
 

สรุปความคิดเห็นและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศ กสทช.  
เรื"อง หลักเกณฑ์และวธิีการจัดทาํรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาํรายงานบัญชีแยกประเภท 

๑.๑ การกาํหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที"
คณะกรรมการกาํหนดให้เป็นผู้มี
อาํนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญใน
ตลาดที"เกี"ยวข้องใดๆ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตที"คณะกรรมการกาํหนด มี
หน้าที"จัดทาํและนําส่งรายงานบัญชี
แยกประเภท ตามประเภทบริการที"
กาํหนดในภาคผนวก ๑ เฉพาะที"มีการ
ให้บริการ มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

ให้ทบทวนผู้มหีน้าที"จดัทาํรายงานบัญชแียกประเภท (AS) 

• ควรกําหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายมีหน้าที�ต้องจัดทํารายงาน 
AS เพราะอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ รับใบอนุญาตอาจ
เปลี�ยนแปลงได้เสมอ นอกจากนี ( ปัจจบุนัยงัไม่มีหลกัเกณฑ์กําหนดว่า
ผู้ ที�ไม่มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ (Non-SMP) และผู้ มี
อํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญั (SMP) ควรห้ามทําอะไรที�จะมี
ผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรง ดังนั (น จึงควรบังคับใช้การจัดทํา
รายงาน AS กับSMP หรือ Non-SMP ที�มีพฤติกรรมกีดกันการแข่งขนั 
[ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และ บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั�น] 

• ควรกําหนดให้ผู้ประกอบการที�มีโครงข่ายทุกรายมีหน้าที�ต้อง
จัดทํารายงาน AS เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมและตรวจสอบความ
ถกูต้องได้ชดัเจน [บมจ. ทีโอท]ี  

• การกําหนดให้ผู้ รับสัมปทานต้องดําเนินการตามประกาศฯ 
ดังกล่าวเป็นการก่อให้เกิดภาระหน้าที�เกินสมควรกว่าประโยชน์ที� 
กสทช. คาดหมายว่าจะได้รับตามวตัถปุระสงค์ของประกาศฯ ฉบบันี ( 
ขอให้ กสทช. พิจารณายกเว้นการจดัทํารายงาน AS กับผู้ รับสมัปทาน
ในปัจจุบัน โดยควรให้มีการจัดทํารายงาน AS หลงัจากที�สญัญา
สมัปทานสิ (นสดุลง เนื�องจากระบบการจัดเก็บข้อมลูของผู้ ให้บริการ
ภายใต้สญัญาสมัปทานแตกตา่งจากการจดัเก็บข้อมลูที�จะนํามาใช้ใน
การจดัทํารายงาน AS และควรบงัคบัใช้การจดัทํารายงาน AS กบัผู้ รับ 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ แต่เพิ"มหน้าที"ของสํานักงาน 
กสทช. ในการแจ้งรายชื"อผู้ มีหน้าที"จัดทาํรายงาน AS ทุกปี 
ตามวรรค ๒ ข้อ ๔ 

���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• อ้างอิงตามคําสั�ง กทช. ที�๓๒/๒๕๕๓ เรื�อง ระบุผู้ มีอํานาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนยัสาํคัญในแต่ละตลาดที�เกี�ยวข้องและให้ผู้ มีอํานาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนยัสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที�กําหนด กําหนดให้
ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที�เป็น SMP ต้องปฏิบตัิ
ตามมาตรการเฉพาะ ๔ มาตรการ โดยการจัดทํารายงาน ASเป็นหนึ�งใน
มาตรการเฉพาะที�กําหนดไว้ในคําสั�ง กทช. ดังกล่าว ดังนั (น จึงยืนยันให้ 
SMP เป็นผู้ที�ต้องจดัทํารายงาน AS ตามคาํสั�งดงักลา่ว 

• หลกัการตามกฎหมายดงักล่าว เป็นไปตามหลกัปฏิบัติสากล ซึ�งมี
การบงัคบัใช้ในกลุม่สหภาพยโุรป กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้รวมประเทศออสเตรเลีย เนื�องจากจะเลือกกํากับเฉพาะ
กบัผู้ประกอบการที�มีนยัสาํคญัตอ่การแข่งขนัในตลาด เพื�อไม่เป็นภาระต่อ
ผู้ประกอบการทั (งหมดโดยไมส่มเหตผุล 

• อย่างไรก็ตาม ในข้อ ๔ ของร่างประกาศ กสทช. เรื�องหลกัเกณฑ์และ
วิธีการจัดทํารายงานบญัชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  
(ร่างประกาศฯ) กําหนดไว้ว่า นอกเหนือจาก SMP แล้ว คณะกรรมการ
สามารถกําหนดผู้มีหน้าที�จดัทาํรายงาน AS เพิ�มเติมได้  



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ใบอนญุาตรายใหม่เท่านั (น เช่น ผู้ รับใบอนญุาต ๓G [บมจ. แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส] 

• การกําหนดให้ SMP มีหน้าที�จดัทําและนําสง่รายงาน AS มีความ
เหมาะสม [บมจ. กสท โทรคมนาคม] 

• ตามมาตรา ๘๐ วรรค ๒ ของ พ.ร .บ.  การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถือว่าผู้ ได้รับสมัปทานมีสทิธิหน้าที� และความ
รับผิดเช่นเดียวกบัผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และตาม
มาตรา ๒๑ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จะถูกกํากับดแูลมิให้กระทํา
การอย่างใดอันเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขันในการ
ให้บริการในกิจการโทรคมนาคม ดงันั (น ผู้ รับสมัปทานที�ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และมีผลกระทบต่อการแข่งขัน หรือมีอํานาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสําคัญ จึงต้องดําเนินการตามประกาศนี ( เพื�อวัตถุประสงค์ใน
การกํากับดแูล ทั (งนี ( ในการจัดทํารายงาน AS ไม่จําเป็นต้องมีการบนัทึก
หรือจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบใหม่ แต่ใช้การสร้างตวัแบบต้นทุนรายบริการ 
(Service Costing Model) มาช่วยในการจัดสรรต้นทุนที�มีการบนัทึก
ข้อมลูอยู่ในรูปแบบเดิม  

• เพื�อเป็นการแจ้งเตือนถึงหน้าที�ในการจัดทํารายงาน จึงเห็นควรให้
สํานกังานแจ้งรายชื�อผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS ทกุปี โดยเพิ�มวรรค ๒ 
ของข้อ ๔ ดังนี ( “ทั (งนี ( ให้สํานักงานแจ้งรายชื�อผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน
บญัชีแยกประเภท ภายในเดือนมกราคมของทกุปี” 

ให้ทบทวนนิยามของตลาด และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที"
เกี"ยวข้อง และทบทวนการกาํหนด SMP ก่อนบังคบัใช้ประกาศฯ 

• ควรเร่งให้มีการทบทวนการแบ่งตลาดและทบทวนการกําหนด 
SMP ใหม่แล้วค่อยออกประกาศเรื�อง AS เนื�องจากข้อมลูที� กสทช. 
นํามาใช้ในการกําหนด SMP เป็นข้อมลูที�ไม่ทนัสมยัและไม่ได้สะท้อน
ถึงสภาพการแข่งขนัที�แท้จริงในปัจจุบนั สภาพตลาดโทรคมนาคมใน
ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื�น เช่น การมีสมัปทาน เป็นต้น ใน
บางตลาดผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ประกอบการที�เป็น SMP ไม่ได้
เป็นผู้ กําหนดราคา แต่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นผู้ กําหนดราคาใน

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• ปัจจุบันสํานักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติดําเนิน
โครงการการประเมินผลกระทบและสภาพการแข่งขนัเพื�อปรับปรุงนิยาม
ของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที�เกี�ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
คาดว่ามีระยะเวลาดําเนินโครงการ ๒๔๐ วนั ซึ�งหากแล้วเสร็จจะนําไปสู่
การปรับปรุงประกาศ กทช. เรื�องนิยามของตลาด และขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมที�เกี�ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๑ และจะมีผลไปสู่การวิเคราะห์และ



