได้ และประเภทของรายได้
ให้ ทบทวนการจัดประเภทของรายได้
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
• การจัดสรรรายได้ ตามทีระบุไว้ ๑๒ ประเภท อาจไม่ตรงตาม  แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ ภาคผนวก ๒ ส่ วนที" ๑
ข้ อ มูล ที บัน ทึก ทางบัญ ชี ข องผู้ป ระกอบการ กสทช. ต้ องพิ จ ารณา เหตุผลสนับสนุน
หลั ก การในการจั ด สรรรายได้ ว่ า เป็ นไปตามหลั ก การความ • ผู้ประกอบการไม่จําเป็ นต้ องบันทึกในบัญชีของผู้ประกอบการตาม
สมเหตุสมผลหรือไม่และควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้ ที ประเภทของรายได้ ทงั ( ๑๒ ประเภททีกําหนดในภาคผนวก ๒ ส่วนที ๑ แต่
ชัดเจน [บมจ. ทีโอที]
ประเภทของรายได้ ดงั กล่าวทีกําหนดเป็ นกรอบทีใ ช้ ในการจัดสรรรายได้ ไป
• วิธีการจัดสรรรายได้ มีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกบริ การดี ยังตลาดค้ าปลีกบริการ ตลาดค้ าส่งบริการ และผลิตภัณฑ์หรือบริ การอืนๆ
แล้ ว [บทจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน อย่า งไรก็ตาม ได้ มีก ารปรั บแก้ ไข เพิมเติม คํา อธิ บายของประเภทของ
รายได้ ในร่างประกาศฯ เพือ ให้ เกิดความเข้ าใจมากยิงขึน(
และสภาวิชาชีพบัญชีฯ]

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ให้ ท บทวนการแยกประเภทของรายได้ ท" ี แ สดงในงบกํ า ไร
ขาดทุน (ภาคผนวก ๓)
• ขอให้ กสทช. พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็ นในการแยก
ย่อยบริการทีแ สดงในงบกําไรขาดทุน เช่น บริการเสียง กําหนดให้ ต้อง
แยกออกเป็ นทังบริ
( การเสียงในท้ องถิน และบริการเสียงในประเทศ ซึง
จะเป็ นการเพิ ม ภาระให้ กับ ผู้ป ระกอบการเกิ น จํ า เป็ นหรื อ ไม่ ทัง( นี (
ประเภทรายได้ ทีกําหนดในภาคผนวก ๒ ส่วนที ๑ ควรสอดคล้ องกับ
ประเภทรายได้ ในงบกําไรขาดทุนตามภาคผนวก ๓ [ความเห็นส่วน
ใหญ่]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• การแยกย่ อ ยรายได้ ของบริ ก ารเสี ย งในงบกํ า ไรขาดทุ น ตาม
ภาคผนวก ๓ เพือนําข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการกํากับดูแลด้ านราคา และ
การกํา หนดอัต ราขัน( สูง โดยปกติผ้ ูป ระกอบการจะมี ก ารแยกประเภท
รายได้ ต ามบริ ก ารอยู่แ ล้ ว เนือ งจากมี การคิดอัต ราค่ า บริ ก ารทีต่ า งกัน
ขณะทีก ารแยกรายได้ ทีกํา หนดในภาคผนวก ๒ ส่วนที ๑ เป็ นเพียงการ
บอกลักษณะของรายได้ เพือง่ายต่อการแยกรายได้ ในภาคผนวก ๓ ดังนัน(
จึงเห็นว่า การกําหนดประเภทของรายได้ ทแี สดงในงบกําไรขาดทุนมีความ
เหมาะสมแล้ วและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแล

ให้ ขยายความของคําจํากัดความเหตุแห่ งที"มาพร้ อมยกตัวอย่ าง  ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
• ควรมีก ารขยายคํา จํ า กัด ความเหตุแ ห่งทีม าพร้ อมยกตัว อย่า ง  แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ
ประกอบ พร้ อมทังจั
( ดให้ มีการให้ คําปรึ กษาในการจัดประเภทรายได้ เหตุผลสนับสนุน
เพือให้ เกิดความเข้ าใจทีถกู ต้ อง [บมจ. กสท โทรคมนาคม]
• หลัก เหตุแห่ง ทีม า ตัว อย่ า งเช่ น รายได้ จ ากบริ ก ารโทรคมนาคม
ประเภทต่างๆ ทีมีการเรี ยกเก็บจากผู้ใช้ บริ การปลายทางของตน จะต้ อง
ถูกจัดสรรไปยังบริการทีต้องทํารายงาน AS ทีอยู่ในตลาดค้ าปลีกบริ การ
เนืองจากเป็ นการขายบริการในลักษณะค้ าปลีกไปยังผู้ใช้ บริการปลายทาง
ของตน และจะถูก จัด สรรไปยังบริ ก ารใดในตลาดค้ า ปลีก บริ ก ารนัน( ก็
ขึน( อยู่กับว่าเหตุแห่งทีมาของรายได้ คืออะไร นันคือเป็ นการขายบริ ก าร
ปร ะเ ภ ทใ ด เ ช่ น ห า ก เ ป็ นก า ร ข า ย บริ ก า รเ สี ย ง บน โค ร งข่ า ย
โทรศัพท์เคลือ นที (Mobile voice service) รายได้ จากการขายบริการนันก็
(
จะต้ องถูกจัดสรรไปยังบริ การทีต้องทํารายงาน AS ทีเรี ย กว่า “บริ การ
โทรศัพท์ เ คลือ นที ภายในประเทศ” เป็ นต้ น โดยประเภทของรายได้ ที
จัดเก็บอาจเป็ นรายได้ ทีมกี ารเรียกเก็บเป็ นรายงวด (Recurring fee) หรื อ

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

๒.๒ วิธีการจัดสรรต้ นทุน และประเภท
ของต้ นทุ นตามที"ระบุ ไว้ ในภาคผนวก
๒ ส่ วนที" ๒ มี ค วามเหมาะสม และ
ครอบคลุ มทุกประเภทของต้ นทุนของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ อย่ างไร

ให้ กําหนดวิธี การจัดสรรต้ น ทุ นและประเภทของต้ น ทุ นอย่ า ง
ชัดเจน
• ควรกํา หนดหลัก เกณฑ์ วิ ธีการในการแยกต้ นทุน รายละเอีย ด
วิธีก ารและขัน( ตอนให้ ชัด เจน ต้ อ งพิจ ารณาหลัก การในการจัดสรร
ต้ น ทุน ว่ า เป็ นไปตามหลัก การความสมเหตุส มผลหรื อ ไม่ แ ละควร
กําหนดหลักเกณฑ์ทีชดั เจน เนืองจากการทําบัญชีไม่มีการแยกต้ นทุน
รายบริ การอย่างละเอียดและชัดเจนและไม่มีบุคลากรทีมีความรู้ ทุก
ส่ ว น การแยกต้ น ทุ น ของผู้ ประกอบการ โดยเฉพาะบริ ก ารที ใ ห้
โปรโมชันทัง( บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและ Data ของผู้ประกอบการจะ
มีความซับซ้ อนในการแยกบัญชีของต้ นทุนและของรายได้ [ความเห็น
ส่วนใหญ่]
• มีความเหมาะสมดี เป็ นไปตามหลักสากล [บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส
คอมมูนเิ คชัน และ สภาวิชาชีพบัญชีฯ]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
รายได้ ทมี ีการเรียกเก็บตามปริมาณการใช้ งาน (Usage fee) ก็ได้
โดยหากมีรายได้ ทีนอกเหนือจากประเภทของรายได้ ทีกําหนดไว้
และไม่สามารถจัดสรรตามหลักเหตุแห่งทีมาได้ ให้ จดั สรรรายได้ เหล่านัน(
ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารอื น ๆ ดั ง นั น( จึ ง เห็ น ว่ า ไม่ ค วรกํ า หนด
รายละเอียดและยกตัวอย่างคําอธิบายไว้ ในร่ างประกาศฯ เนืองจาก ได้ มี
การอธิบายประเภทของบริ การสําหรับการจัดสรรรายได้ และประเภทของ
ต้ นทุนสําหรับการจัดสรรต้ นทุนอย่างละเอียดไว้ แล้ วในภาคผนวก B ของ
คู่มือฯ ซึงในระยะเวลาของการดําเนินการจัดทํารายงาน AS สํานักงาน
กสทช. และบริ ษัททีปรึกษาจะอธิ บายให้ ผ้ ูมีหน้ าทีจัดทํารายงาน AS มี
ความเข้ าใจทีถกู ต้ องมากขึนในการจั
(
ดประเภทของรายได้
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

