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สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม  
ตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นที่ ๑: ความเหมาะสมในการแบ่งประเภทของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบญัชีแยกประเภทตามหลักเกณฑ์รายได้ และส่วนประกอบของรายงานบัญชีแยกประเภทของผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานบญัชีแยกประเภทแต่ละประเภท 
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ) 

บริษัทฯ มีข้อสงสัยว่าผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งถูกก าหนดให้เป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาดและมีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท เป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาดในตลาดใด และเหตุใดจึงมีการก าหนดผู้ประกอบการ
รายเล็กรายนั้นๆ เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดในตลาดนั้นๆ 

บริษัทฯ เข้าใจว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคมนั้นเพื่อที่จะทราบรายได้และต้นทุนของ
บริการโทรคมนาคมแต่ละรายบริการเพื่อให้ส านักงาน กสทช. สามารถ
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้มีอ านาจเหนือตลาดว่าได้มีการใช้อ านาจเหนือ
ตลาดท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือมีพฤติกรรมการอุดหนุนไขว้
หรือไม่ บริษัทฯ ไม่แน่ใจว่าโดยรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมส าหรับผู้ประกอบการรายเล็กนั้นจะสามารถเป็นเครื่องมือให้
ส านักงานติดตามเรื่องการใช้อ านาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการรายเล็ก
ได้ เนื่องจากกรอบวิธีการจัดท ารายงานนั้นค่อนข้างจะเป็นภาพกว้างอย่าง
มากเมื่อเทียบกับวิธีการจัดท ารายงานของผู้ประกอบการรายใหญ่ และหาก
กรอบวิธีการจัดท ารายงานของผู้ประกอบการรายเล็กนั้นสามารถเป็น
เครื่องมือให้แก่ส านักงานได้อย่างดี เหตุใดผู้ประกอบการรายใหญ่จึงจะต้อง
จัดท ารายงานด้วยวิธีการที่ซับซ้อนกว่าอย่างมาก ซึ่งวิธีการจัดท ารายงาน
บัญชีแยกประเภทใหม่นี้มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมมาก อีกทั้งมีการ
ปรับมาตรฐานการรับรองเป็น TSAE๓๐๐๐ ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ประกอบการ
รายใหญ่เช่นกัน 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 

- ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานรายเล็กถูกก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจ
เหนือตลาดในบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้
เรียกถึงจุดปลายทางบนโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที่ (Fixed 
termination) ตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๔๖/๒๕๖๓ เรื่อง ระบุผู้
มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในแต่ละตลาด
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องและให้ผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมี
นัยส าคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่ก าหนด เนื่องจาก
รูปแบบของการให้บริการมีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ คือ 
ความสามารถในการเรียกถึงปลายทางถูกจ ากัดไว้แค่ผู้
ให้บริการปลายทางเท่านั้น ผู้ให้บริการรายอ่ืนไม่สามารถ
ให้บริการแทนได้ ประกอบกับหลักการความเสมอภาคใน
การบังคับใช้มาตรการเฉพาะกับผู้มีอ านาจเหนือตลาดทุก
ราย จึงส่งผลให้มีผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีประเภทหลาย
รายที่เป็นผู้ให้บริการรายเล็ก ซึ่งตลาดนี้ กสทช. มีการก ากับ
ดูแลด้วยการก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงเห็นว่าไม่ควรจะการแบ่งประเภทของผู้มี

หน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทเป็นผู้ประกอบการรายเล็กและผู้
ประกอบการายใหญ่ เนื่องจากจะท าให้เกิดความลักลั่นในการก ากับดูแล 
ข้อมูลรายงานที่ได้อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลได้อย่าง
จริงจัง และยังไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการเนื่องจากภาระหน้าที่ที่
เกิดขึ้นจากการก ากับดูแลที่แตกต่างกัน 

โทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิงแล้ว อีกทั้งผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานรายเล็กมีรายได้และส่วนแบ่งตลาดในตลาดต่ ามาก 
ให้บริการโทรคมนาคมไม่หลากหลาย ข้อมูลที่ให้จัดท า
รายงานมีความละเอียดเพียงพอต่อการพิจารณาพฤติกรรม
การแข่งขัน นอกจากนี้ จะไม่สร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้
ให้บริการรายเล็ก โดยเฉพาะค่าบริการสอบบัญชี  
- ในทางปฏิบัติ ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานทั้งรายใหญ่และราย
เล็ก ควรใช้แบบจ าลองที่ส านักงาน กสทช. และที่ปรึกษา
จัดท าให้ในการจัดท ารายงาน เพื่อให้การปันส่วนต้นทุนไปยัง
บริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้น ความซับซ้อน
จึงไม่แตกต่างกัน เพียงยกเว้นให้รายเล็กไม่ต้องน าส่งรายงาน
ปริมาณการใช้บริการ รายงานต้นทุนบริการต่อหน่วย และ
ลดภาระเร่ืองการสอบบัญชีเท่านั้น  

- ในทางกลับกัน ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานรายใหญ่ให้บริการ
หลากหลายทั้งในตลาดค้าปลีกและค้าส่ง มีส่วนแบ่งตลาด
และรายได้ที่มีนัยส าคัญ มีการให้บริการครอบคลุมเกือบทั้ง
ประเทศ ส านักงาน กสทช. จึงต้องการข้อมูลที่ละเอียด
มากกว่าเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม อาทิ การตั้ง
ราคาเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแยกรายตลาดบริการ เป็น
ต้น การมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาช่วยส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรายงานจึงมีจ าเป็นอย่าง
มาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง และน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ได้จริง  
 

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เนื่องจากผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท พิจารณาจากผู้รับ
ใบอนุญาตฯ ที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่าง
มีนัยส าคัญ จึงควรมีการก ากับดูแลที่ทัดเทียมกันอย่างไม่มีการยกเว้น 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น จึงเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสมในการแบ่ง
ประเภทของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทตามหลักเกณฑ์
รายได้และส่วนประกอบของรายงานบัญชีแยกประเภทของผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทแต่ละประเภท 
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

กสทช. ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการจัดท ารายงานแยก
ประเภทโทรคมนาคมตามรายได้และต้นทุนเพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ตรวจสอบแนวโน้มราคาของผู้ให้บริการ และป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค  

บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทควรมี
หน้าที่ในการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทให้เหมือนกันๆ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการก ากับดูแล และใช้ในการตัดสินใจของส านักงาน กสทช.  

บจ. แอมเน็กซ์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสอืที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ ส านักงาน กสทช. จะแบ่งผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทตามหลักเกณฑ์รายได้ และก าหนดหน้าที่
ในการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทแตกต่างกัน เนื่องจากผู้รับ
ใบอนุญาตที่ถูกก าหนดให้มีหน้าที่จัดท ารายงานบญัชีแยกประเภทแล้ว ย่อม
ถือเป็นผู้รับใบอนุญาตประเภทเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ถูกพิจารณาแล้วว่า
เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น กสทช. จึงควรต้องก ากับ
ดูแลผู้รับใบอนุญาตอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติในระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาต ซึ่งหาก กสทช. มีการก าหนดประเภทของผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่และรายเล็กข้ึนและก าหนดหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามประกาศแตกต่างกันแล้ว ก็ย่อมให้เกิดความไม่เป็นธรรม สร้าง
ความเหลื่อมล้ าในการก ากับดูแล ซึ่งขัดต่อหลักการบังคับใช้กฎหมาย และ
ยังอาจเป็นการออกประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มี
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติให้อ านาจในการก ากับดูแลผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่และรายเล็กอย่างแตกต่างกันอีก
ด้วย ประกอบกับเหตุผลที่มีการสนับสนุนหน่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมก็เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และเข้าสู่ตลาดได้ ซึ่งการก าหนดมาตรการ
บางอย่างเพื่อสนับสนุน ไม่ควรเป็นสิ่งที่สร้างภาระหรือความแตกต่างในทาง
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ปฏิบัติของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภททั้งสองประเภท โดย 
กสทช. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลสามารถใช้ช่องทางอื่นในการสนับสนนุ
ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายเล็กได้ อาทิ การก าหนด
กรอบเวลาที่มากข้ึน ส าหรับการด าเนินการบางอย่าง 

นอกจากนี้ ตามเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของส านักงาน 
กสทช. ให้เหตุผลว่า ข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทราย
เล็กต้องจัดท านั้น ครอบคลุมวัตถุประสงค์เพื่อการก ากับดูแลในภาพรวม
แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นว่าหากกรอบวิธีการจัดท ารายงานของผู้ประกอบการ
รายเล็กนั้นเป็นเครื่องมือส าหรับการก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสมแล้ว 
ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาลดภาระการจัดท ารายงานของผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่ให้สอดคล้องกับผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทรายเล็กแทน เพื่อไม่ให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้
มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภททั้งสองประเภท และไม่ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการก ากับดูแล 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

จากข้อสังเกตต่อร่างประกาศในข้อ ๔ ที่มีการแบ่งประเภทของ
ผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่ มีข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาเรื่อง
นิติบุคคลในลักษณะของเครือธุรกิจประกอบกับเกณฑ์รายได้ ซึ่งอาจมี
ประสิทธิภาพต่อการก ากับดูแลมากกว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบัญชี
แยกประเภท เพื่อตรวจสอบการอุดหนุนไขว้บริการ (Cross Subsidy) ของ
กิจการที่มีความสัมพันธ์กัน และต้องการให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
องค์กรธุรกิจ หากใช้เกณฑ์รายได้ของผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่
เพียงอย่างเดียว อาจส่งผลให้บางบริษัทมีแรงจูงใจยื่นจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
แยกย่อยออกมา ท าให้ไม่เห็นความสัมพันธ์ของบริษัทแม่กับบริษัทในเครือ
ต่อการอุดหนุนไขว้ ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภท 

 

- การก าหนด SMP เป็นการพิจารณารายนิติบุคคลที่
ให้บริการ ไม่ได้พิจารณาเป็นเครือบริษัท นอกจากนี้ ใน
รายงานบัญชีแยกประเภทสามารถตรวจสอบการอุดหนุนไขว้
ระหว่างบริษัทได้จากการเปรียบเทียบอัตราต้นทุนต่อหน่วย
ของบริษัทแม่ และอัตราทางการค้าที่บริษัทในเครือซื้อขาย
กับผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงบริษัทแม่ได้ 
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นที่ ๒: ความเหมาะสมในการก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทจดัท ารายงานบัญชีแยกประเภทดว้ยวิธีราคาทุนเดิม (Historical Cost Accounting: 
HCA) ส าหรับทุกบริการ และท าการปรับข้อมูลต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน (current cost accounting) ด้วยปัจจัยแนวโน้มราคาส าหรับบริการที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ๒ ทั้งนี้ หากใช้แนวโน้มราคานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ ใหผู้้มีหน้าทีจ่ัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และที่มาของแนวโน้ม
ราคาไว้ในรายงานบัญชีแยกประเภทด้วย 
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

การจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมโดย
ก าหนดให้ท าการปรับข้อมูลต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน 
(current cost accounting) จะเป็นภาระในการจัดท ารายงานอย่างมาก 
เนื่องจากจ านวนรายการสินทรัพย์ในโครงข่ายโทรคมนาคมมีอยู่เป็นจ านวน
มาก แต่ละชิ้นก็ได้มาในเวลาที่แตกต่างกัน ท าให้การปรับมูลค่าจะต้องท า
เป็นรายชิ้นของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระในการจัดท าอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม หากส านักงาน กสทช. ยืนยันที่จะต้องท าการปรับ
ข้อมูลต้นทุน ใ ห้อยู่ บนพื้ นฐานราคาทุน ในปัจจุบัน  ( current cost 
accounting) บริษัทฯ เห็นว่าวิธีการแนวโน้มราคาน่าจะเป็นวิธีการเดียวที่
น่าจะมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเห็นด้วยที่จะก าหนดให้ใช้แนวโน้ม
ราคาตามที่ประกาศก าหนดซึ่งเป็นค่ากลางที่มีการใช้แล้วในการก าหนด
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการใช้แนวโน้ม
ราคานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และที่มาของแนวโน้มราคาไว้ใน
รายงานบัญชีแยกประเภท 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- ส านักงาน กสทช. ตระหนักถึงภาระในการปรับข้อมูล
ต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน (CCA) โดยเฉพาะ
การจัดท าข้อมูลในปีแรกหลังร่างประกาศฯ มีผลใช้บังคับ จึง
ได้ก าหนดบทเฉพาะกาลข้อ ๒๒ เพื่อให้มีเวลาเตรียมข้อมูล
และได้ทดลองจัดท าจริง โดยขยายเวลาในการจัดส่งข้อมูล 
CCA เป็นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และลดภาระค่า
สอบบัญชีในส่วนนี้  ยังไม่ต้องให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้
ความเชื่อมั่นต่อรายงานในส่วนที่จัดท าอยู่บนพื้นฐาน CCA 
และในปีบัญชีถัดไปเมื่อต้องน าส่งตามระยะเวลาปกติ  
ผู้ให้บริการจะมีเวลาปรับปรุงข้อมูลต้นทุนให้สมบูรณ์รวม
ประมาณหนึ่งปีคร่ึง ซึ่งส านักงาน กสทช. เห็นว่าเพียงพอแลว้  
- การปรับข้อมูลต้นทุนด้วยวิธีการการแนวโน้มราคาถือเป็น
วิธีการมาตรฐานหนึ่ง และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ไม่มีภาระ
ในการจ้างผู้ประเมินภายนอกมาประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
ของบริษัทใหม่ ส านักงาน กสทช. จึงได้ก าหนดอัตราอ้างอิง
แนวโน้มราคารายปี เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
น ามาเปรียบเทียบราคาทุนระหว่างผู้มีหน้าที่จดัท ารายงานได้ 
ทั้งนี้ ยังคงอนุญาตให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานใช้แนวโน้ม
ราคาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือสอดคล้องกับบริบทของการ

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมือ่วันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่เห็นด้วยกับวิธีราคาทุนปัจจุบัน เนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้มี
การปรับปรุงต้นทุนของผู้ประกอบการแต่ละรายแตกต่างกัน พิสูจน์ตัวเลข
ยาก และหากจะให้ผู้ประเมินอิสระมาประเมินราคา ก็จะเกิดต้นทุน
ค่อนข้างมากกับผู้ประกอบการ 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส ์

เห็นด้วย เรื่องการจัดท ารายงานโดยใช้วิธีราคาทุนเดิม แต่ไม่เห็นด้วย
ที่ต้องปรับมูลค่าต้นทุนให้เป็นราคาทุนปัจจุบัน นอกจากนี้การก าหนดให้
สามารถน าเสนอราคาอ่ืนได้แต่ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นวิธีใดนั้น อาจท า
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ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ให้ทาง กสทช. เองไม่ยอมรับเมื่อมีการน าส่งรายงานได้ ดังนั้น กสทช. ต้อง
ระบุราคาอ่ืนไว้ด้วยว่า สามารถจัดท าได้ด้วยราคาใดบ้าง เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน หรือเพิ่มข้อความว่า ราคาอ่ืน ตามที่ประกาศ  โดย 
กสทช. ต่อไป 

ให้บริการของบริษัทมากกว่าได้  แต่ต้องชี้แจงที่มาให้
ส านักงาน กสทช. ทราบถึงความสมเหตุสมผล 
 