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ตลาด และปัจจุบนัมีผู้ประกอบการและบริการใหม่ๆ เพิ�มขึ (นในตลาด 
เช่น ๓G ซึ�งในอนาคตอันใกล้จะมีการออกใบอนุญาต ๓G ทําให้
โครงสร้างอตุสาหกรรมเปลี�ยนไป ดงันั (นการใช้หลกั SMP ในปัจจุบนั
มาเป็นตัวกําหนดจึงมีความไม่เหมาะสม ควรชะลอการบงัคับใช้ AS 
เพื�อรอให้ตลาดปรับตวัระยะหนึ�ง แล้วจึงพิจารณากําหนด SMP ของ
ผู้ประกอบการโทรศพัท์เคลื�อนที�ใหม่ แล้วจึงค่อยบงัคับใช้ AS ต่อไป 

และควรมีการจดัแบ่ง SMP ทั (งในระดบัประเทศ ระดบัท้องถิ�น เพื�อให้
สามารถตรวจสอบและควบคุม SMP ในตลาดได้อย่างแท้จริง 
[ความเหน็สว่นใหญ่] 

• กสทช. ควรกําหนดหลักเกณฑ์ที�ชัดเจนในการควบคุมการ
อดุหนนุไขว้ระหว่างบริการ สาํหรับผู้ประกอบการที�มีความสมัพนัธ์เชิง
ทนุกนัมใิห้ใช้ความได้เปรียบด้านราคาหรือความได้เปรียบทางเทคนิค
ของโครงข่ายโทรคมนาคมหรือระบบเพื�อกีดกันการให้บริการของผู้ รับ
ใบอนญุาตรายอื�น [บมจ. กสท โทรคมนาคม]  

• การกําหนดตลาดโทรศพัท์เคลื�อนที�และตลาดโทรศพัท์ประจําที�
จัดว่าเป็นตลาดเดียวกนัหรือไม่ ขอให้ทาง กสทช. พิจารณาในประเด็น
นี ( เนื�องจากมีความเห็นว่าเป็นตลาดที�สามารถทดแทนกันได้ [บมจ.   
ทีโอท]ี 

 

ประกาศ SMP ในแตล่ะตลาดที�เกี�ยวข้องตามลําดบัต่อไป การทบทวนและ
กําหนด SMP ใหมน่ั (นคาดว่าจะใช้เวลาในการศกึษาจนเป็นผลสําเร็จไม่ตํ�า
กว่า ๑ ปี ดงันั (น SMP ที�ถกูประกาศกําหนดในปัจจุบนัจึงยงัคงมีหน้าที�ใน
การจัดทํารายงาน AS ตามที�กฎหมายกําหนด สําหรับประเด็นข้อคิดเห็น
เรื�องการแบ่งผู้ มีอํานาจเหนือตลาด ควรมีการจัดแบ่งทั (งระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ�น  นั (น สํานักงาน กสทช. จะรับไปพิจารณาต่อไป ส่วน
เรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาพตลาด การมีผู้ประกอบการและบริการใหม่ๆ 
เพิ�มขึ (นในตลาด เช่น บริการ ๓G  มาประกอบการพิจารณาด้วยนั (น 
เนื�องจาก รายงาน AS เป็นเครื�องมือที�ใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมกีดกนั
การแข่งขัน  ดงันั (นหากต้องรอการออกใบอนุญาต ๓G ใหม่ ซึ�งต้องใช้
ระยะเวลาในการออกใบอนุญาต และระยะเวลาในการลงทุนเป็น
เวลานาน หรือการรอระยะเวลาการให้สญัญาสมัปทานสิ (นสดุลง จะทําให้
การกํากับดูแลล่าช้า ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันในกิจการ
โทรคมนาคมได้ 

• ประเด็นที�ต้องการให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการกํากับดูแลให้
ครอบคลมุถึงผู้ประกอบการที�มีความสมัพนัธ์เชิงทนุตอ่กนัเพื�อป้องกนัมิให้
นํามาเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั และประเด็นเรื�องการกําหนดตลาด
โทรศัพท์เคลื�อนที�และตลาดโทรศัพท์ประจําที�ว่าจัดเป็นตลาดเดียวกัน
หรือไม่ นั (น กทค.จะนําไปพิจารณาประกอบการทบทวนนิยามของตลาด
และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที�เกี�ยวข้อง และการกําหนด SMP ต่อไป 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
๑.๒ ประเภทและนิยามของบริการที"
ต้องทาํรายงานบัญชีแยกประเภทที"
กาํหนดไว้ทั @งหมด ๑๙ บริการ ตามที"
ระบุไว้ในภาคผนวก ๑ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

ให้ทบทวนการกําหนดประเภทของบริการที" ต้องจัดทํา    
รายงาน AS 

• ขอให้ทบทวนการจัดประเภทบริการที�ต้องทํารายงาน AS
เนื�องจากมีจํานวนบริการมากเกินไป [ความเหน็สว่นใหญ่] 

• คํานยิามที� กสทช. กําหนดอาจไม่ครอบคลมุบริการทั (งหมด จึงขอ
ความชัดเจนเ รื� องการจัดกลุ่มลงใน ๑๙ บริการ [บมจ.  กสท 
โทรคมนาคม] 

• ให้จดัทํารายงาน AS เฉพาะบริการที�เป็น SMP เท่านั (น ไม่ต้องทํา
ทกุบริการที�มีการให้บริการ [บมจ. กสท โทรคมนาคม] 

• ให้สาํนกังาน กสทช. และหรือที�ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในการ
จัดประเภทบริการที�ให้บริการอยู่ในปัจจบุนัให้เป็นไปตามที�กําหนดใน
ประกาศ [บมจ. กสท โทรคมนาคม] 

• ขอให้ กสทช. ทบทวนแนวทางการจัดทํารายงาน AS เพื�อไม่ให้มี
การ Cross Subsidy ของกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิท ยุก ร ะ จ า ย เ สี ย ง  เ นื� อ ง จ า ก ใ น ท า ง ป ฏิ บัติ พ บว่ า  กิ จ ก า ร
วิทยกุระจายเสียงและกิจการวิทยโุทรทศัน์ กับกิจการโทรคมนาคมมี
การผกูบริการเข้าด้วยกัน ดงันั (นการ Cross subsidy ของ SMP ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ (ซึ�งปัจจุบันยังไม่มีการ
กําหนดให้เป็น SMP ) มายงัสว่นของตลาดโทรคมนาคม จึงต้องมีการ
กํากบัดแูล โดยให้จดัทาํรายงาน AS  [บมจ. ทีโอท]ี 

• กรณีที� กสทช. จะเปลี�ยนแปลงประเภทบริการใหม่ ควรมีการ
กําหนดกรอบระยะเวลาให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการดําเนินการเพื�อ
ปรับปรุงระบบบัญชีให้รองรับบริการที�เปลี�ยนแปลงได้ [บมจ. กสท 
โทรคมนาคม] 

 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

 ���� แก้ไขเพิ"มเติมร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• บริการที�ต้องทาํรายงาน AS ที�กําหนดไว้มุ่งเน้นเฉพาะบริการที�มีการ
กํากับดูแลในปัจจุบันเท่านั (นเช่น บริการ origination termination และ 
transit โดยผู้ มีหน้าที�จดัทํารายงาน AS จะแยกบญัชีออกเฉพาะบริการที�มี
การให้บริการเท่านั (น ดงันั (น บริการที�กําหนดไว้จึงมีความเหมาะสมแล้ว
เนื�องจากผู้ประกอบการที�เป็น SMP ในตลาดใดตลาดหนึ�ง อาจใช้อํานาจ
เหนือตลาดของตนอดุหนนุอีกตลาดหนึ�งที�ตนให้บริการ เพื�อลดหรือจํากัด
การแข่งขนัได้ เช่น อาจขายในราคาตํ�ากว่าต้นทนุ หรือขายในราคาที�เป็น 
margin squeeze ให้กับผู้ ใช้บริการปลายทางเพื�อกีดกันไม่ให้ผู้ ให้บริการ
รายอื�นโดยเฉพาะผู้ ให้บริการรายใหม่ที�เป็นรายย่อยสามารถมีกําไรจาก
การให้บริการได้ ดังนั (น ผู้ประกอบการที�มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS จึง
จําเป็นที�จะต้องจดัทาํรายงานในทกุตลาดที�มีการให้บริการเพื�อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีพฤติกรรมอันอาจเป็นการลด กีดกันหรือจํากัดการ
แข่งขนัในตลาดที�มกีารให้บริการอยู่หรือไม่ 