ภาคผนวก ๒ ส่ วนที" ๒

• หลักการในการจัดสรรต้ นทุนได้ ถูกระบุไว้ อย่า งชัด เจนแล้ วในร่ า ง
ประกาศฯ แต่อย่างไรก็ตามได้ มีการปรับแก้ ไข และเพิมเติมประเภทของ
ต้ นทุน เพื อให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจมากยิงขึน( นอกจากนีจ( ะได้ กํ า หนดและ
อธิ บ ายวิ ธี ก ารที ใ ช้ ใ นการจัด สรรต้ น ทุน โดยละเอี ย ดไว้ ใ นคู่มื อ ฯ และ
แบบจําลองต้ นทุนรายบริการซึงจะส่งมอบให้ กับผู้มีหน้ าทีจัดทํารายงาน
AS ทุกราย

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ให้ ทบทวนการกําหนดเกณฑ์ ปันส่ วนต้ นทุน (Cost drivers) และ
ให้ กาํ หนดสมมติฐานที"ใช้ ให้ ชดั เจน
• กสทช. ควรอนุญาตและยอมให้ ผ้ ูประกอบการพิจารณาเกณฑ์
การปั นส่วนทีเหมาะสมกับข้ อมูลของผู้มีหน้ าทีจัดทํารายงาน AS โดย
อยู่บนพื (นฐานตามหลักเหตุแห่งทีมา กสทช. ควรให้ ผู้ประกอบการใช้
แนวทางปฏิ บั ติ ข องตนเองซึง อาจเลื อ กใช้ การจั ด สรรต้ น ทุน ตาม
กิจกรรมและวิธีการคํานวณต้ นทุนแบบอืนทีผ้ ูประกอบการพิจารณา
แล้ วว่าเหมาะสมและสอดคล้ องกับแนวทางของ กสทช. [บมจ. ทีโอที]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• ควรกําหนดหลัก การปั นส่วนต้ นทุนทีเป็ นมาตรฐานบังคับใช้ กับทุก
ราย แต่ ไ ม่ ค วรกํ า หนดเกณฑ์ ปั น ส่ว นต้ น ทุน และสมมติ ฐ านที ต ายตัว
เนืองจากข้ อมูลต้ นทุนของผู้ให้ บริการรายหนึงอาจจะสามารถถูกจัดสรร
โดยตรงได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องใช้ หลักการปั นส่วนต้ นทุน เนืองจากมีวิธีการ
บัน ทึ ก ข้ อ มูล ทางบั ญ ชี ที เ หมาะสมกั บ การจั ด สรร แต่ ข้ อมูล ประเภท
เดียวกันสําหรับผู้ประกอบการอีกรายหนึงอาจจะต้ องใช้ เกณฑ์ในการปั น
ส่ว นต้ นทุนเนืองจากมีการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีทีไม่เหมาะสมกับการ
จัดสรร เพราะฉะนัน( การกํ า หนดเกณฑ์ ปันส่วนต้ นทุนและสมมติฐ านที
ตายตั ว จึ ง ไม่ มี ค วามเหมาะสม อย่ า งไรก็ ต าม ในคู่มื อ ฯ ได้ มี ก าร
ยกตัวอย่างต้ นทุนประเภทต่างๆและอธิ บายประเภทของเกณฑ์ ปันส่วน
ต้ นทุ น ที ส ามารถนํ า มาใช้ ได้ แต่ ทั ง( นี จ( ะขึ น( อยู่ กั บ ฐานข้ อมู ล ของ
ผู้ประกอบการว่ามีการจัดเก็บหรือบันทึกข้ อมูลอย่างไร

• ควรกําหนดให้ มีเกณฑ์ก ารปั นส่วน และสมมติฐานทีเหมาะสม
ชัดเจนและบังคับใช้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันสํา หรับผู้ทีมีหน้ าทีจัดทํา
รายงาน AS ทุกราย เนืองจากการใช้ สมมติฐานทีแ ตกต่างกัน จะส่งผล
ให้ เกิดความได้ เปรียบเสียเปรียบในการกําหนดต้ นทุนรายบริ การ และ
เพื อ ให้ ผ้ ูมี ห น้ า ที จั ด ทํ า รายงาน AS ทุก รายแสดงผลที ส ามารถ
เปรียบเทียบกันได้ [บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส]
• สําหรับต้ นทุนทางอ้ อม เมือมีการแบ่งบริ การละเอียด ทําให้ มีการ
ใช้ เกณฑ์ปันส่วนต้ นทุนเป็ นจํานวนมากและอาจมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ • สํานักงาน กสทช. ร่ วมกับบริ ษัททีปรึ กษา จะช่วยให้ คํา ปรึ กษาแก่
[สภาวิชาชีพบัญชีฯ]
ผู้ประกอบการในการเลือกใช้ เกณฑ์ ปันส่วนต้ นทุนเพือลดปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิจริง

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
ให้ เพิ"มวิธีการที"จะนํามาใช้ ในการจัดสรรต้ นทุนร่ วม (Common  ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
Cost)

 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

• ควรให้ มีการใช้ วิธีการจัดสรรต้ นทุนให้ ส่วนของ Common cost เหตุผลสนับสนุน
ด้ วยวิธีอืนๆ นอกเหนือจากวิธี EPMU ตามทีประกาศกํา หนด เช่น
• วิธีการ EPMU เป็ นวิธีการทีเ หมาะสมทีสดุ เนือ งจาก เป็ นไปได้ ในทาง
วิธีการ ABC - Activity Based Costing หรื อ FTE - Full Time
ปฏิบัติ และมีการใช้ อย่างแพร่ หลาย ต้ นทุนร่ วมเป็ นต้ นทุนทีไม่สามารถ
Employed [บมจ. ทีโอที]
จัดสรรได้ ทัง( ทางตรงและทางอ้ อมโดยวิธีการทีผ้ ูประกอบการเสนอ คือ
วิธีการ Activity Based Costing หรื อ Full Time Employee เนืองจาก
เป็ นวิ ธีการทียัง คงต้ องใช้ เกณฑ์ ปันส่ว นต้ นทุน (Cost driver) ในการ
จัด สรรต้ นทุน ทางอ้ อม โดยจํ า เป็ นต้ อ งมีก ารกํ าหนดเกณฑ์ ปั นส่ว นให้
เหมาะสม เช่น วิธีการ Full Time Employee ต้ องใช้ จํานวนพนักงานเป็ น
เกณฑ์ปันส่วนต้ นทุน เป็ นต้ น
๒.๓ วิ ธี ก ารจั ดสรรสิ นทรั พ ย์ ลงทุ น
และประเภทของสินทรั พย์ ลงทุนตามที"
ระบุ ไว้ ในภาคผนวก ๒ ส่ วนที" ๓ มี
ความเหมาะสม และ/หรื อครอบคลุ ม
ทุ กประเภทของสิ นทรั พย์ ลงทุ นของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ อย่ างไร

ไม่ ควรจะกําหนดให้ จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนไปยังตลาดค้ าปลีก
บริการเท่ านัน@
• ไม่ควรจะกําหนดให้ จดั สรรเงินทุนหมุนเวียนไปยังตลาดค้ าปลีก
บริ ก ารเท่านัน( แต่ ค วรกํ า หนดเกณฑ์ ปั นส่ว นสํา หรับแต่ล ะชนิดของ
สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี (สินหมุนเวียน เนืองจากตลาดค้ าปลีกและ
ตลาดค้ าส่งมีความสัมพันธ์ กับสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภท ซึงหากปั น
ส่ว นไม่เหมาะสมก็จะส่งผลให้ ต้นทุนในบริ ก ารค้ า ส่งหรื อค้ าปลีกไม่
สะท้ อนตามต้ นทุนทีถูกต้ อง เช่น สินทรัพย์หมุนเวียนมีความสัมพันธ์
กับบริการค้ าส่งมาก ถ้ าไม่กําหนดจะมีผลกระทบกับบริการในประเภท
นัน( [ความเห็นส่วนใหญ่]