- ประเด็นเรื่องความเป็นปัจจุบันของข้อมูล  เนื่องจาก
แนวโน้มราคาไม่ได้มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง  ซึ่งส านักงาน 
กสทช. ก็ได้มีการก าหนดแนวโน้มราคารายปีไว้ให้แล้ว ทั้ง
จากการอ้างอิงแนวโน้มราคาเฉลี่ยต่อปีตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการค านวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมในสินทรัพย์โครงข่าย และแนวโน้ม
ราคาของกลุ่มสินทรัพย์ที่ไม่เก่ียวข้องกับโครงข่ายแต่เกี่ยวกับ
การให้บริการก็มีการค านวณมาจากค่าเฉลี่ยของการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลา
หนึ่งย้อนหลัง ดังนั้น หากผู้ให้บริการเห็นว่าแนวโน้มราคาที่
ก าหนดมาเหมาะสมอยู่แล้ว ก็สามารถอ้างอิงแนวโน้มราคาที่
ส านักงาน กสทช. ระบุไว้ได้โดยที่ไม่ต้องประเมินเพิ่มเติม 
 
- ประเด็นเรื่องการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากข้อมูล
ส่วนใหญ่ในรายงานบัญชีแยกประเภทเป็นข้อมูลที่เป็น
ความลับของกิจการ รายงานและผลการวิ เคราะห์ที่
ส านักงาน กสทช. จัดท าขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากรายงาน ซึ่ง
น าไปใช้ในการพิจารณาประกอบการจัดท านโยบายต่างๆ 
อาทิ ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนรายบริการประกอบการ
ก าหนดนโยบายเพื่อก ากับดูแลราคา น าไปประกอบการ
พิจารณาก าหนดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
เป็นต้น จึงไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ  
  กลไกการก าหนดให้จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทยังถือ
เป็นการก ากับในลักษณะของ Ex-ante แบบหนึ่ง กล่าวคือ 

บจ. แอมเน็กซ์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมือ่วันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นว่าการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมโดยก าหนดให้ท าการปรับข้อมูลต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคา
ทุนปัจจุบัน (current cost accounting) จะเป็นภาระในการจัดท ารายงาน 
เนื่องจากจ านวนรายการสินทรัพย์ในโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับ
ใบอนุญาตมีอยู่เป็นจ านวนมากและได้มาในเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นท าให้
การปรับมูลค่าเป็นรายชิ้นของสินทรัพย์ จะเป็นภาระอย่างมากในการจัดท า
ข้อมูลและผู้รับใบอนุญาตจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท ารายงานมากข้ึน 
นอกจากนี้วิธีการปรับข้อมูลต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบันก็ไม่
สามารถท าให้เกิดการสะท้อนมูลค่าต้นทุนที่แท้จริงของสินทรัพย์ และไม่
สามารถท าให้เทียบเคียงราคาทุนระหว่างผู้รับใบอนุญาตได้ 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเห็นว่าไม่ใช่ห้วงเวลาที่เหมาะสมที่
ส านักงาน กสทช. จะก ากับดูแล โดยก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงายบญัชี
แยกประเภทต้องท าการปรับข้อมูลต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน 
(current cost accounting) เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระทั้งปริมาณงาน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รวมถึงภาระค่าจ้างผู้สอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้น
ให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งในแง่ความเป็นปัจจุบันของการปรับข้อมูล
ต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน (current cost accounting) โดย
ใช้แนวโน้มราคานั้น ส านักงาน กสทช. ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในทุกๆปี 



๗ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
รวมถึงเท่าที่ผ่านมาส านักงาน กสทช. ยังไม่เคยเห็นรูปธรรมของการน า
ข้อมูลที่ได้จาการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และเป็นที่ประจักษ์ต่อการด าเนินงานของตลาดโทรคมนาคม หาก
ส านักงาน กสทช. ต้องการบังคับใช้ให้มีการปรับข้อมูลต้นทุนให้อยุ่บน
พื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน ต้องให้เวลาผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า ๒-๓ ปีเป็นอย่างน้อยก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ และควรที่จะมี
การก าหนดบทเฉพาะกาลให้มีการน าค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทมาหักเป็นค่าลดหย่อนรายได้ก่อนค านวณค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ด้วย 

ส านักงาน กสทช. มีข้อมูลจากผู้ให้บริการพร้อมในการรับมือ
กับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น หากมีข้อร้องเรียน
ระหว่างผู้ให้บริการในประเด็นที่เก่ียวกับค่าตอบแทน เป็นตน้ 
เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถจัดท า
รายงาน เพื่อค านวณต้นทุนของบริการ ณ เวลาที่เกิดข้อ
พิพาทขึ้นได้อย่างทันทีทันใด 
  นอกจากนี้ การจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการเอง เพราะช่วยให้กิจการทราบข้อมูล
ต้นทุน ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกิจการ
ตนเอง อาทิ องค์ประกอบต้นทุนของบริการต่าง ๆ จะบริหาร
จัดการอย่างไร บริการใดที่ขาดทุน บริการใดที่ก าไร เป็นต้น 
 
- ประเด็นเรื่องการหักค่าลดหย่อน  ค่าสอบบัญชีและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานไม่สามารถน ามาหักลดหย่อน
จากรายได้ก่อนการค านวณค่าธรรมเนียม USO หรือ
ลดหย่อนรายได้ก่อนค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหักลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO 
โดยค่าใช้จ่ายที่น ามาหักลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO ได้
จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการซื้อหรือเช่าบริการ
โทรคมนาคม หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ซึ่งจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น และรายได้
จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่น ามาค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยไม่
สามารถหักค่าลดหย่อนใดๆได้ ตามข้อ ๗ (๑) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



๘ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

การเพิ่มการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทของข้อมูลต้นทุนให้อยู่
บ น พื้ น ฐ าน ร าค าทุ นปั จ จุ บั น  (  current cost accounting) ท า ใ ห้
ผู้ประกอบการต้องมีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดท ารายงานดังกล่าว เนื่องจากมี
จ านวนของรายการสินทรัพย์โครงข่ายเป็นจ านวนมาก และมีความแตกต่าง
กันในเร่ืองของระยะเวลา รวมทั้งราคาทุนปัจจุบัน 

หากกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีรายได้ในบริการดังกล่าว หรืออาจจะมีเพียง
เล็กน้อย หรือคาดว่าจะมีในอนาคต แต่บริษัทต้องมีการเตรียมข้อมูล วิธีการ
จัดท ารายงานต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน (current cost 
accounting) เพื่อรองรับการจัดท ารายงานฯ หากเกิดบริการในอนาคต
ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระกับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ขอให้ทางส านักงาน กสทช. พิจารณา คือ กรณีผู้ประกอบการที่

จ าเป็นต้องเข้าไปท าเป็นรายแรก และถูกก าหนดจากภาครัฐที่ก าหนดให้
ต้องท าเสาหรือท่อเผื่อให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนเพื่อเข้ามาใช้งานร่วมกัน 
ซึ่งจุดประสงค์หรือขนาดของบริการ ผู้ประกอบการอาจไม่ได้มีขนาดใหญ่
นักและไม่ได้เป็นรายได้หลักในการประกอบกิจการ แต่ต้องมีภาระเกิน
สมควรซึ่งควรมีหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างมากก าหนดหากต้องจัดท า
รายงานดังกล่าว  

๒. จากข้อ ๑ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการเสนอให้ทาง
ส านักงาน กสทช. ควรก าหนดรายได้เสาพาดสายและท่อร้อยสายเป็น
จ านวนรายได้ขั้นต่ า เมื่อถึงเกณฑ์จึงจะก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน 
(current cost accounting)  

๓. เมื่อมีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ผู้ประกอบการต้องจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทเฉพาะปีที่มีรายได้ตามที่ กสทช. ก าหนด 

- ผลการศึกษาการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทใน
ต่างประเทศ อาทิ  สหราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย 
มาเลเซีย และอินเดีย ไม่มีการก าหนดเพดานรายได้ขั้นต่ า
ส าหรับการจัดท ารายงานด้วยวิธี CCA มีเพียงการใช้เกณฑ์
รายได้รวมในการแบ่งประเภทของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงาน
รายเล็กและรายใหญ่ เพื่อก าหนดความเข้มข้นของการจัดท า
รายงานเท่านั้น ดังนั้น การก าหนดเกณฑ์รายได้ขั้นต่ าของ
การจัดท ารายงานในบริการเสาพาดสายและท่อร้อยสาย
สื่อสารโทรคมนาคมเป็นกรณีพิเศษอย่างเดียวไม่อาจท าได้ 



๙ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นว่ามีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามโดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า 
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการก ากับดูแลอัตราค่าใช้บริการส าหรับ บริการเข้าถึงบ
รอดแบนด์  (Wholesale Broadband Access) จึ ง เ ห็นควรพิจารณา
ก าหนดเพิ่มเติมให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทจัดท ารายงาน
และปรับข้อมูลต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน  (Current Cost 
Accounting) ส าหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ด้วย 

- จุดประสงค์ที่ส าคัญในการปรับข้อมูลต้นทุนอยู่บนพื้นฐาน
ราคาทุนปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนมูลค่าจริงของ
สินทรัพย์ในปัจจุบัน ซึ่งมีประโยชน์มากในการน ามาพิจารณา
ต้นทุนจริงในการให้บริการในปัจจุบัน และน ามาสังเคราะห์
ต่อเพื่อให้เห็นระดับอัตราค่าบริการที่เหมาะสมต่อไปได้ แต่ที่
ผ่านมายังไม่เคยมีการก าหนดให้จัดท าข้อมูลในรูปแบบ CCA 
มาก่อน เพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อผู้ให้บริการมากเกินไป จึง
เสนอให้จัดท ารายงานในรูปแบบ CCA เฉพาะกับบริการเสา
พาดสายและท่อร้อยสายที่ยังคงมีประเด็นปัญหาในเรื่องการ
ก ากับดูแลที่ไม่มีอัตราอ้างอิงที่ชัดเจน และลักษณะของตลาด
มีความผูกขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก และต่อไปหาก
ส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้กับตลาดอ่ืนๆ รวมถึงบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ อาจ
พิจารณาถึงความเหมาะสมเพิ่มเติมในภายหลังได้ อย่างไรก็ดี 
ตามร่างประกาศฯ ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท
ยังคงต้องจัดท ารายงานส าหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ด้วย 
โดยเป็นข้อมูลต้นทุนบนพื้นฐานราคาทุนเดิม (Historical 
Cost Accounting: HCA) 

ประเด็นที่ ๓: ความเหมาะสมในการก าหนดให้มีการน าส่ง “รายงานแสดงสถานะการใหบ้ริการ” และ “รายงานการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท ารายงานบญัชีแยกประเภท (ถ้า
มี)” 
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท มี
วัตถุประสงค์เพื่ออะไร เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดที่ต้องรายงาน
บ้าง ขอตัวอย่างของแบบฟอร์มรายงาน และในปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปีแรกที่
จัดท ารายงานใหม่ตามประกาศนี้จ าเป็นต้องมีการรายงานหรือไม่ 

ในการท ารายงานบัญชีแยกประเภทในปีที่ผ่านๆ มา หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดที่เป็นสาระส าคัญที่จะมีผลต่อรายงานบัญชีแยกประเภท
อย่างมีนัยส าคัญ เช่น การปรับสมมติฐานส าคัญ การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- วัตถุประสงค์ที่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานแจ้งให้ส านักงาน กสทช. ทราบถึงการ



๑๐ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ทางการบัญชี ผู้สอบบัญชีได้รวมประเด็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่ม
รายงานนี้ 

เปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี ที่ท าให้ผลลัพธ์ของ
การจัดท ารายงานแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ มี
การเปลี่ยนอายุการใช้งานคงเหลือของสินทรัพย์จ าพวก
อุปกรณ์โครงข่าย มีการปรับปรุงทางบัญชีจากผลของคดี
พิพาทในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานส าคัญในการปัน
ส่วนข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการจากผลของ
การเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
รายการสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานแต่ละรายมี
การรายงานที่แตกต่างกัน บางรายผู้สอบบัญชีระบุไว้เป็น
ข้อสังเกตในรายงานของผู้สอบบัญชี บางรายหมายเหตุไว้ที่
หน้ารายงานของบริการนั้นๆ และบางรายชี้แจงมาภายหลัง
เมื่อส านักงาน กสทช. มีหนังสือสอบถามไป ดังนั้น เพื่อให้
หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถูกรวมไว้กับตัวรายงาน
และส านักงาน กสทช. สามารถน าข้อมูลในรายงานไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง และทันท่วงที รวมทั้งร่นระยะเวลาการถาม
ตอบและสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
มั่นใจได้ว่าผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานจะน าส่งข้อมูลนี้มาให้
ส านักงาน กสทช. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ จึงได้มี
รายงานการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทเพิ่มเติม 
-  รายงานดังกล่าวมีลักษณะเปิดกว้างในเชิงเนื้อหา รูปแบบ
ของการรายงานไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบตายตัว สามารถ
รายงานเป็นข้อๆได้ และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่
จะส่งผลกระทบต่อตัวเลขในรายงานอย่างมีนัยส าคัญ หรือ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ระบุรายละเอียดไว้

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มแบบฟอร์มรายงาน ควรระบุให้ผู้ประกอบการ
ที่เข้าข่ายมีอ านาจเหนือตลาดจัดท าเท่านั้น จะได้ไม่เป็นภาระเพิ่มเติมกับ
ผู้ประกอบการรายกลาง-เล็ก อ่ืนๆ 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส ์
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 

เห็นว่ามีความเหมาะสม ที่มีการปรับปรุงการก าหนดให้มีการน าส่ง
รายงานแสดงสถานะการให้บริการและ รายงานการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บริษัทฯ ไม่เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการมีการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทที่มีความหลากหลายและน่าจะมีข้อมูลเพียงพอ



๑๑ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

แล้ว หากทางส านักงานมีการก าหนดให้ต้องท ารายงานเพิ่มเติมจะท าให้เปน็
ภาระต่อผู้ประกอบการมากข้ึน 

ครบถ้วนแล้ว ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานก็ไม่จ าเป็นต้องน าส่ง
รายงานนี้ 
- ผู้ที่มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทเป็นผู้ให้บริการ
ที่มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญที่ กสทช. ประกาศ
ก าหนดอยู่แล้ว ดังนั้น หากไม่เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่าง
มีนัยส าคัญที่จะต้องจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทก็ไม่
จ าเป็นที่จะต้องจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท และ
แบบฟอร์มดังกล่าว 

บจ. แอมเน็กซ์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

ประเด็นที่ ๔: ความเหมาะสมในการก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการรับรองรายงานบัญชีแยกประเภทของผู้มีหน้าทีจ่ัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายเลก็และรายใหญ่ 
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ได้ให้ความเห็นประเด็นนี้รวมกับข้อ ๑ แล้ว  ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 

- ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานรายเล็กถูกก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจ
เหนือตลาดในบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้
เรียกถึงจุดปลายทางบนโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที่ (Fixed 
termination) ซึ่งตลาดนี้ กสทช. มีการก ากับดูแลด้วยการ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เป็นอัตราอ้างอิงแล้ว อีกทั้งผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานรายเล็กมี
รายได้และส่วนแบ่งตลาดในตลาดต่ า มาก ให้บริการ
โทรคมนาคมไม่หลากหลาย ข้อมูลที่ให้จัดท ารายงานมีความ
ละเอียดเพียงพอต่อการพิจารณาพฤติกรรมการแข่งขัน 
นอกจากนี้ จะไม่สร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้ให้บริการราย
เล็ก โดยเฉพาะค่าบริการสอบบัญชี  

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส ์
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากท าให้มีบรรทัดฐานในการ
ตรวจสอบและรับรองรายงานตามมาตรฐานบญัชี 