• หลงัการออกประกาศฯ จะมีการให้คู่มือการจัดทํารายงาน AS และ
แบบจําลองต้นทนุแก่ผู้มีหน้าที�จดัทํารายงาน AS รวมทั (งจะมีการเดินสาย
เข้าพบเป็นรายบริษัท เพื�อให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษาในการ
จัดทํารายงาน AS เมื�อมกีารปฏบิตัิจริง 

• ในการจดัทํารายงาน AS ได้กําหนดให้มีการแยกบญัชีระหว่างกิจการ
โทรคมนาคม ออกจากบัญชีของกิจการอื�นๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับกิจการ
โทรคมนาคมซึ�งหมายรวมถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์
ด้วย 

 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 

• มีความเหมาะสมดแีล้ว [ บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั�น]  

• การที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มเติมหรือแก้ไขประเภทบริการใหม่นั (น ผู้ มี
หน้าที�จัดทํารายงาน AS ไม่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงระบบบญัชีเพื�อ
รองรับบริการที�เปลี�ยนแปลงนั (น แต่อาจต้องปรับเปลี�ยนแบบจําลองต้นทนุ
รายบริการเพื�อรองรับบริการที�อาจเกิดขึ (นดังกล่าว ซึ�งแบบจําลองต้นทุน
รายบริการสาํนกังาน กสทช. จะจดัเตรียมไว้ให้นั (นผู้ประกอบการสามารถ
นําไปปรับเปลี�ยนให้เหมาะสมได้โดยง่าย 

ให้ทบทวนนิยามของบริการที"ต้องทาํรายงาน AS 

• นิยามของบริการต่างๆ ที�กําหนดในร่างประกาศฯ ไม่สอดคล้อง
กับประกาศ กทช.  ที�มีผลบงัคบัใช้ก่อนหน้า ซึ�ง กสทช. ควรทบทวน
การกําหนดประเภทและนิยามของบริการให้ชัดเจนมากขึ (น รวมทั (ง
กําหนดหรือระบตุวัอย่างของบริการที�ผู้ประกอบการให้บริการอยู่จริง 
[บมจ. ทีโอท]ี 

• ประเภทของบริการที�กําหนดมคีวามละเอียดเกินไป ในทางปฏิบตัิ
อาจเกิดปัญหาในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทนุให้กับบริการที�เกี�ยวข้อง 
[สภาวิชาชีพบญัชีฯ] 
 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเติมร่างประกาศฯ ในภาคผนวก ๑ นิยามของ
บริการที"ต้องทาํบัญชีแยกประเภท 

เหตผุลสนับสนุน 

• นิยามของบริการต่างๆ ที� กําหนดไว้ในร่างประกาศฯ มีความ
สอดคล้องกับนิยามของบริการที�กําหนดไว้ในประกาศ กทช. ที�เกี�ยวข้อง 
เช่น ประกาศ กทช. เรื�อง นยิามของตลาด และขอบเขตตลาดโทรคมนาคม
ที�เกี�ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตาม ได้ปรับแก้นิยามของบริการที�ต้อง
ทําบญัชีแยกประเภทที�อยู่ในภาคผนวก ๑ เพื�อให้มีความชดัเจนมากยิ�งขึ (น 
ได้ทําการอธิบายรายละเอียดของแต่ละบริการและระบตุวัอยา่งของบริการ
โดยอ้างอิงจากบริการที�ผู้ประกอบการให้บริการอยู่จริงอย่างละเอียดไว้ใน
คู่มอืการจดัทํารายงาน AS ในบทที� ๓  

ให้ทบทวนนิยามของบริการสมัปทาน 

• บริการสัมปทาน (๑๘) ไม่ใช่บริการ แต่เป็นสัญญา ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของการจดัทํารายงาน AS  ในนิยามตลาดและขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมที�เกี�ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้ระบบุริการสมัปทานไว้ใน
ขอบเขตของตลาดโทรคมนาคมที�เกี�ยวข้อง [บมจ. ทีโอท]ี  

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

���� แก้ไขเพิ"มเติมร่างประกาศฯ ภาคผนวก ๑ เปลี"ยน 
บริการสัมปทาน เป็นสัญญาสัมปทาน และให้อยู่ในหมวด
ของผลิตภัณฑ์และบริการอื"นๆ  

 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

• ถ้า กสทช. เห็นว่า บริการสัมปทานเป็นบริการค้าส่ง ดังนั (น 
บริการนี ( ในสว่นของผู้ รับสมัปทานมีสทิธิfขอใบอนญุาต  resale หรือไม ่
และประกาศฯ เกี�ยวกับรายงาน AS ที�ออกมาโดยกําหนดให้บริการ
สัมปทานเป็นบริการค้าส่งจะหักล้างประกาศอื�นหรือไม่ [บจ. ทรู 
อินเตอร์เนต็] 

• บริการสัมปทานไม่ใช่บริการ การแยกบริการนี (ออกมาจะช่วย
กํากบัดแูลพฤตกิรรมการใช้อํานาจเหนอืตลาดอย่างไมถ่กูต้อง (abuse 
power) อย่างไร [บริษัท สาํนกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั] 

 

เหตผุลสนับสนุน 

• แก้ไขร่างประกาศฯ โดยแยกบริการสมัปทานออกจากบริการค้าส่ง 
และแก้ไขนิยามดงันี ( “สญัญาสมัปทาน หมายความว่า การให้อนุญาต 
สมัปทาน หรือสญัญา โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
หรือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที�ชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที�
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใช้
บงัคบั” 

• การแยกสญัญาสมัปทานออกมาทําให้ สํานกังาน กสทช. ทราบถึง
ข้อมลูรายได้และต้นทุนที�เกิดขึ (นจากสญัญาสมัปทาน และยังทําให้การ
คํานวณต้นทนุของการให้บริการของผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS เป็นไป
อย่างถูกต้องและโปร่งใสมากขึ (นเนื�องจากต้นทุนที�เ กิดจากสัญญา
สมัปทาน (เช่น ต้นทนุโครงข่าย) นั (นมีการแยกออกมาต่างหากไม่ถกูนํามา
รวมกบัต้นทนุการให้บริการของตนเอง นอกจากนี (ข้อมลูรายได้และต้นทนุ
ของสัญญาสัมปทานเป็นข้อมูลที� เป็นประโยชน์ในการกํากับดูแลที�
เกี�ยวข้อง 

๑.๓ การกําหนดให้มีการจัดทํารายงาน
บญัชีแยกประเภทโดยใช้ข้อมลูต้นทนุที�อยู่
บนพื (นฐานของหลกัการบัญชีโดยวิธีราคา
ทนุเดิม (Historical Cost Accounting : 
HCA) มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 

เห็นด้วยกบัการใช้ข้อมลูต้นทุนแบบ HCA 

• การใช้ข้อมูลต้นทุนที�อยู่บนพื (นฐานของหลักการบัญชีโดยวิธี
ราคาทนุเดิม (Historical Cost Accounting : HCA) มีความเหมาะสม
แล้วเนื�องจากเป็นวิธีที�ใช้ข้อมูลต้นทุนจริงของผู้ ประกอบการและ
สามารถตรวจสอบและกระทบยอดได้จากรายงานทางบัญชี 
[ความเหน็สว่นใหญ่] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• การใช้ข้อมูลต้นทุนที�อยู่บนพื (นฐานของหลกัการบัญชีโดยวิธีแบบ 
HCA เพื�อจัดทํารายงาน AS สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิสากลในหลาย
ประเทศ เช่น สิงค์โปร์ องักฤษ และไอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจากนี (การใช้
ข้อมลูต้นทนุแบบ HCA นั (นมคีวามเหมาะสมอย่างยิ�งในการจดัทาํรายงาน 
AS ในปีแรกๆ หรือในกรณีที�หน่วยงานกํากับดแูลต้องการทราบข้อมูล
ต้นทนุที�เกิดขึ (นจริงของผู้ประกอบการ 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
๑.๔ การกํ าหนดให้ผู้ มี หน้าที� จัดทํ า
รายงานบญัชีแยกประเภทใช้วิธีการจัดสรร
ต้นทุนทั (งหมด (Fully Distributed Cost : 
FDC) เพื�อจัดสรรต้นทุนทั (งหมดไปยัง
บริการที�ต้องทํารายงานบัญชีแยกประเภท
เฉพาะที�มีการให้บริการ มีความเหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร 