 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

ภาคผนวก ๒ ส่ วนที" ๓

• แก้ ไขร่ างประกาศฯ เรื องการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ดังนี ( “เงินทุน
หมุนเวียน ได้ แก่ สินทรั พย์ห มุนเวีย น (Current Asset) และหนีส( ิน
หมุนเวียน (Current Liability) ให้ ถูกจัดสรรตามหลักเหตุแห่งทีมาไปยัง
ตลาดค้ าปลีกบริการ ตลาดค้ าส่งบริการ และผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอืนๆ ที
เกียวข้ อง” เนืองจากผู้ให้ บริการบางรายมีสินทรัพย์หมุนเวียนบางประเภท
ทีเกียวข้ องกับบริการในตลาดค้ าส่งบริการ เช่น บริการ termination ดังนัน(
จึงไม่สามารถจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนไปยังตลาดค้ าปลีกบริการได้ ทงหมด
ั(

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ให้ ท บทวนเกณฑ์ การจัดสรรและการปั นส่ ว นสิน ทรั พย์ ลงทุ น
และให้ มกี ารกําหนดที"ชัดเจน
• กสทช. ควรอนุญาตและยอมให้ ผ้ ูประกอบการพิจารณาเกณฑ์
ปั นส่วนทีเหมาะสมทีนอกเหนือจากที กสทช. ได้ ให้ แนวทางไว้ [บมจ.
ทีโอที]
• การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน และประเภทของสินทรัพย์ลงทุนของ
บริ ษัทเป็ นการจําแนกรายการของอุปกรณ์ ไม่ได้ จําแนกสินทรัพย์ตาม
ประเภทของบริ ก าร จึง จํ า เป็ นต้ องใช้ ข้ อ สมมุติ ฐ านในการจํ า แนก
สินทรัพย์เพือจัดประเภทและกระจายให้ เข้ ากับบริ การแต่ละประเภท
[บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน ]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.

 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ
เหตุผลสนับสนุน
• ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาเกณฑ์ปันส่วนทีเ หมาะสมได้ เองตาม
หลัก การทีกําหนดในร่ างประกาศฯ เนืองจากการบันทึก สินทรัพย์ลงทุน
ของแต่ละผู้ประกอบการมีความแตกต่า งกัน ซึงผู้ประกอบการรายหนึง
อาจสามารถจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนไปยังบริ การได้ โดยตรง แต่สินทรัพย์
ประเภทเดียวกันของผู้ประกอบการอีกรายหนึงอาจจะต้ องใช้ เกณฑ์การ
ปั นส่วนเนืองจากมีการบันทึกข้ อมูลสินทรัพย์ทีไม่สอดคล้ องกับการจัดสรร
ไปสูบ่ ริการ
• การบันทึกข้ อมูลต้ นทุนปั จจุบันมิได้ แยกชิน( ส่วนของอุปกรณ์ แต่ • ได้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในร่ าง
จะบันทึก เป็ นต้ น ทุนรวม หากจะต้ องแยกส่ว นของอุป กรณ์ ด้ ว ยวิ ธี ประกาศฯไว้ อย่า งเหมาะสมแล้ ว โดยรายละเอีย ดของวิธีการจัดสรรได้
Cost Allocation ก็ควรมีการกําหนดเกณฑ์ปันส่วน (Cost Driver) ให้ แสดงไว้ ในคู่มือฯ
ชัดเจน [บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส]
• ควรกําหนดให้ มีหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินลงทุน และสินทรัพย์
ทีใช้ ในการดํา เนินธุรกิ จทัง( หมดทีชัด เจน เพือให้ ผ้ ูสอบบัญชีของผู้มี
หน้ าทีจัดทํารายงาน AS ใช้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันในการสอบทาน
รายงาน AS ในกรณีทีข้อมูลทีบันทึกทางบัญชีไม่สามารถระบุหลัก
เหตุแห่งทีมาได้ เห็นควรให้ ใช้ วิธีเกณฑ์ปันส่วนทีเหมาะสมเช่นเดียวกับ
กรณี ก ารจัด สรรรายได้ และควรขยายความหลัก เหตุแห่ งที ม าของ
สินทรัพย์ลงทุน พร้ อมยกตัวอย่างประกอบด้ วย [ความเห็นส่วนใหญ่]

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

๓.๑ รายงานบัญชีแยกประเภทที" ต้อง
นําส่ งตามที"ระบุไว้ ใน ข้ อ ๑๑ และใน
ภาคผนวก ๓ ของ (ร่ าง) ประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื" อง
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การจั ดทํารายงาน
บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่ างไร

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
การจัดทํางบเงินลงทุนแยกเป็ นรายบริการ
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
• งบแสดงฐานะทางการเงินทีจัดทําขึ (นตามหลักการบัญชีจะไม่ได้  แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ
แยกแต่ละบริการ แม้ ประกาศกําหนดวิธีการจัดสรรให้ กับบริการโดยใช้ เหตุผลสนับสนุน
หลักเหตุแห่งทีมา แต่ในทางปฏิบตั อิ าจทําได้ ยาก [สภาวิชาชีพบัญชีฯ] • ในการจัดทํางบเงินลงทุนแยกตามบริการ จําเป็ นต้ องใช้ แบบจําลอง
ต้ น ทุน รายบริ ก ารมาช่ ว ยในการจัด สรร ซึง ทีผ่า นมาสํา นัก งาน กสทช.
ร่วมกับบริ ษัททีปรึกษาได้ เข้ าพบผู้ประกอบการเป็ นรายบริ ษัทเพืออธิบาย
รายละเอียดในคู่มือฯ และจัดให้ มีการฝึ กอบรมการใช้ แบบจําลองต้ นทุน
รายบริการเป็ นเวลา ๓ วันและหลังจากทีประกาศมีผลใช้ บงั คับจะเข้ าพบ
เพือ อธิ บายเพิ ม เติมเป็ นรายบริ ษัท อย่ า งต่อ เนือ งต่ อไปในขัน( ตอนการ
จัดเตรียมรายงาน AS
๓. รายงานบัญชีแยกประเภท และการนําส่ งรายงานบัญชีแยกประเภท
ให้ ยกเว้ นการนําส่ งรายงานที"ไม่ ใช่ รายงานทางบัญชี
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
• ปี เริ ม ต้ น ควรให้ ผ้ ูป ระกอบการจัด ทํ า รายงานเฉพาะ งบกํ า ไร  แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ
ขาดทุน งบเงินลงทุนและงบกระทบยอดเท่านัน( เพราะการเพิมรูปแบบ เหตุผลสนับสนุน
รายงาน AS อืนๆ เช่น รายงานค่าตอบแทนระหว่างกัน รายงานต้ นทุน • เพือให้ การจัดทํารายงาน AS เป็ นไปตามวิธีการและกระบวนการที
บริ ก ารต่อหน่วย และรายงานปริ มาณการใช้ งาน เป็ นการเพิมภาระ สมเหตุ ส มผล มี ห ลัก ฐานอ้ า งอิ ง ได้ อย่ า งเป็ นระบบและเป็ นไปตาม
และค่าใช้ จ่ายแก่ผ้ ปู ระกอบการเป็ นอย่างมาก แม้ ว่าสํานักงาน กสทช. ข้ อเท็จ จริ ง ข้ อมูลในรายงานทีไ ม่ใช่ ร ายงานทางบัญชี เ ป็ นข้ อมูล แสดง
จะจัดทําแบบจําลองต้ นทุนและแบบจําลองการจัดทํารายงาน AS เป็ น ความเชือมโยงระหว่างข้ อมูลในรายงานทางบัญชีและการกระทบยอดทาง
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ปแต่ยัง ไม่ มีก ารส่ง มอบไฟล์ แ บบจํ า ลองดังกล่า ว บัญชี ซึงช่วยให้ การสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การตรวจสอบ
เพือให้ ศึกษาถึงความเชือมโยงของข้ อมูลโดยละเอียด [บมจ. ทีโอที และการนํา ข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ต่อไปของ กสทช. เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และ บมจ. กสท โทรคมนาคม]
ดังนัน( จึงกําหนดให้ ผ้ มู ีหน้ าทีจดั ทํารายงาน AS นําส่งทังรายงานทางบั
(
ญชี
• หลักเกณฑ์ นีค( รอบคลุมเหมาะสมแล้ ว [บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส และรายงานทีไ ม่ใช่รายงานทางบัญชีดงั ทีกําหนดไว้ ในร่างประกาศฯ
คอมมูนเิ คชัน ]