๑๒ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

- ในทางปฏิบัติ ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานทั้งรายใหญ่และราย
เล็ก ควรใช้แบบจ าลองที่ส านักงาน กสทช. และที่ปรึกษา
จัดท าให้ในการจัดท ารายงาน เพื่อให้การปันส่วนต้นทุนไปยัง
บริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้น ความซับซ้อน
จึงไม่แตกต่างกัน เพียงยกเว้นให้รายเล็กไม่ต้องน าส่งรายงาน
ปริมาณการใช้บริการ รายงานต้นทุนบริการต่อหน่วย และ
ลดภาระเร่ืองการสอบบัญชีเท่านั้น  

- ในทางกลับกัน ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานรายใหญ่ให้บริการ
หลากหลายทั้งในตลาดค้าปลีกและค้าส่ง มีส่วนแบ่งตลาด
และรายได้ที่มีนัยส าคัญ มีการให้บริการครอบคลุมเกือบทั้ง
ประเทศ ส านักงาน กสทช. จึงต้องการข้อมูลที่ละเอียด
มากกว่าเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม อาทิ การตั้ง
ราคาเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแยกรายตลาดบริการ เป็น
ต้น การมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาช่วยส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของรายงานจึงมีจ าเป็นอย่าง
มาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง และน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ได้จริง  

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่เหมาะสมตามเหตุผลในข้อ ๑ 

บจ. แอมเน็กซ์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นว่าขอบเขตเนื้อหารายงานที่ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทรายใหญ่ต้องจัดท ามีความซับซ้อนซึ่งท าให้เกิดภาระเพิ่มขึ้น
อย่างมาก อีกทั้ง การก าหนดหน้าที่ในการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท
แตกต่างกันระหว่างรายใหญ่และรายเล็กก็ย่อมให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การก ากับดูแล ซึ่งขัดต่อหลักการบังคับใช้กฎหมาย และยังอาจเป็นการออก
ประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติให้อ านาจในการก ากับดูแลผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทรายใหญ่และรายเล็กอย่างแตกต่างกันอีกด้วย 

นอกจากนี้ ตามเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของส านักงาน 
กสทช. ให้เหตุผลว่า ข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทราย
เล็กต้องจัดท านั้น ครอบคลุมวัตถุประสงค์เพื่อการก ากับดูแลในภาพรวม
แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นว่าหากกรอบวิธีการจัดท ารายงานของผู้ประกอบการ
รายเล็กนั้นเป็นเครื่องมือส าหรับการก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสมแล้ว 
ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาลดภาระการจัดท ารายงานของผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่ให้สอดคล้องกับผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทรายเล็กแทน เพื่อไม่ให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้



๑๓ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภททั้งสองประเภท และไม่ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการก ากับดูแล 

ประเด็นที่ ๕: ความเหมาะสมในการก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของผู้มีหน้าที่จดัท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่ให้ความเชื่อม่ันต่อรายงานบัญชีแยกประเภท 
ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานงานให้ความเชื่อม่ันรหัส ๓๐๐๐ (TSAE๓๐๐๐) และการก าหนดให้กรรมการบริษทัที่มีอ านาจลงนามของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทรายเล็กรับรองความถูกต้องของรายงานบัญชีแยกประเภท 
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต 
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔)   

ตามที่เรียนชี้แจงข้อกังวลแล้วในข้อที่ ๑ ซึ่งการก าหนดให้วิธีการ
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทที่แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบการราย
เล็กและผู้ประกอบการรายใหญ่ถึงเร่ืองคุณภาพการจัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทของผู้ประกอบการรายเล็กว่าสามารถน าไปใช้ในการก ากับดูแลได้
หรือไม่ และหากสามารถน าไปใช้ได้เหตุใดผู้ประกอบการรายใหญ่จึ งต้อง
จัดท ารายงานในวิธีการที่มีความซับซ้อนมากกว่าอย่างมาก 

การก าหนดให้การจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ (TSAE๓๐๐๐) จะเป็นภาระใน
การจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทอย่างมาก ทั้งเรื่องภาระค่าธรรมเนียม
ในการสอบรับรองที่ต้องเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ทั้งเรื่องของขั้นตอนและ
รายละเอียดของการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภททั้งหมด ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในส่วน
การจัดเตรียมของบริษัทฯ และระยะเวลาในการสอบรับรองของผู้สอบบญัชี 
ซึ่งจะเป็นภาระต่อผู้ประกอบการอย่างมาก 

 การรายงานความเห็นภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานงานให้ความ
เชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ นั้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดกรอบการด าเนินการและ
รายละเอียดการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทไว้อย่างชัดเจน เทียบเคียง
กับการตรวจสอบรายงานทางการเงินที่มีกรอบการจัดท าที่มีรายละเอียดใน
แต่ละเร่ือง ตลอดจนการตีความในเร่ืองต่างๆที่เก่ียวข้องกับการรายงานทาง

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ โดยเพิ่มเติมชื่อมาตรฐาน 
TSAE๓๐๐๐ ในข้อ ๑๔ 

เหตุผลสนับสนุน 
- รายงานบัญชีแยกประเภทถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ส านักงาน กสทช. เห็นถึงลักษณะการให้บริการโทรคมนาคม
ของผู้ประกอบการแต่ละรายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อ
น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป จะท าให้
ส านักงาน กสทช. ได้เห็นถึงสภาพตลาดในภาพรวมได้ 
ประเด็นดังกล่าวถือเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังขั้นพื้นฐานที่
ส านักงาน กสทช. จะได้จากการก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภท โดยส่วนประกอบของรายงาน
บัญชีแยกประเภทที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการรายเล็กจัดท านั้น
ถือว่าสามารถตอบโจทย์ในผลลัพธ์ขั้นพื้นฐานที่คาดหวังจาก
การก าหนดให้จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทแล้ว 
  นอกจากนี้ จากการที่ผู้ให้บริการรายเล็กมีรายได้ค่อนข้าง
ต่ าและมีส่วนแบ่งตลาดต่ ามากในตลาดค้าปลีกบริการ จึงมี
เหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ให้บริการรายเล็กไม่สามารถครอบง าตลาด
และไม่มีอ านาจเพียงพอที่จะด าเนินการใดในการก าหนด
อัตราค่าบริการที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมได้  



๑๔ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
การเงินอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาตามร่างประกาศ กสทช. ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๔ กสทช.ได้ก าหนดให้มี
ทางผู้สอบบัญชีจะต้องแสดงความเห็นในเนื้อหาครอบคลุม ๖ ข้อตามที่
แสดงในรายละเอียดด้านล่างนี้ 

เนื้อหาครอบคลุมที่ 
กสทช. ก าหนด 

เนื้อหาที่เสนอแนะให้ กสทช. 
ก าหนดเพิ่มเติม 

๑. ความสอดคล้องของ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการ
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท
ใ ห้ เป็น ไปตามข้อก าหนด ใน
ประกาศนี้ 

การพิจารณาความสอดคล้อง
ย่อมมีการใช้ดุลยพินิจเข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้มี
ความเห็นที่แตกต่างกันไปได้ ดังจะ
เห็นได้จากการจัดสรรรายได้และ
ต้ น ทุ น ใ ห้ แ ต่ ล ะ บ ริ ก า ร ต า ม
ภาคผนวก ๓ แนบท้ายประกาศ ที่
ร ะบุ ใ ห้ ใ ช้ เ กณฑ์ ก า รจั ดส ร รที่  
“เหมาะสม” ในกรณีที่ไม่สามารถ
จัดสรรได้โดยตรงนั้น อาจท าให้มี
มุมมองที่แตกต่างกันได้ว่าวิธีการ
จัดสรรที่ผู้จัดท าน ามาใช้นั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร จึงเห็นว่า
ควรระบุอย่างชัดเจนว่าใช้วิธีการใด
ในการจัดสรรรายได้และต้นทุน
บริการในกรณีดังกล่าว เช่น จัดสรร
รายได้ ตามปริมาณการ ใช้ งาน 
จัดสรรต้นทุนตามรายได้บริการ 
เป็นต้น  

เช่นเดียวกับวิธีการจัดสรร
สินทรัพย์ลงทุนซึ่งตามภาคผนวก ๓ 

  ในขณะเดียวกัน ผู้ ใ ห้บริการรายใหญ่มีขอบเขตการ
ให้บริการครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ อีกทั้งมีอ านาจเหนือ
ตลาดมากเพียงพอที่การก าหนดอัตราค่าบริการของผู้
ให้บริการรายใหญ่นั้นจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
ก าหนดอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาด ผู้
ให้บริการรายใหญ่ยังมีอ านาจและเงินทุนมากเพียงพอที่จะ
ก าหนดอัตราค่าบริการในอัตราที่ต่ าเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากผู้ให้บริการรายอ่ืนในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ 
ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเหตุส าคัญทีส่ านกังาน กสทช. จะต้อง
ได้รับข้อมูลอ่ืนๆ ในรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการราย
ใหญ่เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ผู้ให้บริการ
รายเล็กจัดท ามาเพื่อประกอบการวิเคราะห์เพื่อที่จะก ากับ
ดูแลตลาดโดยรวมต่อไป 
  การก าหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันส าหรับผู้ประกอบการ
รายใหญ่และรายเล็กก็พบได้ในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน
เพื่อเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการรายเล็ก 
- การที่ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานรายใหญ่ต้องผ่านการรับรอง
มาตรฐาน TSAE๓๐๐๐ นั้น เป็นเพราะในประกาศฉบับเดิม 
ไม่เคยมีการก าหนดมาตรฐานการรับรองทางบัญชีไว้อย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานแต่ละรายใช้
มาตรฐานที่แตกต่างกัน อีกทั้งมาตรฐาน TRSE๒๔๐๐ ที่เดิม
ระบุไว้แต่ในคู่มือนั้น ก็ไม่ครอบคลุมถึงรายงานที่ไม่ใช่ตัวเลข
ทางการเงิน ท าให้การรายงานบัญชีแยกประเภทที่ผ่านมา 
ผู้ประกอบการบางราย มีการรายงานข้อมูลส่วนที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินมาไม่ถูกต้องนัก และหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี
ได้มีการกล่าวว่าไม่ครอบคลุมถึงรายงานที่ไม่ใช่ตัวเลข
ทางการเงิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อให้



๑๕ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
แนบท้ายประกาศระบุว่า “การ
จัดสรรสินทรัพย์ลงทุนต้องอยู่บน
พื้นฐานตามหลักเหตุแห่งที่มา” 
โปรดระบุขอบเขตพื้นฐานตามหลัก
เหตุแห่งที่มาให้ชัดเจน และในกรณี
ที่มีการใช้สินทรัพย์ลงทุนร่วมกัน 
โปรดระบุเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ส าหรับ
จัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 

๒. ความสอดคล้องของ
ข้อมูลที่น ามาใช้ ในการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทกับ
ข้อมูลที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ
หรื อ ร าย ง านปริ มาณการใช้
บริการที่ ใช้ในการบริหารและ
ข้ อ มู ล อ่ื น ๆ ที่ จั ด ส่ ง ใ ห้ แ ก่
ส านักงาน กสทช . เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจ านวนผู้ใช้บริการ ข้อมูล
เก่ียวกับปริมาณการใช้งาน 

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทมีความ
หลากหลาย จึงเสนอให้มีการระบุ
ขอบเขตที่ชัดเจนว่าเฉพาะข้อมูลใน 
“รายงานปริมาณการใช้บริการ” ที่
ทางส านักงานต้องการให้มีการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้เผยแพร่
ต่อสาธารณะหรือรายงานปริมาณ
การใช้บริการที่ใช้ในการบริหารและ
ข้อมูลอ่ืนๆที่จัดส่งให้แก่ส านักงาน 
กสทช. และในกรณีที่เป็นรายงานที่
ใ ช้ ใ นกา รบริ หา รนั้ น  โป รด ใ ห้
รายละเอียดที่ชัดเจนว่าเป็นข้อมูล
ประเภทใดที่ทางหน่วยงานยอมรับ
ได้  เช่น รายงานข้อมูลที่ดึ งจาก
ระบบโดยตรง รายงานที่ผู้บริหาร
รับรอง เป็นต้น  

นอกจากนั้น ในการพิจารณา
ความสอดคล้องนั้น ย่อมมีโอกาสที่

สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  จึงต้อง
ก าหนดมาตรฐาน TSAE๓๐๐๐ ซึ่งครอบคลุมถึงการให้ความ
เชื่อมั่นในข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ปริมาณการใช้
งาน เป็นต้น อีกทั้งที่ผ่านมาก็มีผู้ ให้บริการบางรายใช้
มาตรฐาน TSAE๓๐๐๐ ในการรับรองรายงานอยู่แล้ว และ
สามารถน าส่งรายงานได้ภายใน ๑๕๐ วันตามที่ประกาศ
ก าหนด ซึ่งร่างประกาศฉบับนี้ก็ได้ขยายระยะเวลาให้เพิ่มขึ้น
อีก เป็น ๑๘๐ วันแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ส านักงาน กสทช. มี
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อน าไปใช้ก ากับดูแลตลาดได้อย่าง
ทันท่วงที จึงเห็นว่าระยะเวลาที่ก าหนดนั้นเหมาะสมแล้ว 
 
ประเด็นข้อเสนอแนะในการระบุขอบเขตให้ชัดเจนขึ้น 
- ประกาศฯ ข้อ ๑๔ ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาที่ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตควรสอบทานแล้ว หากระบุรายละเอียดมาก
เกินไป ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบางรายอาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะที่มาของข้อมูลต้นทุน รายได้ และการ
จัดสรรสินทรัพย์ของแต่ละรายอาจแตกต่างกัน และการใช้
หลักเหตุแห่งที่มานั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีการใช้
โดยทั่วไป ทุกรายสามารถปฏิบัติได้ อย่างไรก็ดี ส านักงาน 
กสทช. ได้พัฒนาคู่มือการจัดท ารายงานให้ละเอียดมากขึ้น 
เพิ่มตัวอย่างและค าถามค าตอบที่พบบ่อย ปรับปรุงวิธีการ
จัดสรรในภาคผนวก ๓ ของประกาศฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งกลุ่ม
ในแอปพลิเคชันไลน์ส าหรับผู้ให้บริการแต่ละรายไว้ใช้ส าหรับ
สอบถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆแล้ว รวมทั้งหากผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานไม่แน่ใจว่าจัดท าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ก็สามารถ
น าส่งรายงานฉบับร่างมาให้ส านักงาน กสทช. ช่วยตรวจสอบ
ได้เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีบางรายด าเนินการเช่นนั้น 



๑๖ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ชุ ดข้ อมู ลที่ น า มา เปรี ยบ เที ยบ
แตกต่างกันได้ จึงเสนอให้ระบุให้
ชัดเจนว่าเมื่อเปรียบเทียบชุดข้อมูล
ดังกล่าวแล้วมีความแตกต่างกัน แต่
ยังมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน ทาง
ส านักงานยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร 

๖ .  ความครบถ้ วนของ
สาระส าคัญในรายงานบัญชีแยก
ประเภทตามข้อ ๑๒ 

โปรดระบุขอบเขตของความ
ครบถ้วน วิธีการตรวจสอบความ
ครบถ้วนและขอบเขตของค าว่า
สาระส าคัญในมุมมองของ กสทช .
ในรายงานบัญชีแยกประเภท เช่น 
ในรายงานบัญชีแยกประเภทควรมี
การเขียนหัวข้อครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๑๒  เป็นต้น 