เห็นด้วยกบัวิธีการจัดสรรต้นทุนแบบ FDC 

• การใช้วิธีการจัดสรรต้นทุนทั (งหมด (Fully Distributed Cost: 
FDC) มีความเหมาะสมแล้วเนื�องจากเป็นวิธีที�ใช้ข้อมลูต้นทนุทั (งหมด
ของผู้ประกอบการและสามารถตรวจสอบและกระทบยอดได้จาก
รายงานทางบญัชี [ความเหน็ส่วนใหญ่] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• การใช้วิธีการจัดสรรต้นทุนแบบ FDC ในการจัดทํารายงาน AS 
สอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัิสากลในหลายประเทศ เช่น สงิค์โปร์ ออสเตรเลีย 
ฮ่องกง และซาอดุิอาระเบีย เป็นต้น วิธีการจัดสรรต้นทนุแบบ FDC เป็น
วิธีการที�มีความเหมาะสมเนื�องจากเป็นการกระจายข้อมูลต้นทุนของ
ผู้ประกอบการทั (งหมดจึงทําให้ผลลพัธ์ที�ได้ (ต้นทุนต่อบริการ) มีความ
น่าเชื�อถือสงู สามารถอธิบายได้และสามารถตรวจสอบและกระทบยอดกบั
ข้อมลูในรายงานทางบญัชีได้ง่ายกว่าวิธีการอื�น 

 

๒. วธิีการจัดสรรรายได้และประเภทของรายได้ 

๒.๑ วิธีการจัดสรรรายได้ และประเภท
ของรายได้ตามที"ระบุไว้ในภาคผนวก ๒ 
ส่วนที"  ๑  มีความเหมาะสม และ
ครอบคลุมทุกประเภทของรายได้ของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร 
 

ให้ทบทวนการจดัประเภทของรายได้ 

• การจัดสรรรายได้ตามที�ระบุไว้ ๑๒ ประเภท อาจไม่ตรงตาม
ข้อมูลที�บันทึกทางบัญชีของผู้ประกอบการ กสทช. ต้องพิจารณา
หลักก ารในก ารจัดสรรรา ยไ ด้ ว่า เ ป็น ไปตา มหลักกา รคว าม
สมเหตสุมผลหรือไมแ่ละควรกําหนดหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้ที�
ชัดเจน [บมจ. ทีโอท]ี 

• วิธีการจดัสรรรายได้มีความเหมาะสมและครอบคลมุทกุบริการดี
แล้ว [บทจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั�น 
และสภาวิชาชีพบญัชีฯ] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ ภาคผนวก ๒ ส่วนที" ๑ 

เหตผุลสนับสนุน 

• ผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องบนัทึกในบญัชีของผู้ประกอบการตาม
ประเภทของรายได้ทั (ง ๑๒ ประเภทที�กําหนดในภาคผนวก ๒ ส่วนที� ๑ แต่
ประเภทของรายได้ดงักล่าวที�กําหนดเป็นกรอบที�ใช้ในการจดัสรรรายได้ไป
ยงัตลาดค้าปลีกบริการ ตลาดค้าส่งบริการ และผลติภณัฑ์หรือบริการอื�นๆ 
อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับแก้ไข เพิ�มเติม คําอธิบายของประเภทของ
รายได้ในร่างประกาศฯ เพื�อให้เกิดความเข้าใจมากยิ�งขึ (น 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให้ทบทวนการแยกประเภทของรายได้ที" แสดงในงบกําไร
ขาดทุน (ภาคผนวก ๓) 

• ขอให้ กสทช. พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็นในการแยก
ย่อยบริการที�แสดงในงบกําไรขาดทนุ เช่น  บริการเสยีง กําหนดให้ต้อง
แยกออกเป็นทั (งบริการเสยีงในท้องถิ�น และบริการเสยีงในประเทศ  ซึ�ง
จะเป็นการเพิ�มภาระให้กับผู้ประกอบการเกินจําเป็นหรือไม่ ทั (งนี ( 
ประเภทรายได้ที�กําหนดในภาคผนวก ๒ ส่วนที� ๑ ควรสอดคล้องกับ
ประเภทรายได้ในงบกําไรขาดทนุตามภาคผนวก ๓ [ความเห็นส่วน
ใหญ่] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• การแยกย่อยรายได้ของบริการเสียงในงบกําไรขาดทุนตาม
ภาคผนวก ๓ เพื�อนาํข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการกํากบัดแูลด้านราคา และ
การกําหนดอัตราขั (นสูง โดยปกติผู้ ประกอบการจะมีการแยกประเภท
รายได้ตามบริการอยู่แล้ว เนื�องจากมีการคิดอัตราค่าบริการที�ต่างกัน 
ขณะที�การแยกรายได้ที�กําหนดในภาคผนวก ๒ ส่วนที� ๑ เป็นเพียงการ
บอกลกัษณะของรายได้ เพื�อง่ายต่อการแยกรายได้ในภาคผนวก ๓ ดงันั (น 
จึงเห็นวา่ การกําหนดประเภทของรายได้ที�แสดงในงบกําไรขาดทนุมคีวาม
เหมาะสมแล้วและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการกํากบัดแูล 

ให้ขยายความของคาํจาํกดัความเหตุแห่งที"มาพร้อมยกตวัอย่าง 

• ควรมีการขยายคําจํากัดความเหตุแห่งที�มาพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  พร้อมทั (งจัดให้มีการให้คําปรึกษาในการจดัประเภทรายได้
เพื�อให้เกิดความเข้าใจที�ถกูต้อง [บมจ. กสท โทรคมนาคม] 
 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• หลักเหตุแห่งที�มา ตัวอย่างเช่น  รายได้จากบริการโทรคมนาคม
ประเภทต่างๆ ที�มีการเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการปลายทางของตน จะต้อง
ถกูจัดสรรไปยงับริการที�ต้องทํารายงาน AS ที�อยู่ในตลาดค้าปลีกบริการ 
เนื�องจากเป็นการขายบริการในลกัษณะค้าปลกีไปยงัผู้ใช้บริการปลายทาง
ของตน และจะถูกจัดสรรไปยังบริการใดในตลาดค้าปลีกบริการนั (น ก็
ขึ (นอยู่กับว่าเหตุแห่งที�มาของรายได้คืออะไร นั�นคือเป็นการขายบริการ
ป ร ะ เ ภ ท ใ ด  เ ช่ น  ห า ก เ ป็ น ก า ร ข า ย บ ริ ก า ร เ สี ย ง บ น โ ค ร ง ข่ า ย
โทรศพัท์เคลื�อนที� (Mobile voice service) รายได้จากการขายบริการนั (นก็
จะต้องถูกจัดสรรไปยังบริการที�ต้องทํารายงาน AS ที�เรียกว่า “บริการ
โทรศัพท์เคลื�อนที�ภายในประเทศ” เป็นต้น  โดยประเภทของรายได้ที�
จัดเก็บอาจเป็นรายได้ที�มกีารเรียกเก็บเป็นรายงวด (Recurring fee)  หรือ



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
รายได้ที�มีการเรียกเก็บตามปริมาณการใช้งาน (Usage fee) ก็ได้  
 โดยหากมีรายได้ที�นอกเหนือจากประเภทของรายได้ที�กําหนดไว้ 
และไม่สามารถจัดสรรตามหลกัเหตแุห่งที�มาได้ ให้จดัสรรรายได้เหลา่นั (น
ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื�นๆ ดังนั (น จึง เห็นว่าไ ม่ควรกําหนด
รายละเอียดและยกตวัอย่างคําอธิบายไว้ในร่างประกาศฯ เนื�องจาก ได้มี
การอธิบายประเภทของบริการสําหรับการจดัสรรรายได้ และประเภทของ
ต้นทนุสาํหรับการจัดสรรต้นทนุอย่างละเอียดไว้แล้วในภาคผนวก B ของ
คู่มือฯ  ซึ�งในระยะเวลาของการดําเนินการจัดทํารายงาน AS สํานกังาน 
กสทช. และบริษัทที�ปรึกษาจะอธิบายให้ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS มี
ความเข้าใจที�ถกูต้องมากขึ (นในการจดัประเภทของรายได้ 

๒.๒ วิธีการจัดสรรต้นทุน และประเภท
ของต้นทุนตามที"ระบุไว้ในภาคผนวก 
๒ ส่วนที"  ๒ มีความเหมาะสม และ
ครอบคลุมทุกประเภทของต้นทุนของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร 