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
การเปรียบเทียบรายงาน AS ของปี บัญชี ๒๕๕๔
• สําหรับการจัดทํารายงาน AS ของปี ๒๕๕๔ ผู้มหี น้ าทีจ ดั ทํา
รายงาน AS ต้ องจัดทํารายงาน AS ของปี ๒๕๕๓ เพือการ
เปรียบเทียบด้ วยหรือไม่ [บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด]

ให้ ทบทวนรูปแบบของรายงาน AS
• ควรกําหนดมาตรฐานการรายงานข้ อมูลทีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
ให้ ชัดเจน เช่น หลักเกณฑ์ในการวัดจํานวนผู้ใช้ บริ การของผู้มีหน้ าที
จัดทํารายงาน AS เพือรายงานจํานวนผู้ใช้ บริการไปในทิศทางเดียวกัน
หรื อ ปริ มาณการใช้ งานอันเกิ ดจากการทดสอบระบบเนืองจากไม่มี
รายได้ เกิดขึ (น [ความเห็นส่วนใหญ่]
• รู ป แบบของรายงานควรรวมทุก บริ ก ารของทัง( กลุ่ม บริ ษั ท ใน
แบบฟอร์ มเดียวกัน เพือประโยชน์ในการกํากับดูแลและความสัมพันธ์
ของข้ อ มูล และงบกํ า ไรขาดทุน ควรแยกตามประเภทรายได้ แ ละ
ค่าใช้ จ่าย [สภาวิชาชีพบัญชีฯ]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

บทเฉพาะกาล ข้ อ ๑๗

เหตุผลสนับสนุน
• สํ า นัก งาน กสทช. เห็ น ควรนํ า เสนอให้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ ม เติ ม ร่ า ง
ประกาศฯ ในบทเฉพาะกาล ข้ อ ๑๗ ให้ ชดั เจนดังนี (
“ในวาระเริ ม แรกให้ ผ้ ูมี ห น้ า ที จั ด ทํ า รายงานบัญ ชี แ ยกประเภทนํ า ส่ ง
รายงานบัญชีแยกประเภทของปี บัญชี ๒๕๕๔ ทีผ่า นการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อสํานักงานภายในหนึง ร้ อยห้ าสิบวัน นับจากวันที
ประกาศนีม( ีผ ลใช้ บัง คับ โดยไม่ ต้อ งนํ า ข้ อ มูล ของปี บัญ ชี ๒๕๕๓ มา
เปรียบเทียบ” เพือลดภาระให้ แก่ผ้ มู หี น้ าทีจัดทํารายงาน AS ในปี แรกของ
การจัดทํา
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• การวัดข้ อมูลทีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่นจํานวนผู้ใช้ บริ การ ขึ (นอยู่
กับมาตรฐานของผู้มีหน้ าทีจัดทํารายงาน AS นัน( ๆ การกําหนดมาตรฐาน
การรายงานข้ อมูลทีไ ม่ใช่ข้อมูลทางการเงินทีเ หมือนกันจะเป็ นการเพิม
ภาระเกินสมควรแก่ผ้ มู หี น้ าทีจ ดั ทํารายงาน AS เนืองจากอาจทําให้ ต้องมี
การเปลีย นแปลงระบบการจัดการฐานข้ อมูลเกินจําเป็ น
• รูปแบบของงบกําไรขาดทุนของรายงาน AS ได้ แยกตามประเภทของ
รายได้ และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องและจําเป็ นแล้ ว

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น
๓.๒ คุณสมบัติและขอบเขตงานของผู้
ตรวจสอบบั ญชี ตามที" ระบุ ไว้ ใน ข้ อ
๑๒ และข้ อ ๑๓ ของ (ร่ าง) ประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื" อง
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การจั ดทํารายงาน
บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่ างไร

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ให้ กาํ หนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี
• ไม่มีการกําหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
โดยขอให้ พิจารณาความเห็นของสํานักงานตรวจสอบบัญชีและสภา
วิชาชีพบัญชีเ ป็ นหลัก เพือกํา หนดขอบเขตงานและคุณสมบัติ ของ
ผู้ตรวจสอบบัญชี [บมจ. ทีโอที]
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพือ สอบทานรายงาน AS จะต้ องเป็ นราย
เดียวกับผู้สอบบัญชีของงบการเงินหรือไม่ [บมจ. ทีโอที]
• คุณสมบัติและขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีมคี วามเหมาะสมแล้ ว
[บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน และสภาวิชาชีพบัญชีฯ]

ให้ สามารถชีแ@ จงเพิ"มเติมเกี"ยวกับการแก้ ไขปรับปรุงรายงาน AS
• การแก้ ไขปรับปรุงรายงาน AS ตามการสอบทานของผู้สอบบัญชี
รั บอนุญ าตและความเห็นของสํา นัก งานให้ มีก ารแก้ ไ ขปรั บปรุ งให้
ถูกต้ องภายใน ๓๐ วันนับจากวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจากสํานักงานนัน(
หากหลัก เกณฑ์ และวิธี การทีใช้ ของผู้ประกอบการไม่ส อดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการทีใช้ ของผู้สอบบัญชี ผู้ประกอบการจะสามารถ
ชีแ( จงและไม่ปฏิบตั ติ ามในเรืองดังกล่าวได้ หรือไม่ [บมจ. ทีโอที]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• การศึกษาเกียวกับมาตรฐานการสอบทานและคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชี อ้ า งอิงจากมาตรฐานการบัญ ชี ของประเทศไทย หลักการปฏิบัติ
สากลในการสอบทาน และการรับฟั งนําความคิดเห็นของสํานักงานสอบ
บัญชีและสภาวิชาชีพบัญชี เพือ ให้ การกําหนดคุณสมบัติและขอบเขตงาน
ของผู้สอบบัญชี มีค วามเหมาะสมและไม่เป็ นภาระของผู้มีหน้ า ทีจัด ทํา
รายงาน AS จึ ง เห็ น ว่ า ในข้ อ ๑๓ ของร่ า งประกาศฯ มีก ารกํ า หนด
คุณสมบัติและขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีอย่างละเอีย ดและครบถ้ วน
แล้ ว
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีสอบทานรายงาน AS อาจเป็ นรายเดียวกับ
ผู้สอบบัญ ชีของงบการเงินหรื อไม่ก็ไ ด้ โดยผู้มีหน้ า ทีจัด ทํารายงาน AS
สามารถคัดเลือกแต่งตังผู
( ้ สอบบัญชีทมี ีคณ
ุ สมบัติตามร่างประกาศฯ
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• ตามข้ อ ๑๓ วรรค ๔ ของร่ างประกาศนี ( หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ได้ สอบทานแล้ วพบว่ารายงาน AS ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในประกาศฯ
สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาว่าจะต้ องมีการแก้ ไข ปรับปรุงรายงาน AS
หรื อไม่ ซึงในขัน( ตอนนีผ( ้ ปู ระกอบการสามารถชีแ( จงเหตุผลของความไม่
สอดคล้ อ งดัง กล่ า วได้ เพือ กสทช. จะ ได้ พิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี ก ารที
เหมาะสมยิงขึ (น

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ให้ นําค่ าใช้ จ่ายเกิดขึน@ จากการสอบทานรายงานมาหักลดหย่ อน
จากค่ าธรรมเนียมจ่ าย กสทช.
• ตามข้ อ ๑๓ วรรคท้ ายทีกํา หนดให้ ผ้ ูมีหน้ าทีจัด ทํารายงาน AS
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด จ้ างผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตและ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเ กียวข้ องกับการจัดทําและสอบทานรายงาน AS ทํา
ให้ มีภาระค่าใช้ จ่ายเพิมขึ (น จึงเห็นควรให้ นําค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมาหัก
ลดหย่ อ นก่ อ นการคํ า นวณค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตและค่า USO
เพราะถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน( จากการกํากับดูแลโดยตรง [บมจ.
กสท โทรคมนาคม]