ซึ่งในหัวข้อต่างๆข้างต้น รายละเอียด ค าอธิบาย ตัวอย่าง ข้อมูล
เพิ่มเติม ฯลฯ มีความจ าเป็นที่ทางส านักงาน กสทช จะต้องพิจารณาออก
ข้อก าหนดเพิ่มเติมในเรื่องการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทโดยอาจ
พิจารณาออกเป็นประกาศส านักงาน กสทช. เพื่อความชัดเจนในการ
ด าเนินการและรองรับการจัดท าของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนประโยชน์กับการน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ซึ่งจะเป็นแนวทางที่
ส าคัญส าหรับทั้งผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานและผู้สอบบัญชีที่จะน าไปใช้ในเป็น
แนวทางเดียวกัน เพื่อลดทางเลือกในการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันในการ
ด าเนินการ และลดต้นทุนในการด าเนินการในกรณีที่ส านักงาน กสทช. 
จะแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงรายงานบัญชีแยกประเภทดังกล่าว
ในภายหลังอันเนื่องมาจากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่สอดคล้องกันกับหลักเกณฑ์
ในประกาศดังกล่าว 

- เนื้อหาและหลักเกณฑ์การรับรองรายงานตามมาตรฐาน 
๓๐๐๐ มีความชัดเจนตามกรอบของมาตรฐานตามที่สภา
วิชาชีพบัญชีได้ก าหนดไว้ ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถยึดขอบเขต
ตามมาตรฐานและขอบเขตการสอบทานตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศฯ เพิ่มเติมได้ อีกทั้ง มาตรฐานดังกล่าวก าหนดให้
ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานได้ อย่างไรก็ดี  เพื่อความชัดเจน จึงระบุชื่อ
มาตรฐานเพิ่มเติมจาก “มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 
๓๐๐๐ (TSAE๓๐๐๐)” เป็น “มาตรฐานงานที่ให้ความ
เชื่อมั่น รหัส ๓๐๐๐ งานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบหรือสอบทานข้อมู ลทางกา ร เ งิ น ในอดี ต 
(TSAE๓๐๐๐)”    
- หากข้อมูลที่น ามาใช้ในการจัดท ารายงานบัญชแียกประเภท 
เป็นข้อมูลที่กิจการมีการเผยแพร่ในแหล่งอ่ืน ข้อมูลนั้นควร
สอดคล้องกันทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะรายงานปริมาณการใช้
บริการเท่านั้น 
- ในข้อ ๑๒ ของประกาศฯ ได้มีการระบุหัวข้อสาระส าคัญทัง้ 
๙ รายงาน/งบที่ต้องน าส่งไว้แล้ว และสามารถอ้างอิงรูปแบบ
ของรายงาน/งบดังกล่าวได้จากภาคผนวก ๕ ของร่าง
ประกาศฯ ดังนั้น หากส่งครบทั้งหมดก็ถือว่า มีความ
ครบถ้วนของสาระส าคัญในรายงานบัญชีแยกประเภทตาม
ข้อ ๑๒  
- การปรับปรุงขอบเขตในข้อ ๑๔ จากประกาศเดิม เพื่อให้
ครอบคลุมรายงานบัญชีแยกประเภททุกรายงาน รวมถึง
รายงานค่าตอบแทนระหว่างกัน และรายงานต้นทุนบริการ
ต่อหน่วยด้วย เพราะที่ผ่านมาพบว่าผู้มีหน้าที่จัดท ารายงาน



๑๗ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ทั้งนี้หากส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้วว่าจ าเป็นจะต้องก าหนดให้

รายงานบัญชีแยกประเภทของผู้ประกอบการรายใหญ่จะต้องผ่านการ
รับรองตามมาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ (TSAE๓๐๐๐) บริษัทฯ 
ขอให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปเป็นปี ๒๕๖๗ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการ
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมในครั้งนี้ มีการ
ปรับเปลี่ยนตั้งแต่ตลาดโทรคมนาคมที่จะต้องจัดท ารายงานโดยมีการเพิ่ม
ตลาดใหม่ๆเข้ามาจ านวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนส่วนของโครงข่าย
โทรคมนาคมให้ทันสมัยขึ้นโดยมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงข่าย 
(Network Elements) ใหม่ เพื่ อ รอง รั บ โคร งข่ า ย  ๕G รวมทั้ ง ส่ วน 
Transport Network และส่วนโครงข่ายประจ าที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้ง
สองส่วนนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดท ารายงานท าให้มีการปรับเปลี่ยน
แบบจ าลองใหม่ทั้งหมด บริษัทฯ จ าเป็นต้องทบทวนบริการย่อยๆ ทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตลาด ทบทวนรายการทะเบียนทรัพย์สินว่ามีความ
สอดคล้องกับ Network Elements ใหม่หรือไม่  ก าหนดสมมติฐาน 
(assumption) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปันส่วนทรัพย์สิน ต้นทุน และรายได้
ใหม่ทั้งหมด การก าหนด routing table ใหม่ ซึ่งไม่แตกต่างจากการเร่ิมท า
รายงานบัญชีแยกประเภทใหม่ทั้งหมด ผู้สอบบัญชีก็จ าเป็นจะต้องท าความ
เข้าใจแบบจ าลองใหม่และ assumption ต่างๆ วิธีการปันส่วนทรัพย์สิน 
ต้นทุน และรายได้ใหม่ทั้งหมด ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท าและรับรอง
มากข้ึน และหากบังคับให้ต้องรับรองตามมาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่นรหัส 
๓๐๐๐ (TSAE๓๐๐๐) ซึ่งจากปัญหาที่เรียนข้างต้นแล้วเกี่ยวกับความไม่
ชัดเจนของเนื้อหาและหลักเกณณ์การรับรอง และการปรับเปลี่ยน
แบบจ าลองใหม่ทั้งหมดเนื่องจากการปรับเปลี่ยนตลาดและการปรับเปลี่ยน
โครงข่าย (Network Elements) ใหม่จะส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการ
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทได้ทันภายในกรอบเวลา 

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปเป็นปี ๒๕๖๗ โดยใน
ปี ๒๕๖๕ จะเป็นปีที่ผู้ประกอบการต้องจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท

บางรายจัดท าข้อมูลของรายงานดังกล่าวมาไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ความสอดคล้องที่ก าหนดในประกาศ คือ ความสอดคล้อง
ของ “แนวทาง” ในการจัดท าข้อมูล ซึ่งปัจจุบันผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานทุกรายก็ใช้แบบจ าลองที่ส านักงาน กสทช. 
และที่ปรึกษาจัดท าให้แล้ว จึงมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า
แนวทางในการจัดท ารายงานจะเป็นไปตามที่ร่างประกาศฯ 
ก าหนด 
 
- ประเด็นเรื่องการหักค่าลดหย่อน  ค่าสอบบัญชีและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานไม่สามารถน ามาหักลดหย่อน
จากรายได้ก่อนการค านวณค่าธรรมเนียม USO หรือ
ลดหย่อนรายได้ก่อนค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหักลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO 
โดยค่าใช้จ่ายที่น ามาหักลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO ได้
จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการซื้อหรือเช่าบริการ
โทรคมนาคม หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ซึ่งจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น และรายได้
จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่น ามาค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยไม่
สามารถหักค่าลดหย่อนใดๆได้ ตามข้อ ๗ (๑) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 



๑๘ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ตามแบบจ าลองใหม่ และในปี ๒๕๖๖ ผู้ประกอบการ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและส านักงาน กสทช. ร่วมกันก าหนดเนื้อหาและหลักเกณฑ์การ
รับรองโดยละเอียด และออกเป็นประกาศส านักงาน กสทช เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการใช้มาตรฐาน TSAE๓๐๐๐ ในปี ๒๕๖๗ 

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย แต่หากมีการก าหนดขอบเขตการให้ความเชื่อมั่นของทาง
ผู้สอบบัญชีมากเกินไป อาจเกิดการขอคิดค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มในแต่ละปี 
ซึ่งเป็นภาระกับผู้ประกอบการได้ 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่เหมาะสมในการบังคับใช้มาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ 
(TSAE๓๐๐๐) ควรเปิดกว้างในการก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พิจารณาตามความเหมาะสมมากกว่า โดยเฉพาะรายงานที่ไม่ใช่ตัวเลข
ทางการเงิน มีความเห็นว่าการก าหนดให้ใช้ตามมาตรฐานการสอบทานเดิม
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือแบบเดิมมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดท ารายงาน
บัญชีแยกประเภทแล้ว ทั้งนี้ ในประกาศ กสทช. ฉบับเดิมก าหนดให้มีการ
สอบทานข้อมูลทางการเงินให้มีการกระทบยอดกับงบการเงินที่ผ่านการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งผลลัพธ์น่าจะเพียงพอต่อข้อมูลของ
รายงานบัญชีแยกประเภทแล้ว 

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 
บริษัทฯ มีความเห็นว่า การก าหนดให้การจัดท ารายงานบัญชีแยก

ประเภทของผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ 
(TSAE๓๐๐๐) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบการจัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทอยู่แล้ว การก าหนดขอบเขตรายงาน ให้ต้องมีความสอดคล้อง
กับทางส านักงาน กสทช. ก าหนดควรมีหลักเกณฑ์ ขอบเขตของรายงาน
นั้นๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดท า
รายงานได้ตรงตามที่ก าหนด และเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ รวมทั้งเมื่อ



๑๙ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบรายงานฯ ให้ต้องสอดคล้องตาม Bullet ๑-
๓ ก็เป็นข้อมูลที่น ามาคิดเป็น SUC จึงไม่เห็นความจ าเป็นในการก าหนด
ขอบเขตเพิ่มเติม (กรอบสีเขียว) และความสอดคล้องของ SUC มีการ
ตีความหมายไม่ชัดเจนถึงรายละเอียดว่าจ านวนต้นทุนบริการต่อหน่วยควร
เป็นจ านวนเท่าไหร่ถึงสอดคล้องกับของส านักงาน กสทช. 

อีกทั้งจะท าให้ผู้ประกอบการมีภาระค่าธรรมเนียมในการสอบรับรอง
ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ทั้งเรื่องของขั้นตอนรายละเอียดของการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภททั้งหมด ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทในส่วนการจัดเตรียมของบริษัทฯ และระยะเวลาในการสอบ
รับรองของผู้สอบบัญชี และหากเกิดกรณีที่มีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย 
ผู้สอบบัญชีฯ จะต้องท าการตรวจสอบและรับรองใหม่ รวมทั้งขอเสนอให้
ทางส านักงาน กสทช. ให้ผู้ประกอบการสามารถน าค่าใช้จ่ายค่าสอบบัญชี
ไปลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO ได้ 

 
 



๒๐ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
การร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ในการก าหนดให้ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่ใน
การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานบัญชีแยกประเภท ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานที่ ใ ห้ความ เชื่ อมั่ นร หัส  ๓๐๐๐ งานที่ ใ ห้ความ เชื่ อมั่ น
นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต 
(TSAE๓๐๐๐)  

เนื่องจากทางผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทรายใหญ่ (บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด) ได้มี
การน ามาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ งานที่ให้ความเชื่อมั่น
นอกเหนือจากการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต ซึ่งครอบคลุมถึง
ขอบเขตการสอบทานที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบบัญชีในข้อ ๑๔ มาใช้ใน
การสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทอยู่เดิมประกอบกับในข้อ ๑๒.๗ ได้
ระบุให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่ น าส่งรายงาน
บัญชีแยกประเภทต่อส านักงาน กสทช. ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานการสอบ
ทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ดังนั้นทาง กสทช. ควรมีการระบุข้อความลงในข้อ ๑๔ เพิ่มเติมว่า 
“ในส่วนมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ งานที่ให้ความเชื่อมั่น
นอกเหนือจากการสอบทานข้อมูลทางการเงินในอดีต” (TSAE๓๐๐๐) ลง
ในร่างประกาศดังกล่าวด้วย  

นอกจากนี้หาก กสทช. เห็นควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงรายงานบัญชี
แยกประเภทตามข้อ ๑๘ ทาง กสทช. ควรมีการระบุขอบเขตและแนว
ทางการสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทว่าต้องมีการสอบทานใหม่ทั้ง
ฉบับ หรือสอบทานเพิ่มเติมเฉพาะเร่ืองที่ต้องมีการแก้ไข 

 



๒๑ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
บจ. แอมเน็กซ์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

การปรับมาตรฐานการสอบบัญชี ในส่วนมาตรฐานงานให้ความ
เชื่อมั่น เป็นรหัส TSAE๓๐๐๐ ส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทรายใหญ่ ก่อให้เกิดภาระเพิ่มเติมต่อผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทรายใหญ่เป็นอย่างมาก อาทิ ภาระค่าธรรมเนียมที่ต้องเพิ่ม
สูงขึ้นจากการด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง เนื่องจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตจะต้องพิจารณาค่าสอบบัญชีใหม่ที่สูงขึ้นตามขอบเขตของ
งานที่ตรวจสอบและยังมีภาระและวลาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมทั้งกับผู้สอบบัญชี
และผู้รับใบอนุญาตจากข้ันตอนกระบวนการในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตาม
มาตรฐานใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการก าหนดให้ใช้มาตรฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมและไม่คุ้มค่าเมื่อพิจารณาระหว่างภาระที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
กับประโยชน์ที่ได้รับ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า การก าหนดหน้าที่ในการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทและวิธีการรับรองรายงานบัญชีแยกประเภท
แตกต่างกันระหว่างรายใหญ่และรายเล็ก ก็ย่อมให้ความไม่เป็นธรรมในการ
ก ากับดูแล ซึ่งขัดต่อหลักการบังคับใช้กฎหมาย และยังอาจเป็นการออก
ประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติให้อ านาจในการก ากับดูแลผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทรายใหญ่และรายเล็กอย่างแตกต่างกันอีกด้วย อีกทั้ง หาก
ส านักงาน กสทช. เห็นว่าการปรับมาตรฐานความเชื่อมั่น เป็นรหัส TSAE
๓๐๐๐ เป็นแนวทางการก ากับดูแลที่เหมาะสมแล้วส านักงาน กสทช. ก็ควร
ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภททุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานบญัชแียกประเภทรายใหญ่หรือรายเล็ก ต้องด าเนินการ
ในลักษณะเดียวกัน 

 



๒๒ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยเห็นควรก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทก่อนให้กรรมการผู้มี
อ านาจของบริษัทลงนามทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เนื่องจากจะได้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทของทุกขนาดบริษัท (ตามข้อ 
๔ ของประกาศฯ) 