ให้กําหนดวิธีการจัดสรรต้นทุนและประเภทของต้นทุนอย่าง
ชัดเจน  

• ควรกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการแยกต้นทุน รายละเอียด 
วิธีการและขั (นตอนให้ชัดเจน ต้องพิจารณาหลักการในการจัดสรร 
ต้นทุนว่าเป็นไปตามหลักการความสมเหตุสมผลหรือไม่และควร
กําหนดหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจน เนื�องจากการทําบญัชีไม่มีการแยกต้นทนุ
รายบริการอย่างละเอียดและชัดเจนและไม่มีบุคลากรที�มีความรู้ทุก
ส่วน การแยกต้นทุนของผู้ ประกอบการ โดยเฉพาะบริการที�ให้
โปรโมชั�นทั (งบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�และ Data ของผู้ประกอบการจะ
มีความซบัซ้อนในการแยกบญัชีของต้นทนุและของรายได้ [ความเห็น
ส่วนใหญ่] 

• มีความเหมาะสมด ีเป็นไปตามหลกัสากล [บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส 
คอมมนูเิคชั�น และ สภาวชิาชีพบญัชีฯ] 

 
 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ ภาคผนวก ๒ ส่วนที" ๒ 

• หลกัการในการจัดสรรต้นทุนได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วในร่าง
ประกาศฯ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการปรับแก้ไข และเพิ�มเติมประเภทของ
ต้นทุน เพื�อให้เกิดความเข้าใจมากยิ�งขึ (น นอกจากนี (จะได้กําหนดและ
อธิบายวิธีการที�ใช้ในการจัดสรรต้นทุนโดยละเอียดไว้ในคู่มือฯ และ
แบบจําลองต้นทนุรายบริการซึ�งจะสง่มอบให้กับผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน 
AS ทกุราย  
  



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให้ทบทวนการกาํหนดเกณฑ์ปันส่วนต้นทุน (Cost drivers) และ
ให้กาํหนดสมมตฐิานที"ใช้ให้ชดัเจน 
• กสทช. ควรอนุญาตและยอมให้ผู้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์

การปันส่วนที�เหมาะสมกับข้อมลูของผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS โดย
อยู่บนพื (นฐานตามหลกัเหตแุห่งที�มา กสทช. ควรให้ ผู้ประกอบการใช้
แนวทางปฏิบัติของตนเองซึ�งอาจเลือกใช้การจัดสรรต้นทุนตาม
กิจกรรมและวิธีการคํานวณต้นทนุแบบอื�นที�ผู้ประกอบการพิจารณา
แล้วว่าเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวทางของ กสทช. [บมจ. ทีโอที] 

• ควรกําหนดให้มีเกณฑ์การปันส่วน และสมมติฐานที�เหมาะสม
ชัดเจนและบงัคับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับผู้ที�มีหน้าที�จัดทํา
รายงาน AS ทกุราย เนื�องจากการใช้สมมตฐิานที�แตกตา่งกนั จะสง่ผล
ให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบในการกําหนดต้นทนุรายบริการ และ
เพื�อให้ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS ทุกรายแสดงผลที�สามารถ
เปรียบเทยีบกนัได้ [บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส] 

• สาํหรับต้นทนุทางอ้อม เมื�อมกีารแบ่งบริการละเอียด ทําให้มีการ
ใช้เกณฑ์ปันส่วนต้นทนุเป็นจํานวนมากและอาจมปีัญหาในทางปฏิบตัิ 
[สภาวิชาชีพบญัชีฯ] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• ควรกําหนดหลกัการปันส่วนต้นทุนที�เป็นมาตรฐานบังคับใช้กับทุก
ราย แต่ไม่ควรกําหนดเกณฑ์ปันส่วนต้นทุนและสมมติฐานที�ตายตัว 
เนื�องจากข้อมลูต้นทนุของผู้ ให้บริการรายหนึ�งอาจจะสามารถถูกจัดสรร
โดยตรงได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้หลกัการปันสว่นต้นทนุ เนื�องจากมีวิธีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีที� เหมาะสมกับการจัดสรร แต่ข้อมูลประเภท
เดียวกนัสําหรับผู้ประกอบการอีกรายหนึ�งอาจจะต้องใช้เกณฑ์ในการปัน
ส่วนต้นทุนเนื�องจากมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที�ไม่เหมาะสมกับการ
จัดสรร เพราะฉะนั (นการกําหนดเกณฑ์ปันส่วนต้นทุนและสมมติฐานที�
ตายตัวจึงไม่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในคู่มือฯ  ได้มีการ
ยกตัวอย่างต้นทุนประเภทต่างๆและอธิบายประเภทของเกณฑ์ปันส่วน
ต้นทุนที�สามารถนํามาใช้ไ ด้  แต่ทั (งนี (จะขึ (นอยู่กับฐานข้อมูลของ
ผู้ประกอบการว่ามีการจดัเก็บหรือบนัทกึข้อมลูอยา่งไร  

• สํานักงาน กสทช. ร่วมกับบริษัทที�ปรึกษา จะช่วยให้คําปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการในการเลือกใช้เกณฑ์ปันส่วนต้นทนุเพื�อลดปัญหาในการ
ปฏบิตัิจริง 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให้เพิ"มวธิีการที"จะนํามาใช้ในการจัดสรรต้นทุนร่วม (Common 

Cost) 

• ควรให้มีการใช้วิธีการจัดสรรต้นทุนให้ส่วนของ Common cost 
ด้วยวิธีอื�นๆ นอกเหนือจากวิธี EPMU  ตามที�ประกาศกําหนด เช่น 
วิธีการ ABC - Activity Based Costing หรือ FTE - Full Time 
Employed [บมจ. ทีโอท]ี 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• วิธีการ EPMU เป็นวิธีการที�เหมาะสมที�สดุเนื�องจาก เป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ และมีการใช้อย่างแพร่หลาย  ต้นทุนร่วมเป็นต้นทุนที�ไม่สามารถ
จัดสรรได้ทั (งทางตรงและทางอ้อมโดยวิธีการที�ผู้ประกอบการเสนอ คือ
วิธีการ Activity Based Costing หรือ Full Time Employee เนื�องจาก 
เป็นวิธีการที�ยังคงต้องใช้เกณฑ์ปันส่วนต้นทุน (Cost driver) ในการ
จัดสรรต้นทุนทางอ้อม โดยจําเป็นต้องมีการกําหนดเกณฑ์ปันส่วนให้
เหมาะสม เช่น วิธีการ Full Time Employee ต้องใช้จํานวนพนกังานเป็น
เกณฑ์ปันส่วนต้นทนุ เป็นต้น  

๒.๓ วิ ธีการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน 
และประเภทของสินทรัพย์ลงทุนตามที"
ระบุไว้ในภาคผนวก ๒  ส่วนที"  ๓ มี
ความเหมาะสม และ/หรือครอบคลุม
ทุกประเภทของสินทรัพย์ลงทุนของ
ผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร 

ไม่ควรจะกาํหนดให้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนไปยังตลาดค้าปลีก
บริการเท่านั @น 

• ไม่ควรจะกําหนดให้จดัสรรเงินทุนหมนุเวียนไปยังตลาดค้าปลีก
บริการเท่านั (น แต่ควรกําหนดเกณฑ์ปันส่วนสําหรับแต่ละชนิดของ
สินทรัพย์หมนุเวียนและหนี (สินหมนุเวียน เนื�องจากตลาดค้าปลีกและ
ตลาดค้าส่งมีความสมัพนัธ์กับสินทรัพย์ลงทนุทกุประเภท ซึ�งหากปัน
ส่วนไม่เหมาะสมก็จะส่งผลให้ต้นทุนในบริการค้าส่งหรือค้าปลีกไม่
สะท้อนตามต้นทุนที�ถูกต้อง เช่น สินทรัพย์หมนุเวียนมีความสมัพันธ์
กบับริการค้าสง่มาก ถ้าไมก่ําหนดจะมผีลกระทบกบับริการในประเภท
นั (น [ความเหน็ส่วนใหญ่] 

 
 