ให้ ทบทวนวิธีการแสดงความเห็นและการลงนามในรายงานการ
สอบทานของผู้สอบบัญชี
• การแสดงความเห็นของ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะ
เป็ นการลงนามในนามของ สตง. ขณะทีประกาศกําหนดให้ ผ้ ทู ีจะลง
นามในรายงาน AS จะต้ องเป็ นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายบุค คล
ดั ง นั น( จึ ง ควรมี ข้ อยกเว้ นในเรื อ งนี ใ( ห้ แก่ สตง. ไว้ ในประกาศ
[สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• ตามคํ า สัง กทช. เรื อ งการกํ า หนดผู้มีอํ า นาจเหนื อ ตลาดอย่ า งมี
นัยสําคัญ และมาตรการเฉพาะให้ ผ้ มู อี ํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยั สําคัญ
ปฏิบตั ิตาม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดว่าการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภท
บริ ก าร เป็ นมาตรการเฉพาะทีผ้ ูมี อํา นาจเหนื อตลาดอย่า งมี นัย สําคัญ
จะต้ องปฏิบตั ิตาม เนืองจากเป็ นผู้ทีมีโอกาสในการก่อให้ เกิดพฤติกรรมที
อาจกีดกันการแข่งขัน ดังนัน( จึงเป็ นเหตุให้ ต้องจัดทํา รายงาน AS และ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน( จากการจัดทํารายงานบัญชีดังกล่าวทัง( หมด ย่อมถือ
เป็ นความรับผิดชอบของผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยั สําคัญทุกราย
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไ ขเพิ"ม เติ มร่ างประกาศฯ

ข้ อ ๓ นิ ยามของผู้ สอบ

บัญชีรับอนุญาต
เหตุผลสนับสนุน
• แก้ ไขเพิม เติมร่างประกาศฯ ใน ข้ อ ๓ ดังนี (
“ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึงได้ รับการแต่งตัง(
เป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (Certified Public
Accountant: CPA) ตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี และให้ หมายความ
รวมถึงผู้ทีได้ รับการแต่งตังเป็
( นผู้สอบบัญชีในนามของสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ให้ ทบทวนมาตรฐานการสอบทาน
• ควรกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีเพือใช้ ในการอ้ างอิงสําหรับ
ข้ อมูลทีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เนืองจาก มาตรฐาน 2400 จะใช้ ใน
การสอบทานงบการเงิ น ดัง นัน( ควรนํา เอามาตรฐาน 3000 มาใช้
หรือไม่ [บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด]
• ควรกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี เสนอรายงานโดยใช้ มาตรฐานตาม
ข้ อตกลงร่ วมกัน เช่น ประกาศของ BOI [บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด]

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ

เหตุผลสนับสนุน
• ร่างประกาศฯ ได้ กําหนดขอบเขตให้ ผ้ สู อบบัญชีปฏิบตั ิงานไว้ ชัดแจ้ ง
แล้ ว ส่วนวิธีการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีย่อมเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานทีองค์กรวิชาชี พซึงกํ ากับผู้สอบบัญชีเป็ นผู้กํา หนด อย่า งไรก็
ตาม จะเพิ ม เติ ม ตัว อย่ า งรายงานการสอบทานไว้ ใ นคู่ มื อ ฯ เพื อ เป็ น
แนวทางให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีตอ่ ไป
• กสทช. คาดหวังรายงานของผู้สอบบัญชีในระดับให้ ความเชือมัน แต่
จากการรายงานตามประกาศของ BOI งานของผู้สอบบัญ ชี ที BOI
ประกาศเป็ นระดับไม่ได้ ให้ ความเชือมัน

๓.๓ การกําหนดกรอบระยะเวลาของ
การนํ าส่ งรายงานตามที"ระบุ ไว้ ใน ข้ อ
๑๔ และข้ อ ๑๗ ของ (ร่ าง) ประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ยง
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื" อง
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การจั ดทํารายงาน
บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่ างไร

ให้ ทบทวนกรอบระยะเวลาการจัดส่ งรายงาน AS
• ควรกําหนดบทเฉพาะกาลสําหรับปี แรกให้ สามารถนําส่งรายงาน
AS ล่า ช้ า ได้ เ ป็ นภายใน ๑๘๐ – ๓๖๐ วัน เพราะต้ องมีก ารปรั บ
โครงสร้ างบัญชีและเก็บข้ อมูลทีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือมีบริ การ
เป็ นจํานวนมากจึงต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการนาน และต้ องให้ เวลา
กับผู้สอบบัญชี [ทุกบริษัท]

 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
 แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ บทเฉพาะกาล

ข้ อ ๑๗ จาก

๙๐ วันเป็ น ๑๕๐ วัน
เหตุผลสนับสนุน
• ขยายระยะเวลาการนําส่งรายงาน AS ของปี บญ
ั ชี ๒๕๕๔ จาก ๙๐
วันเป็ น ๑๕๐ วัน เพราะจากการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิสากล ระยะเวลา
จัด ส่ง รายงาน ๑๕๐ วัน นับ ตัง( แต่ว ัน สิน( รอบบัญ ชี ข องทุก ปี ถื อ เป็ น
ระยะเวลาสูงสุดทีหน่วยงานกํากับดูแลจะอนุญาต ซึงหากนําส่งรายงาน
ล่าช้ าเกินไปนับจากวันสิ (นรอบบัญชี จะทําให้ ข้อมูลทีได้ รับไม่เป็ นปั จจุบนั
และการนําไปใช้ แก้ ไขปั ญหาต่างๆ จะไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ ประกอบกับการ
จัด ทํ า รายงาน AS ไม่ ต้ อ งปรั บโครงสร้ างของระบบบัญ ชี และจะมี
แบบจําลองต้ นทุน และแบบจําลองรายงาน AS เตรี ยมไว้ ให้ รวมทังจะมี
(
การเดินสายเข้ าพบเป็ นรายบริษัท เพือให้ ความช่วยเหลือและให้ คาํ ปรึกษา
ในการจัดทํารายงาน AS เพือให้ สามารถปฏิบตั ิได้ จริง

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ประเด็นเพิ"มเติมอื"นๆ

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
ให้ ทบทวนปี ที"ต้องจัดทํารายงาน AS
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
• งวดปี บัญชีแรกทีจัดทํารายงาน ควรเป็ นปี บัญชีเดียวกันหรื อปี ที  แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ
ถัดจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพือให้ ผ้ ูปฏิบัติพร้ อมและมี เหตุผลสนับสนุน
เวลาทําความเข้ าใจ [สภาวิชาชีพบัญชีฯ]
• การให้ จดั ทํารายงาน AS ในปี ๒๕๕๔ โดยจัดส่งในปี ๒๕๕๕ นัน(
เนืองจากผู้มีหน้ าทีในการจัดทํารายงาน AS มีข้อมูลในอดีต และได้ ออก
งบการเงินทีตรวจสอบเป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว จึงสามารถนํามาจัดทํารายงาน
ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก ารทีกํา หนดไว้ ในประกาศฯได้ นอกจากนัน( ทาง
สํานักงาน กสทช. ร่ วมกับบริ ษัททีปรึกษาได้ เตรี ยมความพร้ อมและสร้ าง
ความเข้ าใจแก่ผ้ มู ีหน้ าทีจัดทํารายงาน AS โดยได้ มีการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ และทําความเข้ าใจในเรื องนีม( าก่อนล่วงหน้ าเป็ นเวลา ๙
เดือน โดยได้ มีการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ๒ ครัง( การเดินสายรายบริ ษัท ๒
ครัง( ประกอบกับการอบรมแบบจําลองต้ นทุนให้ แก่ทกุ รายเป็ นเวลา ๓ วัน
เรียบร้ อยแล้ ว