- เมื่ อค านึ งถึ งต้นทุนและประโยชน์ที่ ได้ รับแล้ว  การ
ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานรายเล็กใช้งบการเงิน
ประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วในการ
จัดท ารายงาน และให้กรรมการบริษัทลงนามรับรองความ
ถูกต้องอีกครั้งถือว่าเหมาะสมแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดภาระทาง
การเงินจากการจ้างผู้สอบบัญชี อีกทั้ ง เป็นแนวทางที่
สอดคล้องกับผลการศึกษากรณีในประเทศตัวอย่างที่ดี อาทิ 
มาเลเซีย ซึ่งรายงานของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานรายใหญ่ต้อง
ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ขณะที่ของผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานรายเล็กให้กรรมการบริษัทลงนามรับรอง
ได้ 
- ในตลาดค้าส่งบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้
เรียกถึงจุดปลายทางทั้งบนโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที่และ
โครงข่ ายโทรศัพท์ เคลื่ อนที่  (Termination) ไม่ ว่ าผู้ มี
โครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที่หรือเคลื่อนที่ จะมีโครงข่าย
ครอบคลุมพื้นที่บริการมากน้อยเพียงใด จะถือว่าเป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาดทั้งหมด เนื่องจากเจ้าของโครงข่ายผูกขาด
ตลาดโครงข่ายของตนเอง ผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ ที่น าส่ง 
ทราฟฟิกมาสิ้นสุดลงบนโครงข่ายของเจ้าของโครงข่าย
ดังกล่าวจะต้องช าระค่าบริการ Termination ในอัตราที่
เจ้ าของโครงข่ายก าหนด จากธรรมชาติของบริการ 
Termination ที่มีลักษณะผูกขาดดังกล่าว ประกอบกับ
หลักการความเสมอภาคในการบังคับใช้มาตรการเฉพาะที่
เกี่ยวกับผู้มีอ านาจเหนือตลาด จึงส่งผลให้มีผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีประเภทหลายรายที่เป็นผู้ให้บริการรายเล็ก มี
รายได้และก าไรต่อปีต่ ามาก เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการราย
ใหญ่ในตลาด ส านักงาน กสทช. จึงพิจารณาว่า การได้มาซึ่ง



๒๓ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ข้อมูลของผู้ให้บริการรายเล็กน่าจะเพียงพอต่อการก ากับ
ดูแล โดยไม่ต้องสร้างภาระทางการเงินเพิ่มเติมให้แก่ผู้
ให้บริการรายเล็ก 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย แต่ขอให้ทาง กสทช. ก าหนดไว้เพิ่มเติมว่า หากปีก่อนหน้า
กิจการมีรายได้เป็นแบบรายเล็ก และปีต่อมากิจการมีรายได้เพิ่มมากข้ึนจน
เปลี่ ยนสถานะเป็นรายใหญ่แล้ว  ใ ห้ยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงาน 
เปรียบเทียบกับปีก่อน 

- เนื่องจากกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายเล็กจะเปลี่ยนเป็นรายใหญ่มี
โอกาสเกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ดี รายงานที่ผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานรายเล็กน าส่ง เมื่อเป็นรายใหญ่ก็ยังคงเป็นรายงาน
แบบเดียวกัน จึงยังสามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ 
ส่วนรายงานที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเป็นรายใหญ่ ได้แก่ รายงาน
ปริมาณการใช้บริการ และรายงานต้นทุนบริการต่อหน่วย 
เมื่อปีก่อนหน้าไม่ต้องรายงาน จึงไม่ต้องมีการเปรียบเทียบ 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงข้อยกเว้นไม่แสดงความเห็น
ในหน้ารายงานในข้อมูลของปีบัญชีที่ผ่านมาได้ เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่จัดท ามาก่อนหน้าในปีบัญชีที่ผ่านมาและได้รับการ
รับรองโดยกรรมการบริษัทแล้วเรียบร้อย 

ประเด็นที่ ๖: ความเหมาะสมในการก าหนดระยะเวลาน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทเป็น ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของทุกปี และการก าหนดระยะเวลาน าส่งรายงาน
บัญชีแยกประเภทของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบญัชีแยกประเภทรายใหญ่ที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ถูกก าหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตงบการเงิน เป็น ๙๐ วัน นับ
แต่วันที่ สตง. ตรวจสอบงบการเงินแล้วเสร็จ โดยให้น าส่งเอกสารแสดงวันที่ สตง. ตรวจสอบแล้วเสร็จมาให้ส านักงาน กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ สตง. ตรวจสอบ
งบการเงินแล้วเสร็จ 
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นด้วยกับการขยายก าหนดระยะเวลาน าส่งบัญชีแยก
ประเภท ซึ่งตามประกาศเดิมก าหนดที่ ๑๕๐ วันจะมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น 
เนื่องจากบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องด าเนินการปิดบัญชีให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นรอบบัญชีและระยะเวลาที่ใช้ใน
การสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกราว ๔๕-๖๐ วัน จึงท าให้เหลือ
ระยะเวลาในการจัดท าเพียง ๔๕-๖๐ วันเท่านั้น อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่
ส่งผู้สอบบัญชีสอบทานนั้น จะตรงกับช่วงเวลาที่ผู้สอบบัญชีจะต้องท าการ
สอบทานเพื่อรับรองงบแสดงฐานะการเงินประจ าไตรมาสที่ ๑ ซึ่งจะท าให้
การท างานล่าช้าออกไปอีก 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการคือการปรับข้อมูลเป็น CCA ซึ่ งในส่วนนั้น 
ส านักงาน กสทช. ได้ขยายเวลาส าหรับปีแรกให้ถึง  ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว ส าหรับการเปลี่ยนแปลงปลีกย่อยส่วน
อ่ืน ก็ได้ขยายระยะเวลาน าส่งรายงานจาก ๑๕๐ วัน เป็น 



๒๔ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
เนื่องจากตามร่างประกาศฉบับใหม่นี้ได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่ให้ความ
เชื่อมั่นต่อรายงานบัญชีแยกประเภท ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานงานให้
ความเชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ (TSAE๓๐๐๐) ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนชี้แจงข้อ
กังวลในประเด็นนี้ไว้ในข้อที่ ๕ แล้วว่าหากมีการบังคับใช้มาตรฐานงานให้
ความเชื่อมั่นรหัส ๓๐๐๐ (TSAE๓๐๐๐) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปีแรกที่
จะต้องปรับเปลี่ยนแบบจ าลองและยังมีความไม่ชัดเจนถึงเนื้อหาและ
หลักเกณฑ์การรับรองรายงานตามมาตรฐาน ๓๐๐๐ จะท าให้เกิดปัญหาใน
การจัดท ารายงานบัญชีประเภทในกิจการโทรคมนาคมอย่างมาก จนอาจจะ
ไม่สามารถจัดท าให้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาได้ จึงขอให้ส านักงาน 
กสทช. พิจารณาเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเป็นปี ๒๕๖๗ 

๑๘๐ วัน และไม่ตรงกับรอบการส่งงบการเงินรายไตรมาส
ของกิจการแล้ว ส าหรับการก าหนดมาตรฐานเป็น TSAE
๓๐๐๐ ในอดีต ในทางปฎิบัติผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานที่ผู้สอบ
บัญชีใช้มาตรฐาน TSEA๓๐๐๐ ในการสอบทานรายงาน
บัญชีแยกประเภท ก็สามารถน าส่งรายงานได้ภายใน
ระยะเวลา ๑๕๐ วัน จึงเห็นว่าระยะเวลา ๑๘๐ วัน เหมาะสม
แล้ว 

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัท
ในการรับรองงบการเงินประจ าปี 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 



๒๕ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นด้วยกับการขยายก าหนดระยะเวลาน าส่งรายงานบัญชี
แยกประเภท ซึ่งตามประกาศเดิมก าหนดที่ ๑๕๐ วันจะมีระยะเวลา
ค่อนข้างสั้น เนื่องจากบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องด าเนินการปิดบัญชีให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณ ๖๐ วัน หลังจากวันสิ้นรอบบัญชีและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกราว ๔๕-๖๐ 
วัน จึงท าให้เหลือระยะเวลาในการจัดท าเพียง ๔๕-๖๐ วันเท่านั้น อีกทั้ง
ในช่วงระยะเวลาที่ส่งผู้สอบบัญชีสอบทานนั้น จะตรงกับช่วงเวลาที่ผู้สอบ
บัญชีจะต้องท าการสอบทานเพื่อรับรองงบแสดงฐานะการเงินประจ าไตร
มาสที่ ๑ ซึ่งจะท าให้การท างานล่าช้าออกไปอีก 

ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท ปี ๒๕๖๔ และน าส่งในปี 

๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการจัดท ารายงานฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง 
ขอให้ทางส านักงาน กสทช. พิจารณาขยายเวลาให้มากกว่า ๑๘๐ วัน เป็น
กรณีพิเศษส าหรับปีแรก 

บจ. แอมเน็กซ์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 

บริษัทฯ เห็นด้วยกับการขยายก าหนดระยะเวลาน าส่งบัญชีแยกตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ อย่างไรก็ตาม ส าหรับปีแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดท ารายงาน บริษัทฯ เสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาขยาย
กรอบระยะเวลาส าหรับการน าส่งรายงานฯ เพิ่มเติมจาก ๑๘๐ วัน เพื่อให้ผู้
มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษา
ท าความเข้าใจและด าเนินการเพื่อการปฏิบัติตามประกาศอย่างเหมาะสม 



๒๖ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส ์
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย แต่หากก าหนดให้เป็นภายใน ๖ เดือนนับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีจะตัดปัญหาเรื่องการ นับวันในแต่ละปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี
วันไม่เท่ากัน 

- เพื่อความชัดเจน เห็นว่าการก าหนดหน่วยเป็นวัน เข้าใจ
ตรงกันได้ง่ายกว่าหน่วยเป็นเดือน 
 

ประเด็นที่ ๗: ความเหมาะสมในการก าหนดให้น าส่งรายงานบัญชีแยกประเภททีผ่่านการใหค้วามเชื่อม่ันจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานบัญชีแยกประเภทที่ผ่านการ
รับรองจากกรรมการบริษัทที่มอี านาจลงนาม ในรูปแบบเอกสารชุดหนึ่ง และน าส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านกังาน กสทช. ก าหนดด้วยอีกชุดหนึ่ง โดยไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่และผู้มีหน้าทีจ่ัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายเล็กต้องน าส่งประกอบด้วยเอกสารตามข้อ ๑๒ และข้อ 
๑๓ ตามล าดับ 
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ ไม่ขัดข้องในการน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในรูปแบบ
เอกสาร และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติใน
ปัจจุบันซึ่งมีการส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อยู่
แล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายงานบัญชีแยกประเภทเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของผู้ประกอบการจ านวนมาก และเพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลความลับดังกล่าว บริษัทฯ ขอเสนอให้ส านักงาน 
กสทช. จัดท าระบบส าหรับการรับส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยเฉพาะ 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- การขอให้จัดส่งเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมนั้น 
ก็เพื่อให้สะดวกในการน าข้อมูลไปใช้งานเท่านั้น โดยข้อมูลใน
รายงานให้น าส่งเป็นรูปแบบ Microsoft Excel เนื่องจาก
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นตัวเลขทางบัญชี ซึ่งมีความละเอียดสูง 
เพื่อลดความผิดพลาดจากการที่ส านักงาน กสทช. จะต้อง
พิมพ์ข้อมูลขึ้นใหม่จากชุดเอกสารเองทั้งหมดของผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานทุกราย นอกจากนี้  ปัจจุบันทุกรายก็ใช้
แบบจ าลองรายงานบัญชีแยกประเภทที่ส านักงาน กสทช. 
และที่ปรึกษาได้จัดท าให้ ซึ่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Microsoft 

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส ์

เห็นด้วย โดย กสทช. ควรมีระบบ software ของ กสทช. เอง (คล้าย
กับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่สามารถให้ Upload รายงานที่



๒๗ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และสามารถด าเนินการ
กรอก (key-in) หรือ อัปโหลด (upload) ข้อมูลขึ้นระบบได้ 

Excel แล้ว ส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีก็สามารถน าส่งเป็น
ไฟล์ PDF ได้  
- การมีรายงานในรูปแบบ Microsoft Excel มิได้หมายความ
ว่าจะท าให้สามารถน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ในข้อ 
๒๐ ของประกาศ ได้มีการก าหนดเร่ืองการเก็บรักษาข้อมูลไว้ 
อีกทั้งในทางปฏิบัติ ส านักงาน กสทช. มีการด าเนินการรักษา
ความลับตาม “แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของ
ส านักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๖” มาโดยตลอด รายงานใน
รูปแบบเอกสารทั้งหมดปัจจุบันถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัย และมี
การก าหนดตัวบุคคลที่เป็นผู้จัดเก็บกุญแจอย่างชัดเจน ส่วน
รายงานในรูปแบบไฟล์ทั้ง Microsoft Excel และ PDF ที่
ได้รับจากผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานก็มีการเข้ารหัสไว้ มีเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น  
- เ รื่ อ ง ก า รจั ดท า ร ะบบ เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า รน า ส่ ง ไ ฟ ล์
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะนั้น ส านักงาน กสทช. จะน าความ
คิดเห็นไปศึกษาความเหมาะสมและความปลอดภัยของ
ระบบเพิ่มเติม และหากสามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์
และผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานยอมรับร่วมกัน ในอนาคตอาจ
พิจารณายกเลิกการน าส่งรายงานในรูปแบบเอกสารได้หาก
ไม่มีความจ าเป็นแล้ว 
- เนื่องจากข้อมูลในรายงานบัญชีแยกประเภทมีข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนน้อยมาก การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน จึงอาจไม่ได้ช่วยอ านวยความ
สะดวกกับผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทส าหรับ
การจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในปัจจุบัน  
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นว่ามีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการลดภาระและขั้นตอนของ
ภาคเอกชน อาจพิจารณาให้จัดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้ อาจจะขอเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น กรมพัฒนาธุรกิจ-การค้า ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการขอข้อมูลจากบริษัท 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสมที่จะน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทที่ผ่านการรับรองจาก
กรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามในรูปแบบเอกสาร เพราะถือว่าครบถ้วน
ตามเนื้อหาที่ส านักงาน กสทช. ต้องการ ส่วนการน าส่งในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดด้วยอีกชุดหนึ่งนั้น ควรเป็น
ไฟล์ PDF ซึ่งอยู่ในรูปเดียวกับชุดเอกสารที่น าส่ง ส าหรับเหตุผลที่ส านักงาน 
กสทช. ก าหนดให้ส่งไฟล์เป็น EXCEL นั้น เพื่อเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดในการกรอกข้อมูลเมื่อส านักงาน กสทช. น าข้อมูลไปใช้นั้น เป็น
เหตุผลที่ไม่ควรก าหนดประเภทไฟล์ไว้ในประกาศฯ เนื่องจากเป็นการน า
ข้อมูลไปใช้ในลักษณะอ่ืน หากมีความผิดพลาดจึงเป็นความรับผิดชอบใน
การน าไปใช้ของส านักงาน กสทช. เอง 

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นด้วยส าหรับการน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทใน
รูปแบบเอกสาร และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการ
ปฏิบัติ ในปัจจุบันซึ่ งมีการส่งไฟล์ อิ เล็กทรอนิกส์ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และทางส านักงาน กสทช. ควรมีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยของข้อมูลให้ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อมั่นในการรักษาข้อมูล 
เนื่องจากรายงานบัญชีแยกประเภทเป็นรายงานที่มีข้อมูลเป็นความลับทาง
การค้าของผู้ประกอบการ 



๒๘ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
บจ. แอมเน็กซ์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เสนอให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดกระบวนการและขั้นตอน
การเข้าถึงข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตให้ชัดเจน อาทิ เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจใน
การเข้าถึงข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้ และการเก็บ log การด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่น าส่งให้
ส านักงาน กสทช. ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเอกสารจะไม่
รั่วไหล หรือถูกน าไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลบางส่วน
เป็นความลับทางการค้าของผู้รับใบอนุญาต 