 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ ภาคผนวก ๒ ส่วนที" ๓ 

• แก้ไขร่างประกาศฯ เรื�องการจัดสรรเงินทุนหมนุเวียน ดงันี ( “เงินทุน
หมนุเวียน ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset) และหนี (สิน
หมนุเวียน (Current Liability) ให้ถูกจัดสรรตามหลกัเหตแุห่งที�มาไปยัง 
ตลาดค้าปลกีบริการ ตลาดค้าสง่บริการ และผลิตภณัฑ์หรือบริการอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้อง” เนื�องจากผู้ให้บริการบางรายมีสินทรัพย์หมนุเวียนบางประเภท
ที�เกี�ยวข้องกับบริการในตลาดค้าสง่บริการ เช่น บริการ termination ดงันั (น
จึงไม่สามารถจดัสรรเงินทนุหมนุเวียนไปยงัตลาดค้าปลีกบริการได้ทั (งหมด 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให้ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรและการปันส่วนสินทรัพย์ลงทุน
และให้มกีารกาํหนดที"ชัดเจน 

• กสทช. ควรอนุญาตและยอมให้ผู้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์
ปันส่วนที�เหมาะสมที�นอกเหนือจากที� กสทช. ได้ให้แนวทางไว้ [บมจ. 
ทีโอท]ี 

•  การจัดสรรสินทรัพย์ลงทนุ และประเภทของสินทรัพย์ลงทนุของ
บริษัทเป็นการจําแนกรายการของอปุกรณ์ไม่ได้จําแนกสินทรัพย์ตาม
ประเภทของบริการ จึงจําเป็นต้องใช้ข้อสมมุติฐานในการจําแนก
สินทรัพย์เพื�อจัดประเภทและกระจายให้เข้ากับบริการแต่ละประเภท 
[บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั�น] 

• การบนัทึกข้อมลูต้นทนุปัจจบุันมิได้แยกชิ (นส่วนของอปุกรณ์ แต่
จะบันทึกเป็นต้นทุนรวม หากจะต้องแยกส่วนของอุปกรณ์ด้วยวิธี 
Cost Allocation ก็ควรมีการกําหนดเกณฑ์ปันส่วน (Cost Driver) ให้
ชัดเจน [บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส] 

• ควรกําหนดให้มีหลกัเกณฑ์วิธีการจดัสรรเงินลงทนุ และสินทรัพย์
ที�ใช้ในการดําเนินธุรกิจทั (งหมดที�ชัดเจน เพื�อให้ผู้ สอบบัญชีของผู้ มี
หน้าที�จัดทํารายงาน AS ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการสอบทาน
รายงาน AS  ในกรณีที�ข้อมลูที�บันทึกทางบญัชีไม่สามารถระบหุลกั
เหตแุหง่ที�มาได้ เห็นควรให้ใช้วิธีเกณฑ์ปันสว่นที�เหมาะสมเช่นเดยีวกับ
กรณีการจัดสรรรายได้ และควรขยายความหลักเหตุแห่งที�มาของ
สินทรัพย์ลงทนุ พร้อมยกตวัอย่างประกอบด้วย [ความเหน็สว่นใหญ่] 

 
 
 
 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาเกณฑ์ปันสว่นที�เหมาะสมได้เองตาม
หลกัการที�กําหนดในร่างประกาศฯ เนื�องจากการบันทึกสินทรัพย์ลงทุน
ของแต่ละผู้ประกอบการมีความแตกต่างกัน ซึ�งผู้ประกอบการรายหนึ�ง
อาจสามารถจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนไปยังบริการได้โดยตรง แต่สินทรัพย์
ประเภทเดียวกันของผู้ประกอบการอีกรายหนึ�งอาจจะต้องใช้เกณฑ์การ
ปันสว่นเนื�องจากมีการบนัทกึข้อมลูสินทรัพย์ที�ไม่สอดคล้องกับการจัดสรร
ไปสูบ่ริการ 

• ได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสินทรัพย์ลงทนุในร่าง
ประกาศฯไว้อย่างเหมาะสมแล้ว โดยรายละเอียดของวิธีการจัดสรรได้
แสดงไว้ในคู่มือฯ  



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
การจัดทาํงบเงนิลงทุนแยกเป็นรายบริการ 

• งบแสดงฐานะทางการเงินที�จัดทําขึ (นตามหลกัการบญัชีจะไม่ได้
แยกแต่ละบริการ แม้ประกาศกําหนดวิธีการจดัสรรให้กับบริการโดยใช้
หลกัเหตแุหง่ที�มา แต่ในทางปฏบิตัิอาจทําได้ยาก [สภาวิชาชีพบญัชีฯ] 
 

 

 

 

 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ 

เหตผุลสนับสนุน 

• ในการจดัทํางบเงินลงทนุแยกตามบริการ จําเป็นต้องใช้แบบจําลอง
ต้นทุนรายบริการมาช่วยในการจัดสรร ซึ�งที�ผ่านมาสํานักงาน กสทช. 
ร่วมกบับริษัทที�ปรึกษาได้เข้าพบผู้ประกอบการเป็นรายบริษัทเพื�ออธิบาย
รายละเอียดในคู่มือฯ  และจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้แบบจําลองต้นทนุ
รายบริการเป็นเวลา ๓ วนัและหลงัจากที�ประกาศมีผลใช้บงัคบัจะเข้าพบ
เพื�ออธิบายเพิ�มเติมเป็นรายบริษัทอย่างต่อเนื�องต่อไปในขั (นตอนการ
จัดเตรียมรายงาน AS 

๓. รายงานบัญชีแยกประเภท และการนําส่งรายงานบัญชีแยกประเภท 

๓.๑ รายงานบัญชีแยกประเภทที" ต้อง
นําส่งตามที"ระบุไว้ใน ข้อ ๑๑ และใน
ภาคผนวก ๓ ของ (ร่าง) ประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื" อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงาน
บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

ให้ยกเว้นการนําส่งรายงานที"ไม่ใช่รายงานทางบัญชี 

• ปีเริ�มต้นควรให้ผู้ประกอบการจัดทํารายงานเฉพาะ งบกําไร
ขาดทนุ งบเงินลงทนุและงบกระทบยอดเท่านั (น เพราะการเพิ�มรูปแบบ
รายงาน AS อื�นๆ เช่น รายงานค่าตอบแทนระหว่างกนั รายงานต้นทนุ
บริการต่อหน่วย และรายงานปริมาณการใช้งาน เป็นการเพิ�มภาระ
และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการเป็นอยา่งมาก แม้ว่าสาํนกังาน กสทช. 
จะจดัทําแบบจําลองต้นทนุและแบบจําลองการจดัทาํรายงาน AS เป็น
โปรแกรมสําเร็จรูปแต่ยังไม่มีการส่งมอบไฟล์แบบจําลองดังกล่าว
เพื�อให้ศึกษาถึงความเชื�อมโยงของข้อมลูโดยละเอียด [บมจ. ทีโอท ี
และ บมจ. กสท โทรคมนาคม] 

• หลกัเกณฑ์นี (ครอบคลุมเหมาะสมแล้ว [บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส 
คอมมนูเิคชั�น] 

 
 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• เพื�อให้การจัดทํารายงาน AS เป็นไปตามวิธีการและกระบวนการที�
สมเหตุสมผล มีหลักฐานอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง ข้อมูลในรายงานที�ไม่ใช่รายงานทางบัญชีเป็นข้อมูลแสดง
ความเชื�อมโยงระหว่างข้อมลูในรายงานทางบญัชีและการกระทบยอดทาง
บญัชี  ซึ�งช่วยให้การสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนญุาต การตรวจสอบ 
และการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไปของ กสทช. เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ดงันั (น จึงกําหนดให้ผู้มีหน้าที�จดัทาํรายงาน AS นําสง่ทั (งรายงานทางบญัชี
และรายงานที�ไมใ่ช่รายงานทางบญัชีดงัที�กําหนดไว้ในร่างประกาศฯ 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
การเปรียบเทียบรายงาน AS ของปีบัญชี ๒๕๕๔ 

• สาํหรับการจดัทํารายงาน AS ของปี ๒๕๕๔ ผู้ มีหน้าที�จดัทาํ
รายงาน AS ต้องจดัทาํรายงาน AS ของปี ๒๕๕๓ เพื�อการ
เปรียบเทยีบด้วยหรือไม่ [บริษัท สาํนกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๗ 