๔. ประเด็นเพิ"มเติมอื"นๆ หรื อข้ อเสนอแนะที"มีต่อเอกสารการประกอบการรับฟั งความคิดเห็นฉบับนี @
ให้ สร้ างความเท่ าเทียมในการรายงาน
 ยืนยันตามร่ างประกาศฯ
• วัต ถุประสงค์ของรายงานข้ อมูลโทรคมนาคม (TUSOA) และ  แก้ ไขเพิ"มเติมร่ างประกาศฯ ข้ อ ๑๘ ดังนี @
รายงาน AS ต่างกัน ทําให้ เกิดความไม่สอดคล้ องในภาระหน้ าทีของ • ร่ า งประกาศฯ เดิม กํ า หนดให้ ผ้ ูมีห น้ า ที จัด ทํ า รายงานบัญ ชี แ ยก
ผู้ประกอบการ [บจ. ทรู อินเทอร์ เน็ต]
ประเภททีดําเนินการครบถ้ วนตามทีกําหนดในร่างประกาศนี ( และผ่านการ
• ข้ อมูลในรายงาน TUSOA และ AS มีความละเอียด หยาบไม่ พิจารณาของสํานักงานแล้ ว ได้ รับยกเว้ นการนําส่งรายงาน TUSOA แต่ได้
เท่ากัน ควรให้ ทุกรายทํา TUSOA เหมือนกัน และทําข้ อมูลเพิมเติม มีการแก้ ไขเพิมเติมร่างประกาศในเรืองนี (ให้ มคี วามชัดเจนขึ (น เป็ นดังนี (
เฉพาะจุดสําหรับรายทีเ ป็ น SMP [บจ. ทรู อินเทอร์ เน็ต]
“ผู้มีหน้ า ทีจัด ทํา รายงานบัญชีแ ยกประเภทและมีห น้ า ที รายงานข้ อมูล
บัญชีโทรคมนาคม ยังคงมีหน้ าทีรายงานข้ อมูลบัญชีโทรคมนาคม ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื อง หลักเกณฑ์การ
รายงานข้ อมูลบัญชีโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และคําสัง คณะกรรมการ
กิ จ การโทรคมนาคมแห่งชาติ ที ๓๒/๒๕๕๓ เรื องระบุผ้ ูมีอํา นาจเหนื อ

ประเด็นรับฟั งความคิดเห็น

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
ตลาดอย่างมีนยั สําคัญในแต่ละตลาดทีเกียวข้ อง และให้ ผ้ มู ีอํานาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนยั สําคัญปฏิบตั ิตามมาตรการเฉพาะทีกําหนด ไปจนกว่าจะ
มีการนําส่งรายงานบัญชีแยกประเภททีผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอย่างครบถ้ วน และสํานักงานพิจ ารณาแล้ วเห็นว่าผู้มีหน้ าที
จัดทํ ารายงานบัญ ชีแ ยกประเภทดํ า เนินการครบถ้ ว นตามที กํ า หนดใน
ประกาศนี ( ทัง( นี ( ให้ ผ้ มู ีหน้ าทีจัดทํา รายงานบัญชีแยกประเภททีผ่านการ
พิจารณาของสํา นักงานแล้ ว ได้ รับยกเว้ นการนําส่งรายงานข้ อมูลบัญชี
โทรคมนาคม”

• กรณีทีผ้ ปู ระกอบการมีระบบบัญชีต้นทุน สํานักงาน กสทช. ควร • ผู้มหี น้ าทีจัดทํารายงาน AS สามารถใช้ ระบบบัญชีต้นทุนทีมีอยู่ของ
อนุญาตให้ ใช้ ได้ โดยอาจปรั บปรุ งรายการตามทีสํา นักงาน กสทช. ตนในการจัดทํารายงาน AS ได้ โดยให้ มีข้อมูลครบถ้ วนตามแบบฟอร์ ม
เห็ น สมควร แต่ ค วรมี ก ารประเมิ น ผลระบบบั ญ ชี ต้ นทุ น ของ รายงาน AS ตามกําหนดในร่างประกาศฯ
ผู้ประกอบการก่อนอนุมตั ิให้ นําไปใช้ งานได้ [บมจ. ทีโอที]
• การกําหนดราคาจากต้ นทุนเป็ นรายบริ การ อาจไม่ใช่วิธีทีดีทีสดุ
• ปั จจุบนั อัตราทีมีการกํากับดูแลในบริ การค้ าปลีกในหลายๆประเทศ
สํา หรั บประเทศไทย ควรจะต้ องใช้ ระบบอืนแทนหรื อไม่ เช่ น ระบบ ได้ มีก ารกํ า หนดเป็ นอัต ราขัน( สูง (Ceiling)
แต่อย่า งไรก็ ตามอัตรา
Floor & Ceiling [บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส]
ค่าบริ การบางประเภทยังคงต้ องเป็ นอัตราทีอิงทุน เช่น อัตราค่าบริ การ
เชือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) เป็ นต้ น
• การคิดค่า IC อยู่บนพืน( ฐานของ LRIC ขณะทีก ารคิด ต้ นทุน • การคํา นวณค่า IC อยู่บนพืน( ฐานของ LRIC และการคิด ต้ นทุน
บริ การ IC สําหรับรายงาน AS อยู่บนพื (นฐานของ FDC ทําให้ มีส่วน บริ การสํา หรับรายงาน AS บนพืน( ฐานของ FDC เป็ นแนวทางทีมีก าร
ต่างเกิดขึ (น การกระทบยอดจะไม่สามารถทําได้ [บมจ. ทีโอที]
ปฏิ บัติ ใ ช้ ใ นหลายๆประเทศ โดยจะไม่ มี ก ารกระทบยอดระหว่ า งกั น
เพียงแต่งบกําไรขาดทุนจะแสดงถึง รายได้ ของบริ การ IC ทีอยู่ในอัตราอิง
ทุนแบบ LRIC ซึงสมมติให้ มีค่าตํากว่าต้ นทุนของบริ การ IC ทีคิดจาก
FDC เพราะฉะนัน( การทํารายงาน AS ของบริ การ IC จะเกิดส่วนต่างที
เป็ นการขาดทุนในงบกํา ไรขาดทุน เพราะเป็ นการขายในราคาทีตํากว่า
ราคาทุนจริงหรื อราคาต้ นทุนในอดีต โดยรายงาน AS โดยวิธีราคาทุนเดิม
เป็ นเพียงรายงานทางบัญชีทีแสดงให้ เห็นภาพผลการดําเนินงานทีชัดเจน
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ตามทีเป็ นจริง โดยจะแสดงให้ เห็นถึงราคาขายจริงเปรียบเทียบกับต้ นทุนที
คํานวณโดยวิธีราคาทุนเดิม

• ขอให้ มีการเปิ ดเผยผลการแก้ ไขปรับปรุ งร่างประกาศตามความ • ตามข้ อ ๒๖ ของระเบี ย บ กทช. ว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
คิดเห็นของผู้ประกอบการ [บมจ. ทีโอที]
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ กําหนดให้ มกี ารประกาศรายงานการดําเนินการ
ผลสรุป และวิเคราะห์แนวทางของการรับฟั งความคิดเห็นต่อร่างประกาศ
ภายหลังจากการพิจารณาของคณะกรรมการ เพือ ให้ สาธารณชนทราบ
• มาตรฐานการบัญชีไทยในปั จจุบนั ไม่ได้ กําหนดให้ จัดทํารูปแบบ • รูปแบบของงบกําไรขาดทุนตามภาคผนวก ๓ มีการออกแบบตาม
งบกําไรขาดทุนเช่นเดียวกับรูปแบบงบกําไรขาดทุนตามภาคผนวก ๓ หลักปฏิบัติสากลทีดีทีสดุ และมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ดัง นัน( อาจไม่ส ามารถกล่า วได้ ว่ า รู ป แบบของรายงานที กํ า หนด จัดทํารายงาน AS คือเพือการกํากับดูแลตามความจําเป็ นและลดภาระ
เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทย [บมจ. กสท โทรคมนาคม]
ของผู้มหี น้ าทีจดั ทํารายงาน AS ให้ น้อยทีสดุ
• สํา นัก งาน กสทช. ต้ อ งมัน ใจว่ า ได้ มี ก ารศึก ษาและวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยแล้ ว ก่อน
การออกประกาศจริง และควรพิจารณาทบทวน โดยประเมินประโยชน์
และต้ นทุนให้ ดีว่ามีประโยชน์มากกว่าต้ นทุนทีเสียไป อย่าดําเนินการ
เพียงเพราะในต่างประเทศมีการจัดทํา [บมจ. ทีโอที]