ประเด็นที่ ๘: ความเหมาะสมในการก าหนดกระบวนการด าเนินงานกรณีที่รายงานที่น าส่งมาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศหรือมีการใช้สมมติฐานหรือวิธีการค านวณไม่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ โดยให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งใหผู้้มีหน้าทีจ่ัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทแก้ไขปรับปรุงรายงานบัญชีแยกประเภทดังกล่าว
ให้ถูกต้อง และให้ผู้มีหน้าทีจ่ัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่น าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทฉบับแก้ไขปรับปรงุทีผ่่านการให้ความเชื่อมั่นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และสอดคล้องตามแนวทางการให้ความเชื่อม่ันต่อรายงานบัญชีแยกประเภทในข้อ ๑๔ และให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบญัชีแยกประเภทรายเล็กน าส่งรายงานบัญชีแยก
ประเภทฉบับแก้ไขปรับปรุงที่ผา่นการรับรองความถูกต้องจากกรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามตามแนวทางการรับรองความถูกต้องในข้อ ๑๕ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 
บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ ขอเสนอว่า เพื่อเป็นการป้องกันให้มีเกิดปัญหาในเรื่องความ
ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขรายงานบัญชีแยกประเภท
ฉบับใหม่ที่จ าเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีด าเนินการรับรองอีกครั้งหนึ่งอัน
เนื่องมาจากการแก้ไขความไม่สอดคล้องในความเห็นกับส านักงาน กสทช. 
บนรายงานฉบับเดิมนั้น ทาง ส านักงาน กสทช. ควรจัดให้มีหน่วยงานอย่าง
เป็นทางการเพื่อให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆในการจัดท า 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ โดยเพิ่มข้อความในข้อ 
๑๘ ให้รับรองเพิ่มเฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข  

เหตุผลสนับสนุน 



๒๙ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ตลอดจนการตอบค าถามให้แก่ผู้ประกอบการในการจัดท าในกรณีที่มี
หลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนในการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท ตลอดจน
ดุลยพินิจและความเหมาะสมอื่นๆ ในการจัดท ารายงานดังกล่าว เพื่อให้เกิด
ภาพความเข้าใจที่ตรงกันและลดความไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการ
แก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทันท่วงทีและเหมาะสมก่อนที่จะน าส่งรายงานบัญชี
แยกประเภทให้แก่ส านักงาน กสทช. 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการจัดรายงานบัญชีแยกประเภทที่
ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการจัดท ารายงานให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามด้วยความซับซ้อนของแบบจ าลอง 
ความบริการโทรคมนาคมที่ต้องจัดท ารายงาน ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงของบริการต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี จึงมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีข้อผิดพลาดใน
การจัดท ารายงาน เนื่องจากขนาดของความผิดพลาดไม่ได้ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อภาพรวมของรายงาน ซึ่งการแก้ไขรายงานและให้ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตต้องท าการรับรองใหม่จะมีภาระค่าใช้จ่ายในการสอบ
รับรองใหม่และระยะเวลาในการจัดท ารายงานและการสอบรับรองใหม่ 
เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้มีหน้าที่ ในการจัดท ามากเกินควร ในกรณีที่
ส านักงาน กสทช. พบรายงานที่น าส่งมาไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศ
หรือมีการใช้สมมติฐานหรือวิธีการค านวณไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศนี้ โดยที่ข้อผิดพลาด หรือการใช้สมมติฐานหรือวิธีการค านวณ
ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของรายงานบัญชีแยกประเภทอย่างมี
นัยส าคัญ ให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานแก้ไขรายงานให้ถูกต้องโดยไม่ต้องผ่าน
การให้ความเชื่อมั่นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีกคร้ัง 

 
 

- กระบวนการด าเนินงานนี้มีการก าหนดมาในข้อ ๑๒ ของ
ประกาศเดิมอยู่แล้ว แต่ส านักงาน กสทช. เห็นว่าควรขยาย
ระยะเวลาในการน าส่งเพิ่มเติมจาก ๓๐ วัน เป็น ๔๕ วัน 
และก าหนดขั้นตอนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมา
ถึงแม้ว่ารายงานที่น าส่งส านักงาน กสทช. จะผ่านการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีมาแล้ว แต่ยังคงพบว่ามีข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง ไม่สมเหตุสมผล มีความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
องค์ประกอบของรายงาน ตัวอย่างเช่น ผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานมีการปันส่วนต้นทุนที่ไม่ถูกต้องจนท าให้ผลลัพธ์ที่ได้
ผิดไปจากข้อเท็จจริงอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ได้ก าหนด routing 
factors ให้สอดคล้องกับ scenarios และความน่าจะเป็นที่
เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนของแต่ละ
บริการไม่สมเหตุสมผล ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นความผิดปกติใน
รายงานต้นทุนบริการต่อหน่วย เป็นต้น ท าให้ส านักงาน 
กสทช. ไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแล
ได้ กรณีที่เป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาทิ พิมพ์ชื่อ
รายการผิด ใส่หน่วยผิด จะไม่เข้าข่ายกรณีนี้ อย่างไรก็ดี เพื่อ
มิให้มีภาระค่าสอบบัญชีมากเกินสมควร จึงปรับปรุงข้อ ๑๘ 
ของประกาศให้การรับรองใหม่ รับรองเพิ่มเฉพาะส่วนที่มีการ
แก้ไข ไม่ต้องรับรองใหม่ทั้งฉบับ 
  ในทางปฏิบัติ  หากส านักงาน กสทช. มีข้อสงสัยหรือ
ประเด็นสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในรายงาน จะมีหนังสือหรือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่จัดท ารายงานเพื่อให้ชี้แจงเป็น
ขั้นตอนแรกอยู่แล้ว 
  นอกจากนี้ ในระหว่างการด าเนินโครงการเพื่อจัดท า
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทใน
กิจการโทรคมนาคมใหม่ ส านักงาน กสทช. ร่วมกับที่ปรึกษา

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์  ไม่เห็นด้วยที่จะเรียกผู้สอบบัญชีเข้ามาชี้แจงเลย ควรติดต่อสอบถาม
มายังบริษัทที่เป็นผู้ให้ข้อมูลก่อน 



๓๐ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ได้พยายามสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้มีหน้าที่จัดท ารายงาน
ด้วยการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เป็นรายผู้ให้บริการ และ
การประชุมหารือกลุ่ มย่อยจ านวน ๒ ครั้ ง  ได้พัฒนา
แบบจ าลอง คู่มือ และ VDO สอนการใช้งานแบบจ าลองให้ผู้
มีหน้าที่จัดท ารายงานไว้ใช้ในการจัดท ารายงาน อีกทั้งยังได้
จัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ส าหรับผู้ให้บริการแต่ละราย
ไว้ใช้ส าหรับสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ รวมทั้งหากผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานไม่แน่ใจว่าจัดท าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ก็
สามารถน าส่งรายงานฉบับร่างมาให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบก่อนได้ ซึ่งส านักงาน กสทช. คาดหวังว่าเครื่องมือ
และกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงาน
สามารถจัดท ารายงานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องมีการ
ด าเนินขั้นตอนตามข้อ ๑๘ นี้   
- ระยะเวลา ๔๕ วัน มาจากการเทียบเคียงระยะเวลาที่ผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานใช้ในการปรับปรุงข้อมูลให้กระทบยอด
ได้หลังจากที่ผู้ตรวจสอบงบการเงินรับรองงบการเงิน
ประจ าปีแล้ว ประมาณ ๑๕ วัน และน าส่งรายงานให้ผู้สอบ
บัญชีรับรอง อีกประมาณ ๓๐ วัน ซึ่งข้อ ๑๘ ของประกาศนี้
เป็นการแก้ไขปรับปรุงเพียงบางส่วนของรายงาน จึงเห็นว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดเพียงพอแล้ว 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่เห็นด้วย ทาง กสทช. ต้องด าเนินการตรวจสอบรายงานที่ Upload 
เข้าไปในระบบ ตามข้อ ๗ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องหรือมี
ข้อสงสัย พนักงานของ กสทช. ที่รับผิดชอบดูแลบริษัทนั้นๆ ควรด าเนิน 
การติดต่อกลับบริษัท เพื่อให้บริษัทรับทราบข้อผิดพลาดก่อน จากนั้น 
กสทช. ด าเนินการ send back ข้อมูลกลับจากระบบในข้อ ๗ ส าหรับ
หนังสือที่น าส่งควรส่งเป็น e-mail ตาม contract list ในระบบ  

ส าหรับจ านวนวันที่ต้องด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นนั้น ควรมีการ
ก าหนดเป็นเรื่องๆ เพิ่มเติม เนื่องจาก หากมีความผิดพลาดที่ต้องให้ผู้สอบ
บัญชีแก้ไขรายงานหรือตรวจสอบใหม่อาจไม่สามารถด าเนินการได้แล้ว
เสร็จภายใน ๔๕ วัน 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

การแก้ไขใดๆ ตามที่ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง ไม่ควรต้องผ่าน
การให้ความเชื่อมั่นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอีก เนื่องจากเป็นการแก้ไข
ตามความเห็นของส านักงาน กสทช.  แต่หากส านักงาน กสทช. ยังต้องการ
ให้ผู้สอบบัญชีให้ความเชื่อมั่นอีกครั้ง มีความเห็นว่าระยะเวลาที่ให้แก้ไข
ตามที่ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากเมื่อมี
การแก้ไขแล้ว ส านักงาน กสทช. ต้องให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทรายใหญ่น าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทฉบับแก้ไขปรับปรุงที่ผ่าน
การให้ความเชื่อมั่นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกระบวนการดังกล่าวอาจ



๓๑ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ต้องใช้เวลาในการด าเนินการเท่ากับกระบวนการจัดท าปกติ ดังนั้น หาก
ต้องการให้ผ่านการให้ความเชื่อมั่นจากผู้สอบบัญชีฯ ควรปรับระยะเวลาใน
การแก้ไขให้เหมาะสม จากภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน กสทช. เป็น ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. 

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

หากทางส านักงาน กสทช. ได้มีการก าหนดขอบเขตให้ชัดเจน จะ
ส่งผลต่อภาพรวมของรายงานบัญชีแยกประเภทเพื่อเป็นการก าหนดการ
ท างานและแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน จะท าให้ลดเวลาในการแก้ไข และลด
ภาระค่าใช้จ่ายหากต้องผ่านการให้ความเชื่อมั่นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อีกครั้ง 

บจ. แอมเน็กซ์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม แต่ควรมีกระบวนการตรวจสอบรายงานจาก
ส านักงาน กสทช. ว่าหลังจากแก้ไขแล้วมีความถูกต้อง ก่อนที่จะให้ผู้สอบ
บัญชีอนุญาตหรือกรรมการบริษัทท าการรับรอง 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดกระบวนการแก้ไขรายงานบัญชี
แยกประเภทเพิ่มเติม เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระทั้ง
ด้านระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่อผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท 
รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทได้จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของส านักงาน กสทช. โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองความ
ถูกต้องตามาตรฐานการสอบบัญชีที่ก าหนดอยู่แล้ว ซึ่งหากมีบางกรณีที่ผู้มี
หน้าที่รายงานบัญชีแยกประเภทบางรายด าเนินการไม่ถูกต้อง ก็เห็นว่า 
ส านักงาน กสทช. อาจใช้วิธีการให้ชี้แจงเพิ่มเติมโดยไม่ต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงรายงานบัญชีแยกประเภทซึ่งต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การน าส่งข้อมูลดังกล่าว
เป็นแนวทางที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการก ากับดูแลของส านักงาน 
กสทช. แล้ว 

ประเด็นที่ ๙: ความเหมาะสมในการก าหนดให้การจดัท ารายงานตามประกาศใหม่เป็นปีแรกไม่ต้องน าข้อมูลของปีบญัชีกอ่นหน้ามาเปรียบเทียบ 



๓๒ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย และหากมีการเปลี่ยนประเภทจากผู้ประกอบการรายเล็ก
เป็นรายใหญ่ในปีใด ก็ให้ยกเว้นไม่ต้องน าข้อมูลบัญชีของปีก่อนหน้ามา
เปรียบเทียบด้วย 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- เนื่องจากกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายเล็กจะเปลี่ยนเป็นรายใหญ่มี
โอกาสเกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ดี รายงานที่ผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานรายเล็กน าส่ง เมื่อเป็นรายใหญ่ก็ยังคงเป็นรายงาน
แบบเดียวกัน จึงยังสามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ 
ส่วนรายงานที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเป็นรายใหญ่ ได้แก่ รายงาน
ปริมาณการใช้บริการ และรายงานต้นทุนบริการต่อหน่วย 
เมื่อปีก่อนหน้าไม่ต้องรายงาน จึงไม่ต้องมีการเปรียบเทียบ 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงข้อยกเว้นไม่แสดงความเห็น
ในหน้ารายงานในข้อมูลของปีบัญชีที่ผ่านมาได้ เนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่จัดท ามาก่อนหน้าในปีบัญชีที่ผ่านมาและได้รับการ
รับรองโดยกรรมการบริษัทแล้วเรียบร้อย 

บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

การก าหนดให้การจัดท ารายงานตามประกาศใหม่เป็นปีแรกไม่ต้องน า
ข้อมูลของปีบัญชีก่อนหน้ามาเปรียบเทียบมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจาก
การจัดท ารายงานตามประกาศใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งตลาดและตัว
แบบจ าลองท าให้รายละเอียดของรายงานมีความต่างจากปีบัญชีก่อนหน้า
อย่างมากจนไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง 

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ
เกินควรในการจัดท าข้อมูลย้อนหลัง อาจน าข้อมูลตามประกาศเดิมมาใช้
เปรียบเทียบในเบื้องต้นก่อนได้หากมีความจ าเป็น 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตลุาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 



๓๓ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นด้วยที่มีการก าหนดให้การจัดท ารายงานตามประกาศ
ใหม่เป็นปีแรกไม่ต้องน าข้อมูลของปีบัญชีก่อนหน้ามาเปรียบเทียบมีความ
เหมาะสม เนื่องจากการจัดท ารายงานตามประกาศใหม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งตลาดและตัวแบบจ าลองท าให้รายละเอียดของรายงานมีความต่างจากปี
บัญชีก่อนหน้าจนไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง 

บจ. แอมเน็กซ์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

ประเด็นที่ ๑๐: ความเหมาะสมในการก าหนดให้การน าสง่รายงานในปีแรก ในบริการที่ก าหนดให้ใช้ข้อมูลต้นทุนที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการบญัชีราคาทุนปัจจุบัน (current 
cost accounting) ให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบญัชีแยกประเภทน าส่งโดยไม่ต้องให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเชื่อม่ันหรือให้กรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามเพื่อรับรอง
ความถูกต้อง และให้น าส่งต่อส านักงาน กสทช. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นว่ามีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากการ
ผ่อนปรนตามข้อยกเว้นในบทเฉพาะกาลนี้สร้างผลกระทบต่อการก ากับดแูล
อย่างมีนัยส าคัญ เห็นควรก าหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยก 
ประเภทด าเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานปกติตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศฯ 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- การผ่อนปรนตามประกาศฯ ข้อ ๒๒ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
การก ากับดูแลอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานยังคงต้องน าส่งรายงานในส่วนที่จัดท าตามวิธีราคา
ทุนเดิม (HCA) ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี ตาม
ประกาศฯ ข้อ ๑๖ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จะยังคงได้รับ
ข้อมูลจากรายงานบัญชีแยกประเภท นอกจากนี้ ส านักงาน 
กสทช. ก าหนดเป้าหมายให้ปีแรกเป็นการทดลองจัดท า
ต้นทุนตามวิธีราคาทุนปัจจุบัน (CCA) ก่อน แล้วปีถัดไป ผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานจึงน าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการ
รับรองแล้ว 
- ส านักงาน กสทช. ตระหนักถึงภาระในการปรับข้อมูล
ต้นทุนให้อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน (CCA) โดยเฉพาะ

บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสมแล้ว เนื่องจากวิธีการ CCA เป็นวิธีการที่มีความซับซ้อนและ
ยุ่งยากในการจัดท าอย่างมากดังที่เรียนชี้แจงแล้วในข้อ ๒ 