เหตผุลสนับสนุน 

• สํานักงาน กสทช. เห็นควรนําเสนอให้มีการแก้ไขเพิ�มเติมร่าง
ประกาศฯ ในบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๗ ให้ชดัเจนดงันี ( 
“ในวาระเริ�มแรกให้ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทนําส่ง
รายงานบัญชีแยกประเภทของปีบญัชี ๒๕๕๔ ที�ผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตต่อสาํนกังานภายในหนึ�งร้อยห้าสิบวนั นบัจากวนัที�
ประกาศนี (มีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องนําข้อมูลของปีบัญชี ๒๕๕๓ มา
เปรียบเทยีบ” เพื�อลดภาระให้แก่ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS ในปีแรกของ
การจดัทํา 

 ให้ทบทวนรูปแบบของรายงาน AS 

• ควรกําหนดมาตรฐานการรายงานข้อมลูที�ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน
ให้ชัดเจน เช่น หลกัเกณฑ์ในการวัดจํานวนผู้ ใช้บริการของผู้ มีหน้าที�
จัดทํารายงาน AS เพื�อรายงานจํานวนผู้ใช้บริการไปในทศิทางเดียวกนั
หรือปริมาณการใช้งานอันเกิดจากการทดสอบระบบเนื�องจากไม่มี
รายได้เกิดขึ (น  [ความเหน็ส่วนใหญ่] 

• รูปแบบของรายงานควรรวมทุกบริการของทั (งกลุ่มบริษัทใน
แบบฟอร์มเดียวกนั เพื�อประโยชน์ในการกํากับดแูลและความสมัพนัธ์
ของข้อมูล และงบกําไรขาดทุนควรแยกตามประเภทรายได้และ
ค่าใช้จ่าย [สภาวิชาชีพบญัชีฯ] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• การวดัข้อมลูที�ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน เช่นจํานวนผู้ ใช้บริการ ขึ (นอยู่
กบัมาตรฐานของผู้มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS นั (นๆ การกําหนดมาตรฐาน
การรายงานข้อมลูที�ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงินที�เหมือนกันจะเป็นการเพิ�ม
ภาระเกินสมควรแก่ผู้มหีน้าที�จดัทํารายงาน AS เนื�องจากอาจทําให้ต้องมี
การเปลี�ยนแปลงระบบการจดัการฐานข้อมลูเกินจําเป็น 

• รูปแบบของงบกําไรขาดทนุของรายงาน AS ได้แยกตามประเภทของ
รายได้และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องและจําเป็นแล้ว 
 
 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
๓.๒ คุณสมบัติและขอบเขตงานของผู้
ตรวจสอบบัญชี ตามที"ระบุไว้ใน ข้อ 
๑๒ และข้อ ๑๓ ของ  (ร่าง) ประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื" อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงาน
บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

ให้กาํหนดคณุสมบัตแิละขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี 

• ไม่มีการกําหนดคณุสมบตัแิละขอบเขตงานของผู้ตรวจสอบบญัชี 
โดยขอให้พิจารณาความเห็นของสํานกังานตรวจสอบบัญชีและสภา
วิชาชีพบัญชีเป็นหลัก เพื�อกําหนดขอบเขตงานและคุณสมบัติ ของ
ผู้ตรวจสอบบญัชี [บมจ. ทีโอท]ี 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเพื�อสอบทานรายงาน AS จะต้องเป็นราย
เดียวกบัผู้สอบบญัชีของงบการเงินหรือไม่ [บมจ. ทีโอท]ี 

• คณุสมบตัิและขอบเขตงานของผู้สอบบญัชีมคีวามเหมาะสมแล้ว 
[บมจ. โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั�น และสภาวิชาชีพบญัชีฯ] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเติมร่างประกาศฯ  
เหตผุลสนับสนุน 

• การศกึษาเกี�ยวกับมาตรฐานการสอบทานและคณุสมบัติของผู้สอบ
บัญชี อ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย หลักการปฏิบัติ
สากลในการสอบทาน และการรับฟังนําความคิดเห็นของสํานกังานสอบ
บญัชีและสภาวิชาชีพบญัชี เพื�อให้การกําหนดคณุสมบตัิและขอบเขตงาน
ของผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระของผู้ มีหน้าที�จัดทํา
รายงาน AS จึงเห็นว่าในข้อ ๑๓ ของร่างประกาศฯ มีการกําหนด
คุณสมบัติและขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีอย่างละเอียดและครบถ้วน
แล้ว 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�สอบทานรายงาน AS อาจเป็นรายเดียวกบั
ผู้สอบบัญชีของงบการเงินหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS 
สามารถคดัเลือกแต่งตั (งผู้สอบบญัชีที�มีคณุสมบตัิตามร่างประกาศฯ 

ให้สามารถชี @แจงเพิ"มเตมิเกี"ยวกบัการแก้ไขปรับปรุงรายงาน AS 

• การแก้ไขปรับปรุงรายงาน AS ตามการสอบทานของผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตและความเห็นของสํานักงานให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้
ถกูต้องภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจากสํานกังานนั (น 
หากหลักเกณฑ์และวิธีการที�ใช้ของผู้ประกอบการไม่สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ์และวิธีการที�ใช้ของผู้สอบบญัชี ผู้ประกอบการจะสามารถ
ชี (แจงและไม่ปฏิบตัติามในเรื�องดงักล่าวได้หรือไม่ [บมจ. ทีโอท]ี 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ 

เหตผุลสนับสนุน 

• ตามข้อ ๑๓ วรรค ๔ ของร่างประกาศนี ( หากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ได้สอบทานแล้วพบว่ารายงาน AS ไม่เป็นไปตามที�กําหนดในประกาศฯ 
สํานกังาน กสทช. จะพิจารณาว่าจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงรายงาน AS 

หรือไม่ ซึ�งในขั (นตอนนี (ผู้ประกอบการสามารถชี (แจงเหตุผลของความไม่
สอดคล้องดังกล่าวได้  เพื�อ กสทช. จะ ได้พิจารณากําหนดวิธีการที�
เหมาะสมยิ�งขึ (น 

 

 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให้นําค่าใช้จ่ายเกดิขึ @นจากการสอบทานรายงานมาหักลดหย่อน
จากค่าธรรมเนียมจ่าย กสทช. 

• ตามข้อ ๑๓ วรรคท้ายที�กําหนดให้ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตและ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจัดทําและสอบทานรายงาน AS  ทํา
ให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ (น จึงเห็นควรให้นําค่าใช้จ่ายดงักล่าวมาหกั
ลดหย่อนก่อนการคํานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่า USO 
เพราะถือเป็นค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (นจากการกํากับดูแลโดยตรง [บมจ. 
กสท โทรคมนาคม] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ 

เหตผุลสนับสนุน 

• ตามคําสั�ง กทช. เรื�องการกําหนดผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมี
นยัสาํคญั และมาตรการเฉพาะให้ผู้มอีํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสาํคญั
ปฏบิตัิตาม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดว่าการจดัทํารายงานบญัชีแยกประเภท
บริการ เป็นมาตรการเฉพาะที�ผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ
จะต้องปฏิบตัิตาม เนื�องจากเป็นผู้ที�มีโอกาสในการก่อให้เกิดพฤติกรรมที�
อาจกีดกันการแข่งขัน ดงันั (นจึงเป็นเหตุให้ต้องจัดทํารายงาน AS และ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (นจากการจัดทํารายงานบัญชีดังกล่าวทั (งหมด ย่อมถือ
เป็นความรับผิดชอบของผู้มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนยัสาํคญัทกุราย 

ให้ทบทวนวิธีการแสดงความเห็นและการลงนามในรายงานการ
สอบทานของผู้สอบบัญช ี

• การแสดงความเห็นของ สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะ
เป็นการลงนามในนามของ สตง. ขณะที�ประกาศกําหนดให้ผู้ที�จะลง
นามในรายงาน AS จะต้องเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตรายบุคคล 
ดังนั (น จึงควรมีข้อยกเ ว้นในเ รื� องนี (ใ ห้แก่  สตง. ไ ว้ในประกาศ 
[สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  
���� แก้ไขเพิ"มเติมร่างประกาศฯ ข้อ ๓ นิยามของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 

เหตผุลสนับสนุน 

• แก้ไขเพิ�มเตมิร่างประกาศฯ ใน ข้อ ๓ ดงันี ( 
“ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ�งได้รับการแต่งตั (ง

เป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับใบอนญุาตจากสภาวิชาชีพบญัชี (Certified Public 
Accountant: CPA) ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี และให้หมายความ
รวมถงึผู้ที�ได้รับการแต่งตั (งเป็นผู้สอบบญัชีในนามของสํานกังานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