• สํานักงาน กสทช. ได้ ทําการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมใน
ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยและเห็นว่าควรนําแนวทางการจัดทํา
รายงาน AS มาใช้ ใ นประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า การจัดทํา
รายงาน AS มีความสําคัญเพือช่วยส่งเสริ มให้ เกิดแนวทางปฏิบตั ิทีมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ มเี ครื องมือในการกํากับดูทีสามารถตรวจสอบและเป็ น
ทีเ ชื อถื อได้ และสร้ างมาตรฐานในการกํ า กับ ดูแลที ชัด เจน นอกจากนี (
สํานักงาน กสทช. ทําการศึกษาเกียวกับการประเมินผลกระทบจากการ
บังคับใช้ ร่างประกาศฯ ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในตลาดโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย พบว่าในภาพรวม ผลประโยชน์ทีได้ รับจากการบังคับใช้ ร่าง
ประกาศฯ มีมากกว่าต้ นทุนทัง( หมดทีผ้ ูมีหน้ าทีจัดทํารายงาน AS ต้ อง
ลงทุนเพือดําเนินการจัดทํารายงาน AS
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• บริ ก ารคู่ส ายเช่ า วงจรเช่ า ควรจั ด กลุ่ม อยู่ใ นตลาดใด ไม่ มี • บริ การคู่สายเช่า วงจรเช่า ทีผ้ ูประกอบการให้ บริ การกับผู้ใช้ บริการ
กล่าวถึงในร่างประกาศฯ [บมจ. ทีโอที]
ของตนเอง จะจัดอยู่ในตลาดค้ าปลีกบริ การ ส่วนบริ การคู่สายเช่า วงจร
เช่ า ทีเ ป็ นบริ ก ารค้ า ส่งระหว่ า งผู้ประกอบการ จะจัดอยู่ในตลาดค้ าส่ง
บริการ
• ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ (นในการจัดทํารายงาน AS จัดเป็ นค่าใช้ จ่ายใน • ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการทํ
(
ารายงาน AS ไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
การกํากับดูแลได้ หรือไม่ [บจ. ทรู อินเทอร์ เน็ต]
กํากับดูแล
• ค่าใช้ จา่ ยทีเ กิดขึนจากการประมู
(
ลคลืน ความถีให้ รวมเป็ นต้ นทุน
• ตามแนวทางปฏิบตั ิสากล ค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึน( จากการประมูลคลืน
ของบริการหรือไม่ [บจ. ทรู อินเทอร์ เน็ต]
ความถีอาจรวมเป็ นต้ นทุนของบริการได้ แต่ อย่างไรก็ตาม ราคาค่าบริการ
จะรวมถึงค่าใช้ จ่ายดังกล่าวหรือไม่จะขึนอยู
( ่กบั ภาวะการแข่งขัน
• ข้ อพิพาททียงั ไม่ยตุ ิ เช่น Access charge หรือ Interconnection • ข้ อมูลในการจัดทํารายงาน AS เป็ นข้ อมูลชุดเดียวกับทีนํามาใช้ ใน
charge ต้ องรวมอยู่ในรายงาน AS หรื อไม่ [สํานักงานการตรวจเงิน การจัดทํางบการเงิน ดังนัน( หากงบการเงินแสดงถึงรายการข้ อพิพาททียงั
แผ่นดิน]
ไม่ยตุ ิ ต้ องนํามาแสดงในรายงาน AS ด้ วยเช่นกัน เพือการกระทบยอดที
ถูกต้ อง
• ตามที กํ า หนดให้ ใช้ ข้อมูลทางบัญชีทีมีการจัด ทําและมีการใช้
งานอยู่แล้ ว เช่น เรืองการกําหนดอายุทีดิน อาคาร อุปกรณ์ แต่ในการ
คํานวณค่า IC สํานักงาน กสทช. ได้ เสนอการคํานวณโดยให้ ลดอายุ
ทรั พย์สินซึงไม่สอดคล้ องกับหลักการทางบัญชี ทัง( ทีเป็ นอุปกรณ์ ใน
โครงข่ายเดียวกัน ทําให้ เป็ นการลดทอนมูลค่าโดยไม่เป็ นธรรม ดังนัน(
แม้ ว่ า ในส่ ว นของการจั ด ทํ า รายงาน AS จะยืน ยัน ว่ า ไม่ มี ก าร
เปลีย นแปลงอายุ แต่หากใช้ ค่า IC เป็ นราคาโอนระหว่างบริการภายใน
กิจการของผู้มีหน้ าทีจัดทํา รายงานบัญชีแยกประเภทซึงไม่มีการรั บ
จ่ายจริง และวิธีการคํานวณ IC ไม่เป็ นแบบ Top down ทีอิงหลักการ
ทางบัญชี ก็จะเป็ นการลดทอนอายุทรัพย์สินไม่เป็ นไปตามหลักการ
บัญชีตามที กสทช. กําหนด [บมจ. ทีโอที]

• ค่า IC ทีเป็ นราคาโอน (ค่าตอบแทนระหว่างกัน) ไม่มีผลกระทบต่อ
งบกําไรขาดทุนรวมเนืองจากรายได้ จากค้ าส่งก็คือรายจ่ายจากค้ าปลีก
เมือรวมงบกําไรขาดทุนรายบริ การค้ าส่งและค้ าปลีกก็จะเท่ากับงบกําไร
ขาดทุนรวมเช่นเดิม ดังนันการใช้
(
ค่า IC เป็ นค่าตอบแทนระหว่างกันจึงไม่
เป็ นการลดทอนอายุทรัพย์สินในการจัดทํารายงาน AS โดยค่า IC จะเป็ น
รายได้ ของค้ า ส่ง ขณะทีต้นทุนของบริ ก าร IC ของค้ า ส่งจะคิด อยู่บน
พื (นฐานของต้ นทุนทางบัญชีจริงซึง สอดคล้ องกับหลักการบัญชี
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• ขอให้ ยกตัวอย่างการใช้ EPMU ไว้ ในคู่มือการจัดทําบัญชีแยก • ได้ อ ธิ บ ายและยกตัว อย่ า งเกี ย วกับ การใช้ วิธี ก าร EPMU ในการ
ประเภทด้ วย [บมจ. กสท โทรคมนาคม]
จัดสรรต้ นทุนร่ วม ไว้ ในคู่มือฯแล้ ว ซึง จะส่งมอบคู่มือฯ ให้ กับผู้มีหน้ าที
จัดทํารายงาน AS หลังจากมีการบังคับใช้ ร่างประกาศฯ
• วัต ถุป ระสงค์ ของการทํ า รายงาน AS คื อ การตรวจสอบ • รายงาน AS จะต้ องมีการสอบทานจากผู้สอบบัญชีก่ อนนําส่งให้
ผู้ประกอบการ ในกรณีทีผ้ ูประกอบการจัดทํารายงาน AS อย่างไม่ สํา นักงาน กสทช. และเมือผู้สอบบัญชีมีก ารรับรองรายงานแล้ ว ถื อว่า
สมเหตุสมผล หน่วยงานกํากับดูแลจะนํารายงาน AS ไปใช้ อย่างไร ข้ อมูลทีนาํ ส่งมีความน่าเชือถือและสมเหตุผล
[บมจ. ทีโอที]
• ในช่วงแรกควรเป็ นการจัดทําแบบทดลอง (Test run) และให้ ทํา
รายงานเฉพาะกับบริการทีผ้ มู ีหน้ าทีจดั ทํารายงาน AS เป็ นผู้มีอํานาจ
เหนือตลาดอย่างมีนยั สําคัญเท่านัน( และให้ แบบฟอร์ ม หรื อ excel file
ให้ กับ pilot team ในการทดลองกรอกข้ อมูลโดยใช้ ข้อมูลจริ ง และ
ในช่วงของการ test run ไม่จําเป็ นต้ องให้ มีการสอบทานของผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาต [บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํา กัด และ
บมจ. กสท โทรคมนาคม]