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ

ไม่เหมาะสม ตามเหตุผลข้อ ๒ ที่ควรจะให้มีระยะเวลาเตรียมการที่
มากกว่านี้ และในการจัดท าข้อมูลปีแรกตามประกาศที่จะบังคับใช้นี้ ควร



๓๔ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ยกเว้นการน าหลักการบัญชีราคาทุนปัจจุบัน (current cost accounting)  
ไปก่อน 

การจัดท าข้อมูลในปีแรกหลังร่างประกาศฯ มีผลใช้บังคับ จึง
ได้ก าหนดบทเฉพาะกาลข้อ ๒๒ เพื่อให้มีเวลาเตรียมข้อมูล
และได้ทดลองจัดท าจริง โดยขยายเวลาในการจัดส่งข้อมูล 
CCA เป็นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และลดภาระค่า
สอบบัญชีในส่วนนี้  ยังไม่ต้องให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้
ความเชื่อมั่นต่อรายงานในส่วนที่จัดท าอยู่บนพื้นฐาน CCA 
และในปีบัญชี ๒๕๖๕ เมื่อต้องน าส่งตามระยะเวลาปกติ ผู้
ให้บริการจะมีเวลาปรับปรุงข้อมูลต้นทุนให้สมบูรณ์รวม
ประมาณหนึ่งปีคร่ึง ซึ่งส านักงาน กสทช. เห็นว่าเพียงพอแลว้  

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม ส าหรับการขยายเวลาการน าส่ง
ข้อมูลต้นทุนที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการบัญชีราคาทุนปัจจุบัน (current 
cost accounting) หากผู้ประกอบการมีรายได้เสาพาดสายและท่อร้อย
สาย จะท าให้มีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทดังกล่าว 

บจ. แอมเน็กซ์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เห็นด้วย และควรก าหนดไว้ด้วยว่า ในการแสดงความเห็นปีแรกเมื่อ
ร่างฯ ประกาศใช้ ผู้สอบบัญชีไม่ต้องแสดงความเห็นต่อข้อมูลที่น ามา
เปรียบเทียบ ให้แสดงความเห็นเฉพาะปีปัจจุบันเท่านั้น 

- ในร่างประกาศฯ ข้อ ๒๑ ได้ก าหนดไว้แล้วว่าการน าส่ง
รายงานบัญชีแยกประเภทของปีบัญชี ๒๕๖๔ ไม่ต้องน า
ข้อมูลของปีบัญชี ๒๕๖๓ มาเปรียบเทียบ และในข้อ ๒๒ ได้
ก าหนดไว้แล้วว่ารายงานในส่วนที่ใช้ข้อมูลต้นทุนที่อยู่บน
พื้นฐานของหลักการบัญชีราคาทุนปัจจุบันให้ผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่น าส่งโดยไม่ต้องให้ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตให้ความเชื่อมั่น  

ประเด็นที่ ๑๑: ความเหมาะสมของการแบ่งประเภทของบริการและนิยามของบริการที่ต้องจัดท ารายงานบญัชีแยกประเภท ตามภาคผนวก ๑ 
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะให้ทางส านักงาน 
กสทช. พิจารณารวมบางบริการในตลาดค้าปลีกและตลาดค้าส่ง เพื่อให้
สอดคล้องกับบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทในปัจจุบันมีการแยกบริการที่มีความหลากหลายมากเกินไป 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- บริการที่ต้องจัดท ารายงานสอดคล้องกับประกาศ กสทช. 
เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่
เก่ียวข้อง (ฉบับที่ ๒) ทั้งนี้ บางบริการที่เก่ียวกับการเชื่อมต่อ
โครงข่าย เช่น บริการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้เรียกออกจาก

บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 

เห็นด้วย แต่หากภายในหนึ่งบริษัทมีมากกว่าหนึ่งประเภทบริการ 
บริษัทอาจไม่สามารถแยกรายงานบัญชีแยกประเภทออกจากกันได้
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 



๓๕ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

จุดเร่ิมต้น (Origination) และบริการเชื่อมต่อโครงข่าย
เพื่อให้เรียกผ่าน (Transit) เป็นบริการที่ กสทช. มีการ
ก าหนดอัตราอ้างอิง จึงจ าเป็นตอ้งมีข้อมูลโดยเฉพาะต้นทุน
บริการต่อหน่วยของบริการเหล่านี้ มาเทียบกับอัตราที่ก ากับ
ดูแล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายในการ
ก ากับดูแลต่อไป 
- ในการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท ผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทสามารถใช้แบบจ าลองต้นทนุ
บริการในการจัดสรรและปันส่วนต้นทนุ และสินทรัพย์ไปยัง
บริการที่เก่ียวข้องได้ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บจ. แอมเน็กซ์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

ประเด็นที่ ๑๒: ความเหมาะสมของการก าหนดหลักการปรบัข้อมูลสินทรัพย์ให้เป็นวิธีราคาทุนปัจจุบัน (Current Cost Accounting: CCA) การก าหนดให้บริการเข้าถงึเสา
พาดสายและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมต้องจัดท าข้อมูลต้นทุนด้วยวิธี CCA และการก าหนดแนวโน้มราคาเฉลี่ยต่อปีส าหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามภาคผนวก ๒ 
บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่ เ ห็นด้วยกับวิธีราคาทุนปัจจุบัน เนื่องจากจะเพิ่มภาระให้
ผู้ประกอบการ มีความซับซ้อนในการจัดท าข้อมูลค่อนข้างมาก 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- จุดประสงค์ที่ส าคัญของการก าหนดให้มีการปรับข้อมูลให้
อยู่บนพื้นฐานราคาทุนปัจจุบัน คือ ข้อมูลจะสะท้อนให้เห็น
ถึงมูลค่าจริงของสินทรัพย์ในปัจจุบัน ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าว
จะถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากกับส านักงาน กสทช. เพื่อ
น ามาพิจารณาถึงต้นทุนจริงในการให้บริการในปัจจุบัน และ

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 

ไม่เห็นด้วย เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ กิจการไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดท า 



๓๖ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มาสังเคราะห์ต่อเพื่อให้เห็นถึงระดับของอัตราค่าบริการที่
เหมาะสมต่อไปได้ แต่จากจากที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช. 
ยังไม่เคยมีการก าหนดให้จัดท าข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบ 
CCA มาก่อน ดังนั้น เพื่อให้ไม่ก่อให้เกิดภาระในการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทต่อผู้ให้บริการมากเกินไป จึงเสนอ
ให้จัดท ารายงานในรูปแบบ CCA เฉพาะกับบริการเสาพาด
สายและท่อร้อยสายที่ยังคงมีประเด็นปัญหาในเรื่องการ
ก ากับดูแลที่ไม่มีอัตราอ้างอิงที่ชัดเจน และลักษณะของตลาด
มีความผูกขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก 

- ส านั กงาน  กสทช .  ไม่ ส ามารถก าหนดว่ า ใ ห้ เพี ยง
ผู้ประกอบการที่มีการให้บริการเสาพาดสายและท่อร้อยสาย
เป็นหลักต้องจัดท ารายงานแบบวิธี CCA ได้  เนื่องจาก
ข้อก าหนดให้จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทเป็นมาตรการ
ที่ใช้ก ากับดูแลผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญใน
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทมีการให้บริการเสาพาดสายและ
ท่อร้อยสายจะต้องจัดท ารายงานด้วยวิธี CCA ตามที่ร่าง
ประกาศฯ ก าหนดไว้ 

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมือ่วันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดท าข้อมูลสินทรัพย์ให้เป็นวิธีราคาทุน
ปัจจุบัน ควรให้ผู้ประกอบการที่มีตลาดเสาพาดสายและท่อร้อยสายเป็น
หลักต้องจัดท ารายงานแบบวิธี (Current Cost Accounting: CCA) ซึ่ง
น่าจะช่วยให้ทางส านักงานมีข้อมูลน าไปใช้ต่อได้ดีกว่า 

บจ. ดีแทค ไตรเน็ต  
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๒๑๗/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เมื่อเทียบกับร่างประกาศเดิมที่ก าหนดให้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย
เป็นบริการที่ต้องจัดท าข้อมูลต้นทุนด้วยวิธีการ CCA บริษัทฯ เห็นว่าการ
ก าหนดให้บริการเข้าถึงเสาพาดสายและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคม
ต้องจัดท าข้อมูลต้นทุนด้วยวิธี CCA มีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจาก
บริการเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นบริการที่ถูกก ากับดูแลมาเป็นระยะเวลานาน
แล้ว และไม่ได้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการในเร่ืองที่เก่ียวกับ
อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย อีกทั้งด้วยวิธีการก าหนดอัตราค่าตอบแทน
บริการเชื่อมต่อโครงข่ายปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นวิธีการ Pure LRIC ซึ่งจะให้
ต้นทุนที่แตกต่างจากการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทโดยการจัดท า
ข้อมูลต้นทุนด้วยวิธีการ CCA อันเนื่องจากวิธีการปันส่วนต้นทุนที่แตกต่าง
กัน เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดบริการเข้าถึงเสาพาดสายและท่อร้อยสาย
สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ
เข้าถึงเสาพาดสายและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคม และเป็นตลาดที่ยัง
มีความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการในเรื่องของอัตรา การก าหนด
ให้บริการเข้าถึงเสาพาดสายและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมต้องจัดท า
ข้อมูลต้นทุนด้วยวิธี CCA จะช่วยให้ส านักงาน กสทช. มีข้อมูลต้นทุนจาก
ผู้ประกอบการจริง เพื่อใช้ในการก าหนดมาตรการก ากับดูแลที่เหมาะสมได้
ต่อไป 



๓๗ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บจ. แอมเน็กซ์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

ประเด็นที่ ๑๓: ความเหมาะสมของวิธีการจัดสรรรายได้ ต้นทุน และสินทรัพย์ลงทุน ตามภาคผนวก ๓ 
บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีความซับซ้อนในการจัดท าข้อมูลมาก อาจเกิด
ความเข้าใจไม่ตรงกันของผู้ประกอบการแต่ละรายท าให้เปรียบเทียบข้อมูล
กันไม้ได้ยากต่อการพิสูจน์ 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- จากการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังปัญหาจากผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานจากการท ารายงานในปีที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช. 
ได้ร่วมกับที่ปรึกษาพัฒนาคู่มือการจัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภท โดยเพิ่มเติมรายละเอียด และตัวอย่างการปันส่วน
รายได้และต้นทุนตามประกาศฯแล้ว รวมทั้งมีการจัดท า
ค าถามค าตอบที่พบบ่อยเพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงาน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานได้ ทั้งนี้ วิธีการ
ตามภาคผนวก ๓ นี้ ยังคงเป็นหลักการเดียวกันกับประกาศฯ 

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส ์
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่เห็นด้วย เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะข้อ ๑.๔ 
ที่ก าหนดให้กิจการต้องแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนและ
หนี้สินหมุนเวียนตามตลาดค้าส่งบริการ ตลาดค้าปลีกบริการ นอกจากนี้
การปันส่วนต้นทุน ตามส่วนที่ ๒ ควรก าหนดให้เป็นต้นทุนทางตรง และ
ต้นทุนร่วม และให้ต้นทุนร่วมสามารถ allocated ไปที่ที่ตลาดค้าส่งบริการ 
ตลาดค้าปลีกบริการ ตามฐานของรายได้หรือวิธีการอ่ืนที่กิจการเห็นว่า
เหมาะสม 



๓๘ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม ฉบับเดิมที่ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่
ปรับปรุงให้ถ้อยค าอ่านเข้าใจง่ายขึ้น ชัดเจนขึ้น และปรับปรงุ
รายการให้สอดคล้องกับที่ก าหนดในแบบฟอร์มของรายงาน 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม 

บจ. แอมเน็กซ์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

ประเด็นที่ ๑๔: ความเหมาะสมของวิธีการแสดงค่าตอบแทนระหว่างกัน ตามภาคผนวก ๔ 
บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ไม่ เ ห็นด้วย เนื่องจากลักษณะการให้บริการแต่ละประเภทมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันไปส าหรับลูกค้าแต่ละราย การค านวณอัตราเฉลี่ย
ทั้งหมดรวมกัน อาจท าให้ความเข้าใจในอัตราค่าบริการคลาดเคลื่อนได้ 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- หลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ภาคผนวก ๔ เป็นหลักเกณฑ์
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ ฉบับเดิมที่ผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานปฏิบัติอยู่แล้ว การจัดท าค่าตอบแทนระหว่างกัน

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส์  

ไม่เห็นด้วย เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ ค่อนข้างมีความ
ซับซ้อน 



๓๙ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

จ าเป็นส าหรับการแยกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละ
กลุ่มบริการที่ต้องจัดท ารายงาน มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับการใช้ตรวจสอบพฤติกรรมการตั้งราคาว่ามีการเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ และท าให้ส านักงาน กสทช. เข้าใจโครงสร้าง
รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจการ แม้จะไม่มี
เอกสารอ้างอิงที่เป็นทางการ ในภาคผนวก ๔ ข้อ ๒ ของ
ประกาศฯ ก็ให้ใช้ข้อมูลจากระบบหรือฐานข้อมูลของผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานมาใช้ค านวณได้เช่นกัน 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นว่า ข้อมูลที่ก าหนดส าหรับวิธีการก าหนดค่าตอบแทน
ระหว่างกันและเอกสารอ้างอิงบางประเภทอาจไม่เหมาะสม เช่น ปริมาณ
การให้บริการระหว่างกัน ตามภาคผนวก ๔ ข้อ ๒ ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทฯ 
จะไม่มีเอกสารที่เป็นทางการตามตัวอย่างตามประกาศฯ ที่จะน ามาแสดง 
เนื่องจากเป็นการใช้ภายในบริษัทเดียวกันเองเท่านั้น 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 

เหมาะสม 



๔๐ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม 

บจ. แอมเน็กซ์  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

ประเด็นที่ ๑๕: ความเหมาะสมของรูปแบบของรายงานบัญชแียกประเภท ได้แก่ รายงานแสดงสถานะการให้บริการ งบก าไรขาดทุน งบเงินลงทุน งบกระทบยอด รายงาน
ค่าตอบแทนระหว่างกัน รายงานต้นทุนบริการต่อหน่วย และรายงานปริมาณการใช้บริการ ตามภาคผนวก ๕ 
บจ. ยูไนเตด็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_UIH.๐๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

- เห็นด้วยกับรายงานข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ 
- ไม่เข้าใจการแสดงรายการข้อ ๖ และไม่เห็นด้วยกับข้อ ๗ ที่ต้องแสดง

บริการไขว้ระหว่างค้าปลีกกับค้าส่ง 
- ไม่เห็นด้วยกับขอ้ ๘ เนื่องจากการแยกย่อยต้นทุนเป็นรายโครงข่ายและ

บริการเป็นภาระในการจัดท าข้อมูล 
- เห็นด้วยกับรายงานข้อ ๙ 

 ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
 แก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศฯ  

เหตุผลสนับสนุน 
- รูปแบบของรายงานตามภาคผนวก ๕ ไม่ได้แตกต่างจาก
รูปแบบในประกาศฯ ฉบับเดิมมากนัก โดยมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับข้อมูลของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานมากขึ้น และ
ให้รายงานเฉพาะรายการที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
เท่านั้น เช่น ไม่ต้องแยกรายงานสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มี
ตัวตนอีกต่อไป ยุบรวมรายการค่าใช้จ่ายพนักงานและต้นทุน
ด าเนินการอ่ืนๆ เป็นต้น 
- ตัวเลขในรายงานบัญชีแยกประเภทจะต้องกระทบยอดกับ
ตัวเลขในงบการเงินประจ าปี ดังนั้น ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงาน
จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากสินทรัพย์ถาวรด้วย 
- ผู้ มีหน้ าที่ จั ดท ารายงานจ า เป็นต้ องจัดท า ราย งาน
ค่าตอบแทนระหว่างกัน เพราะท าให้ส านักงาน กสทช. ทราบ

บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส ์
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

แสดงความเห็นแต่ละรายงานดังนี้ 
๑. เห็นด้วยกับรายงานข้อ “๑. รายงานแสดงสถานการณ์ให้บริการ” 
๒. เห็นด้วยกับรายงานข้อ “๒. งบก าไรขาดทุนบริการค้าปลีก” ข้อ 

“๓. งบก าไรขาดทุนบริการค้าส่ง” และข้อ “๔. งบก าไรขาดทุนผลิตภัณฑ์
หรือบริการอ่ืนๆ” 

๓. ไม่เห็นด้วยกับรายงานข้อ “๕. งบลงทุน” ควรระบุในส่วนของ
สินทรัพย์ถาวรที่เป็นโครงข่ายและอุปกรณ์เท่านั้น บรรทัดอ่ืน ๆ ที่ไม่ควร
แสดง  

๔. เห็นด้วยกับรายงานข้อ “๖. งบกระทบยอด” แต่ไม่เห็นด้วยกับ
บางรายการที่ไม่ควรต้องแสดง เช่น เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน 
หนี้สินหมุนเวียน  



๔๑ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
๕. ไม่เห็นด้วยกับรายงานข้อ “๘. รายงานต้นทุนบริการต่อหน่วย” 

เพราะเป็นความลับ ท าให้รู้ต้นทุนการ ด าเนินงานของกิจการ  
๖. ไม่เห็นด้วยกับรายงานข้อ “๙. รายงานปริมาณการให้บริการ” ไม่

มีความจ าเปน็ต้องเปิดเผย เพราะเป็น ความลับของกิจการ และกิจการ
ขนาดเล็กไมไ่ด้เป็นกิจการที่มสี่วนได้เสียสาธารณะไม่มีความจ าเป็นต้อง
เปิดเผย 

ว่า ต้นทุนของบริการค้าปลีกของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานเป็น
เท่าใด เพื่อน าไปตรวจสอบพฤติกรรมการกีดกันการแข่งขัน
ด้านราคาได้ และท าให้เข้าใจโครงสร้างของกิจการในตลาด
ต้นน้ าและปลายน้ าได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนต่อหน่วยและ
ปริมาณการให้บริการก็ เป็นข้อมูลที่ ส าคัญที่น ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ในการก ากับดูแล 
อาทิ เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกับอัตราอ้างอิงที่ก ากับ
ดูแล อีกทั้ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในต่างประเทศที่
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานต่างๆเหล่านี้เช่นกัน 
- ข้อมูลในรายงานทั้งหมด ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตาม
แนวทางการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารลับ โดย
ไม่ได้มีการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวที่แตกต่างกัน 

บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์  
(หนังสือที่ BB/๑๕๓/๒๑ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

รูปแบบของรายงานบัญชีแยกประเภทมีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ 
เข้าใจว่ารายละเอียดย่อยของรายได้บริการในตารางที่  ๒-๔ และ
รายละเอียดย่อยของต้นทุนในตารางที่ ๘ เป็นเพียงตัวอย่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะต้องกรอกข้อมูลตามบริการที่มีให้บริการจริงในการจัดท ารายงานฯ   

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ
เลขที่ เอ็นที/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

เหมาะสม 

บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
BRD.AWN ๐๔๖๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม 

บจ. แอมเน็กซ์ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเหมาะสม 

ประเด็นที่ ๑๖: ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
บจ. ยูไนเตด็ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์
ไพรส์  

เห็นด้วยกับรูปแบบรายงานที่เป็นมาตรฐาน แต่ไม่เห็นด้วยในประเด็น
ดังนี้  

๑. ส านักงาน กสทช. ตระหนักถึงต้นทุนของการจัดท า
รายงานด้วยวิธี CCA ที่มากขึ้น จึงก าหนดให้จัดท าเพียงแค่
ในบริการที่มีความจ าเป็นเท่านั้น คือ บริการเสาพาดสายและ



๔๒ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
UTE_RA.๐๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

๑. การจัดท ารายงานผลต่างจากการปรับมูลค่าวิธีราคาทุนปัจจุบัน 
ท าให้ต้นทุนการจัดท ารายงานและค่า ตรวจสอบบัญชีสูงขึ้น ไม่คุ้มค่ากับ
การจัดท า 

๒. ข้อก าหนดเรื่องการเปรียบเทียบข้อมูล หากกิจการต้องเปลี่ยน
ประเภทจากกิจการรายเล็กเป็นรายใหญ่ ต้องให้ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นใน
ปีที่ผ่านมาหรือไม่ หรือให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงข้อยกเว้นไม่แสดง
ความเห็นในหน้ารายงานได้ 

๓. การก าหนดจ านวนรายงานที่ต้องน าส่งระหว่างกิจการรายเล็กและ
รายใหญ่ ควรมีความแตกต่างกัน เพื่อลดต้นทุนของกิจการรายเล็ก (คล้าย
กับมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดให้มีมาตรฐานการรายงานงบการเงิน เป็น
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE) กับไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) 

ท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคม และเลือกวิธีการปรับข้อมูล
ต้นทุนด้วยวิธีการการแนวโน้มราคา ซึ่งไม่มีภาระในการจ้างผู้
ประเมินภายนอกมาประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท
ใหม่ 
๒. หากกิจการต้องเปลี่ยนประเภทจากกิจการรายเล็กเป็น
รายใหญ่ ที่ปรึกษาพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีสามารถแสดง
ข้อยกเว้นไม่แสดงความเห็นในหน้ารายงานในข้อมูลของปี
บัญชีที่ผ่านมาได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จัดท ามาก่อนหน้าใน
ปีบัญชีที่ผ่านมาและได้รับการรับรองโดยกรรมการบริษัทแลว้
เรียบร้อย ส าหรับกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็น
เฉพาะปีบัญชีที่จัดท าเพียงเท่านั้นได้ และหากเป็นกรณีที่
ผู้สอบรายงานบัญชีแยกประเภทของกิจการเป็นผู้สอบบัญชี
รายเดียวกับที่เคยสอบงบการเงินที่ปีก่อนและปีปัจจุบันของ
กิจการอยู่แล้วท าให้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลน าเข้าที่เป็น
ตัวเลขทางการเงินในปีก่อนที่น ามาจัดท ารายงานได้รับการ
รับรองเบื้องต้นจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงสามารถแสดง
ข้อยกเว้นไม่แสดงความเห็นในหน้ารายงานในข้อมูลของปี
บัญชีที่ผ่านมาได้ 
๓. ร่างประกาศฯ นี้ได้ค านึงถึงความสามารถในการจัดท า
รายงานไม่เท่ากันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และ
ผู้ประกอบการรายเล็ก ประกอบกับข้อจ ากัดด้านบุคลากร
ทางบัญชีและภาระการจ้างผู้สอบบัญชี จึงได้ก าหนดให้ผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายเล็กน าส่งจ านวน
รายงานที่น้อยกว่ารายใหญ่แล้ว 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

การจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท ท าให้เห็นภาพของการประกอบ
ธุรกิจในเชิงบัญชี แต่อาจมีบางกรณีที่ไม่ใช่เรื่องในทางบัญชี เช่น คุณภาพ
ของการบริการ ซึ่งเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการแข่งขัน 

- ในการจัดท ารายงานวิเคราะห์ ส านักงาน กสทช. จะน า
ความเห็นในประเด็นนี้ไปประกอบการพิจารณาในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 



๔๓ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
(หนังสือที่ สทช ๒๔๑๑/๕๑๔ ลง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อข้อมูลในเชิงคุณภาพ เพื่อน ามา
ประกอบการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วย เช่น จ านวนข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ 
สถิติการถูกฟ้อง 

บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
RA_BCH.๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) 

๑) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม เห็นควรใช้กับผู้ที่มีอ านาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยส าคัญในตลาดที่เก่ียวข้องใดๆ หรือผู้ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนตลาด 
เช่น การขายสินค้าต่ ากว่าทุน การขายพ่วงสินค้า หรือเป็นผู้ที่มีการผูกขาด
ในสินค้าบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อร้อยสายสื่อสาร เสา เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้ตลาดเกิดการแข่งขันผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กสามารถ
เข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐานได้ ดังนั้น มีข้อเสนอแนะต่อการร่าง
ประกาศฯ ดังนี้ 

ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนัยส าคัญใน ตลาดที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ก าหนดมาตรการเฉพาะ
ให้จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท (Accounting Separation Report) 
หรือผู้รับใบอนุญาตที่ กสทช. ก าหนด มีหน้าที่จัดท าและน าส่งรายงานบญัชี
แยกประเภทที่ก าหนดในประกาศนี้ 

เห็นควรแก้ไขเป็น : ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ กสทช. ก าหนดให้เป็น
ผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ก าหนด
มาตรการเฉพาะให้จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท (Accounting 
Separation Report) หรือผู้รับใบอนุญาตที่ กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมบิดเบือนตลาด หรือเป็นผู้ที่มีการผูกขาดในสินค้าบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน และก าหนดให้มีหน้าที่จัดท าและน าส่งรายงานบัญชีแยก
ประเภทที่ก าหนดในประกาศนี้ 

เหตุผล : สร้างความชัดเจน และโปร่งใสในการพิจารณาก าหนดผู้ที่มี
หน้าที่จัดท าและน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทที่ก าหนดในประกาศนี้ 

๒) การใช้เกณฑ์รายได้รวม (ขนาดของกิจการโดยรวม) ต่อปี ๓๐๐ 
ล้านบาทในการแบ่ง ประเภทของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานฯ โดยให้ผู้มีรายได้

๑. การพิจารณาผู้ที่อาจมีพฤติกรรมบิดเบือนตลาด หรือเป็น
ผู้ที่อาจมีการผูกขาดในสินค้าบริการโครงสร้างพื้นฐาน จะอยู่
ในขอบเขตขั้นตอนก่อนการออกค าสั่งก าหนดผู้มีอ านาจ
เหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงาน มีเพียงผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ
เท่านั้น ยังไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนใดที่ถูกก าหนดให้ต้อง
จัดท ารายงานเพิ่มเติมอีก 

๒. เกณฑ์รายได้อ้างอิงมาจากประกาศกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่แบ่งขนาดวิสาหกิจในภาคการค้าและบริการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางด้วยเกณฑ์รายได้ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ดังนั้น 
จึงใช้เกณฑ์รายได้รวม เพื่อพิจารณาความสามารถของผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานทั้งกิจการ ไม่ใช่รายได้ของการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเท่านั้น และเกณฑ์รายได้ดังกล่าวใช้กับผู้
มีอ านาจเหนือตลาดเท่านั้น ไม่ได้น าไปใช้ก าหนดผู้ให้บริการ
ทั่วไปให้จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท 
 



๔๔ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
เกิน ๓๐๐ ล้านบาท เป็นผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทรายใหญ่
นั้น ซึ่งไม่สะท้อนกับสภาพตลาดโทรคมนาคมจริง กล่าวคือ ผู้มีรายได้เกิน 
๓๐๐ ล้านบาท อาจมิใช่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ และมีอ านาจเหนือตลาด
หรือที่มีพฤติกรรมบิดเบือนตลาด หรือเป็นผู้ที่มีการผูกขาดในสินค้าบริการ
โครงสร้างพื้นฐานได้ ดังนั้น จึงเห็นควรน าข้อมูลรายได้ของผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมจากการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มาพิจารณาก าหนด
เกณฑ์รายได้รวมในการแบ่งประเภทของผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานฯ ทั้งนี้ ใน
เบื้องต้นบริษัทขอเสนอบริษัทที่ได้เกิน ๑,๐๐๐ บาท เป็นผู้มีหน้าที่จัดท า
รายงานบัญชีแยก ประเภทรายใหญ่ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมี
รายได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และจะได้ไม่เกิดภาระต่อผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

มีความเห็นว่า บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในร่างประกาศ กสทช. เป็นการ
ก าหนดหน้าที่ในการจัดท าและน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นหน้าที่เฉพาะส าหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ในกิจการโทรคมนาคมจากส านักงาน กสทช. และไม่ได้มีผลกระทบต่อ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ใช้ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จึงไม่มีความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างประกาศ กสทช. 

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผู้
ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม
นอกจากจะมีหน้าที่ต้องจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูล
ประเภทหนึ่งในรายงานบัญชีแยกประเภทที่ต้องน าส่งต่อส านักงาน กสทช. 
แล้ว ยังมีหน้าที่ที่จะต้องจัดท าและน าส่งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินต่อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายต่าง ๆ อีก
หลายหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้น หาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอ านาจก ากับดูแลจะสามารถตกลงร่วมกันถึงรูปแบบ

- เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภท รวมถึงข้อมูลที่ต้องใช้งาน แตกต่างจากรายงานของ
หน่วยงานอ่ืน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงไม่อาจจัดท าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันได้ และ
ปัจจุบันไม่มีข้อมูลที่ เชื่อมโยงกันมากนัก การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานดังกล่าว อาจไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้มี
หน้าที่จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภท 



๔๕ 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็น ผลการพิจารณาของ กสทช. / แนวทางการด าเนินการ 
ของข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินให้เป็นรูปแบบเดียวกัน หรือจัด ให้มีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้ว ย่อมจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ต้องจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินหลายฉบับ อันจะเป็นการลดภาระ
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลเก่ียวกับงบการเงิน
ของผู้ประกอบธุรกิจโดยรวมได้ 

บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TUC/H/REG/๘๐๑/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น  
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ 
TICC/REG/๒๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

บริษัทฯ เสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณา เลื่อนการบังคับใช้ของ
ประกาศฯ ฉบับนี้ออกไปก่อน เพื่อทบทวนเหตุผลและความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงประกาศฯ อีกครั้งหนึ่ง ว่าการก าหนดวิธีการจัดท ารายงานบัญชี
แยกประเภทที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและเป็นภาระเพิ่มเติมอย่างมากมี
ความเหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรมหรือไม่ 

- ในการด าเนินโครงการเพื่อจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมใหม่ 
ตั้งแต่ที่ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑ ร่วมกับผู้มีหน้าที่
จัดท ารายงานเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงการอบรมการ
ใช้แบบจ าลองและเผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ส านักงาน กสทช. และที่ปรึกษาได้แจ้งกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน รวมถึงการเริ่มบังคับใช้ประกาศฯ 
ในทุกช่วงของการด าเนินโครงการ และได้มีการเตรียมความ
พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับผู้มีหน้าที่จัดท ารายงาน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ประกอบกับได้มีการขยาย
ระยะเวลาในบทเฉพาะกาลส าหรับส่วนที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการด้วยแล้ว ส านักงาน กสทช. จึงพิจารณาแล้ว
ว่ากรอบระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศฯ เหมาะสมแล้ว 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมเป็นรายงานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับการก ากับดูแลของ 
กสทช. ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินซึ่งน าไปปฏิบัติในการจัดท ารายงานการทางการเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ทั่วไป ดังนั้นหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไม่ได้ก าหนดรูปแบบและรองรับการจัดท ารายงานทางการเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

- รับทราบข้อคิดเห็นดังกล่าว 

 