• การจัด ทํ า รายงานของปี ๒๕๕๔ ได้ มี ก ารขยายระยะการจั ด ทํ า
รายงานจาก ๙๐ วัน เป็ น ๑๕๐ วัน นอกจากนี ( สํานักงาน กสทช, และ
บริ ษั ท ที ป รึ ก ษาได้ มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ และการอบรมวิ ธี ก ารจั ด ทํ า
รายงาน AS ตลอดจนการรั บฟั งความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทํารายงาน AS อย่างสมําเสมอตลอด ๙ เดือนทีผ่านมา รวมทัง( ในการ
ปฏิบัติจริ งจะมีทีมของสํานักงาน กสทช. และทีมบริ ษัททีปรึกษาให้ ความ
ช่วยเหลือในการจัดทํารายงานอย่างใกล้ ชิด ดังนันในปี
( แรกจึงควรเป็ นการ
จัดทํารายงานจริ งเพือให้ ได้ รับรายงานทีสมเหตุสมผลมากทีสดุ สําหรั บ
การปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีซึงหากได้ เข้ ามาตังแต่
( เริ มต้ นจะทําให้ เกิด
ความคุ้นเคยและง่า ยต่อการปฏิบัติงานในปี ต่อๆ ไป เพือให้ การจัด ทํา
รายงาน AS สัมฤทธิfผลตามวัตถุประสงค์ทตี งไว้
ั ( จึงควรจัดทํารายงาน AS
ให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์วิธีการทีกําหนดตังแต่
( เริมต้ น
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• ในการจัดเตรี ยมทํารายงาน AS ควรใช้ เวลาทําความเข้ าใจกับ • สํานักงาน กสทช. ได้ ร่วมมือกับทีปรึกษาถ่ายทอดความรู้และอบรม
ผู้ประกอบการนานกว่า ระยะเวลา ๗ เดือนตามทีกํ า หนด และจาก วิธีการจัดทํารายงาน AS ตลอดจนการรับฟั งความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์
ประสบการณ์ มีองค์ กรกํากับดูแลอืนใช้ เวลาประมาณ ๒ ปี และมีการ และวิธีการจัดทํารายงาน AS อย่างสมํา เสมอตลอด ๙ เดือนทีผ่านมา โดย
จัดการรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะจํานวน ๕ ครัง( [สภาวิชาชีพบัญชีฯ] ได้ มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการกับผู้มีหน้ าทีจดั ทํารายงาน AS ๒ ครัง(
และการเดินสายรายบริ ษัทอีก ๒ ครัง( ประกอบกับการอบรมแบบจําลอง
ต้ นทุนให้ กบั ผู้มหี น้ าทีจดั ทํารายงาน AS เป็ นเวลา ๓ วัน เพือเตรี ยมความ
พร้ อมและความเข้ าใจกับผู้มหี น้ าทีจ ดั ทํารายงาน AS และนําข้ อเสนอแนะ
และข้ อคิดเห็นจากผู้มีหน้ าทีจัดทํารายงาน AS มาปรับปรุ งในส่วนของ
กรอบการจัดทํารายงาน AS และคู่มือการจัดทํารายงาน AS เพือให้
สอดคล้ องกับสภาพตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย นอกจากนี (แผนงาน
ในอนาคต หรื อในช่วงระยะเวลา ๕ เดือนหลังจากประกาศมีผลใช้ บงั คับ
สํา นัก งาน กสทช. และทีมทีปรึ ก ษาได้ เ ตรี ย มการเพือเข้ า พบผู้มีหน้ า ที
จัดทํารายงาน AS อีกรายละไม่น้อยกว่า ๒ ครัง( ในการช่วยสนับสนุนให้ ผ้ มู ี
หน้ าทีจดั ทํารายงาน AS จัดทํารายงาน AS ให้ แล้ วเสร็จ
• ควรกํ า หนดวิ ธี ก ารรายงานข้ อมูล ทางบัญ ชี ที เ ป็ นมาตรฐาน • รับข้ อเสนอดังกล่าวเพือนําไปพิจารณาต่อไป
เดียวกันและบัง คับใช้ กับกลุ่มใดกลุ่มหนึง เหมือ นกัน เพือไม่ใ ห้ เกิ ด
ความเหลื อ มลํ า( เนื อ งจากปั จจุ บัน มี วิ ธี ก ารรายงานข้ อ มูล บั ญ ชี ที
แตกต่างกันระหว่างรายงานข้ อมูลบัญชีโทรคมนาคม (TUSOA) และ
รายงานบัญชีแยกประเภท (AS) และบังคับใช้ กบั ผู้ทีต้องจัดทํารายงาน
ทีแตกต่างกันด้ วย [บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต]
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• ควรเพิมคําว่า “สาระสําคัญ” ในรายงานการสอบทานของผู้สอบ • เนืองจากตัวอย่างรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บัญชี [บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด]
ในภาคผนวก E ของคู่มอื การจัดทํารายงาน AS เป็ นเพียงแนวทางสําหรับ
ผู้ ส อบบัญ ชี ใ นการจั ด ทํ า รายงานการสอบทานสํ า หรั บ รายงาน AS
นอกจากนี ( สํานักงาน กสทช. จะทําการเพิมเติมตัวอย่างรายงานการสอบ
ทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในคู่มอื การจัดทํารายงาน AS
• ขอให้ ยกตัวอย่างของอัตราค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น บริการ • สํ า หรั บ บริ ก ารโทรศัพ ท์ ท้ อ งถิ น และบริ ก ารโทรศั พ ท์ ท างไกล มี
โทรศัพท์ท้องถิน บริการโทรศัพท์ทางไกล หรื อบริการโทรศัพท์ระหว่าง ค่าตอบแทนระหว่างกัน เนืองจากเป็ นบริการทีบริ การค้ าส่งผลิตและขาย
ประเทศ อัต ราทีมีก ารกํ า กับดูแลหมายความถึง อัตราอะไร จะเป็ น ต่อให้ กับผู้ให้ บริ การค้ าปลีก ปั จจุบนั ไม่มีการกําหนดอัตราทีมีการกํากับ
อัตราเดียวกันหรือไม่ [บมจ. ทีโอที]
ดูแล (Regulated rate) ของบริ การโทรศัพท์ท้องถิน และบริ การโทรศัพท์
ทางไกลในระดับของบริการค้ าส่ง แต่มกี ารกําหนดอัตราทีมกี ารกํากับดูแล
ของทังสองบริ
(
การในระดับของบริ การค้ าปลีกเท่านัน( เพราะฉะนันเมื
( อไม่มี
การกําหนดอัตราทีมีการกํ ากับดูแลในระดับค้ าส่งแล้ ว จึงต้ องพิจารณา
จากอัตราทางการค้ าว่ามีการขายบริการประเภทเดียวกันให้ กบั ผู้ให้ บริการ
รายอืนหรื อไม่ ด้ วยอัตราเท่าไร จึงนําอัตราทีมีการขายบริ การหรื ออัตรา
ทางการค้ า มาใช้ แต่ใ นกรณี ทีไ ม่ มีก ารขายบริ ก ารเหล่ า นัน( ให้ กับ ผู้ใ ห้
บริการอืน จึงค่อยพิจารณาใช้ อตั ราบนพื (นฐานต้ นทุนบริการต่อหน่วย
• หากนํา ข้ อมูลไปใช้ เพือวัตถุประสงค์เ ฉพาะอย่าง เช่น เพือการ • เห็ นด้ วยกับความคิดเห็ น อย่ างไรก็ ตามสําหรั บวัตถุประสงค์ ในการ
วิ เ คราะห์ โ ครงการ อาจต้ อ งอาศัย ข้ อ มูล เพิ ม เติม ที ส ะท้ อ นมูล ค่ า กํากับดูแล สํานักงาน กสทช. เห็นว่าควรดําเนินการจัดทํารายงาน AS โดย
ปั จจุบนั ของสินทรัพย์ลงทุนนอกจากราคาทุนเดิม [สภาวิชาชีพบัญชีฯ] ใช้ ข้อมูลต้ นทุนแบบ HCA อย่างน้ อยในช่วงระยะเวลา ๒ ปี แรก
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ความคิดเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช.
• ควรจัดทําคูม่ ือคําอธิบายและคํานิยามทีเกียวข้ องให้ ชัดเจน เพือ • ทีผ่านมา สํานักงาน กสทช. ได้ จัดทําคู่มือฯ สําหรับผู้มีหน้ าทีจดั ทํา
ความเข้ าใจทีถกู ต้ อง และควรมี Template สําหรับกรอกรายงานและ รายงาน AS เพือ แสดงรายละเอี ย ดของหลัก เกณฑ์ กระบวนการและ
ทํ า ความเข้ า ใจก่ อนที ร่ า งประกาศฯ บัง คับ ใช้ [บริ ษั ท สํ า นัก งาน ขัน( ตอนต่างๆ ในการจัดเตรี ยมรายงาน AS อย่างละเอียด รวมทังจั
( ดทํา
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด]
แบบฟอร์ มของรายงาน AS ในรูปแบบของ Excel file นอกจากนัน(
สํานักงาน กสทช. ได้ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ กับผู้มีหน้ าทีจัดทํา
รายงาน AS เกียวกับการจัดทํารายงาน AS โดยใช้ Excel file ทีทาง
สํานักงานจัดเตรียมให้ เพือให้ ผ้ มู ีหน้ าทีจดั ทํารายงาน AS ทําความเข้ าใจ
ก่อนทีจะบังคับใช้ ร่างประกาศฯ