 

 

 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให้ทบทวนมาตรฐานการสอบทาน 

• ควรกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีเพื�อใช้ในการอ้างอิงสําหรับ
ข้อมลูที�ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน เนื�องจาก มาตรฐาน 2400 จะใช้ใน
การสอบทานงบการเงิน ดังนั (น ควรนําเอามาตรฐาน 3000 มาใช้
หรือไม ่[บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั] 

• ควรกําหนดให้ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานโดยใช้มาตรฐานตาม
ข้อตกลงร่วมกัน เช่น ประกาศของ BOI [บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ 

เหตผุลสนับสนุน 

• ร่างประกาศฯ ได้กําหนดขอบเขตให้ผู้สอบบญัชีปฏิบตัิงานไว้ชัดแจ้ง
แล้ว ส่วนวิธีการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีย่อมเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที�องค์กรวิชาชีพซึ�งกํากับผู้สอบบญัชีเป็นผู้กําหนด อย่างไรก็
ตาม จะเพิ�มเติมตัวอย่างรายงานการสอบทานไว้ในคู่มือฯ เพื�อเป็น
แนวทางให้แก่ผู้สอบบญัชีตอ่ไป 

• กสทช. คาดหวงัรายงานของผู้สอบบญัชีในระดบัให้ความเชื�อมั�น แต่
จากการรายงานตามประกาศของ BOI งานของผู้ สอบบัญชีที� BOI 
ประกาศเป็นระดบัไม่ได้ให้ความเชื�อมั�น 

๓.๓ การกําหนดกรอบระยะเวลาของ
การนําส่งรายงานตามที"ระบุไว้ใน ข้อ 
๑๔ และข้อ ๑๗ ของ  (ร่าง) ประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื" อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงาน
บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ใ น กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม มีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 

ให้ทบทวนกรอบระยะเวลาการจัดส่งรายงาน AS 

• ควรกําหนดบทเฉพาะกาลสาํหรับปีแรกให้สามารถนําส่งรายงาน 
AS ล่าช้าได้เป็นภายใน ๑๘๐ – ๓๖๐  วัน เพราะต้องมีการปรับ
โครงสร้างบญัชีและเก็บข้อมลูที�ไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน หรือมีบริการ
เป็นจํานวนมากจึงต้องใช้เวลาในการดาํเนนิการนาน และต้องให้เวลา
กบัผู้สอบบญัชี [ทกุบริษัท] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๗ จาก 
๙๐ วันเป็น ๑๕๐ วัน 

เหตผุลสนับสนุน 

• ขยายระยะเวลาการนําส่งรายงาน AS ของปีบญัชี ๒๕๕๔ จาก ๙๐ 
วนัเป็น ๑๕๐ วนั เพราะจากการศึกษาแนวทางปฏิบตัิสากล ระยะเวลา
จัดส่งรายงาน  ๑๕๐ วัน นับตั (งแต่วันสิ (นรอบบัญชีของทุกปี ถือเป็น
ระยะเวลาสงูสดุที�หน่วยงานกํากับดูแลจะอนญุาต ซึ�งหากนําส่งรายงาน
ล่าช้าเกินไปนบัจากวนัสิ (นรอบบญัชี จะทําให้ข้อมลูที�ได้รับไม่เป็นปัจจุบนั
และการนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ จะไม่ทนัต่อเหตกุารณ์ ประกอบกบัการ
จัดทํารายงาน AS ไม่ต้องปรับโครงสร้างของระบบบัญชี และจะมี
แบบจําลองต้นทนุ และแบบจําลองรายงาน AS เตรียมไว้ให้ รวมทั (งจะมี
การเดินสายเข้าพบเป็นรายบริษัท เพื�อให้ความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษา
ในการจดัทํารายงาน AS เพื�อให้สามารถปฏิบตัิได้จริง 



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให้ทบทวนปีที"ต้องจัดทาํรายงาน AS  

• งวดปีบญัชีแรกที�จัดทํารายงาน ควรเป็นปีบญัชีเดียวกันหรือปีที�
ถัดจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื�อให้ผู้ปฏิบัติพร้อมและมี
เวลาทําความเข้าใจ [สภาวิชาชีพบญัชีฯ] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ 

เหตผุลสนับสนุน 

• การให้จดัทํารายงาน AS ในปี ๒๕๕๔ โดยจดัส่งในปี ๒๕๕๕ นั (น 
เนื�องจากผู้ มีหน้าที�ในการจัดทํารายงาน AS มีข้อมลูในอดีต และได้ออก
งบการเงินที�ตรวจสอบเป็นที�เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถนํามาจัดทํารายงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที�กําหนดไว้ในประกาศฯได้  นอกจากนั (น ทาง
สํานกังาน กสทช. ร่วมกับบริษัทที�ปรึกษาได้เตรียมความพร้อมและสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS โดยได้มีการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และทําความเข้าใจในเรื�องนี (มาก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา ๙ 
เดือน โดยได้มีการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร ๒ ครั (ง การเดินสายรายบริษัท ๒ 
ครั (ง ประกอบกบัการอบรมแบบจําลองต้นทนุให้แก่ทกุรายเป็นเวลา ๓ วนั 
เรียบร้อยแล้ว 

๔. ประเด็นเพิ"มเติมอื"นๆ หรือข้อเสนอแนะที"มีต่อเอกสารการประกอบการรับฟังความคดิเหน็ฉบับนี @ 
ประเดน็เพิ"มเตมิอื"นๆ ให้สร้างความเท่าเทยีมในการรายงาน 

• วัตถปุระสงค์ของรายงานข้อมลูโทรคมนาคม (TUSOA) และ
รายงาน AS ต่างกนั ทําให้เกิดความไม่สอดคล้องในภาระหน้าที�ของ
ผู้ประกอบการ [บจ. ทรู อินเทอร์เนต็] 

• ข้อมลูในรายงาน TUSOA และ AS มีความละเอียด หยาบไม่
เท่ากัน ควรให้ทุกรายทํา TUSOA เหมือนกัน และทําข้อมลูเพิ�มเติม
เฉพาะจดุสําหรับรายที�เป็น SMP  [บจ. ทรู อินเทอร์เนต็] 

���� ยืนยันตามร่างประกาศฯ  

���� แก้ไขเพิ"มเตมิร่างประกาศฯ ข้อ ๑๘ ดังนี @ 
• ร่างประกาศฯ เดิมกําหนดให้ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงานบัญชีแยก

ประเภทที�ดําเนินการครบถ้วนตามที�กําหนดในร่างประกาศนี ( และผ่านการ
พิจารณาของสํานกังานแล้ว ได้รับยกเว้นการนําส่งรายงาน TUSOA แต่ได้
มีการแก้ไขเพิ�มเติมร่างประกาศในเรื�องนี (ให้มคีวามชดัเจนขึ (น เป็นดงันี ( 
“ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทและมีหน้าที�รายงานข้อมูล
บัญชีโทรคมนาคม ยังคงมีหน้าที�รายงานข้อมลูบญัชีโทรคมนาคม ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื�อง หลกัเกณฑ์การ
รายงานข้อมลูบญัชีโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และคําสั�งคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที� ๓๒/๒๕๕๓ เรื�องระบุผู้ มีอํานาจเหนือ



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ตลาดอย่างมีนยัสาํคญัในแต่ละตลาดที�เกี�ยวข้อง และให้ผู้ มีอํานาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนยัสาํคญัปฏบิตัิตามมาตรการเฉพาะที�กําหนด ไปจนกว่าจะ
มีการนําส่งรายงานบญัชีแยกประเภทที�ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตอย่างครบถ้วน และสํานักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ มีหน้าที�
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทดําเนินการครบถ้วนตามที�กําหนดใน
ประกาศนี ( ทั (งนี ( ให้ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทที�ผ่านการ
พิจารณาของสํานกังานแล้ว ได้รับยกเว้นการนําส่งรายงานข้อมลูบญัชี
โทรคมนาคม” 

• กรณีที�ผู้ประกอบการมีระบบบญัชีต้นทนุ สํานกังาน กสทช. ควร
อนุญาตให้ใช้ได้ โดยอาจปรับปรุงรายการตามที�สํานักงาน กสทช. 
เห็นสมควร แต่ควรมีการประเมินผลระบบบัญชีต้นทุน  ของ
ผู้ประกอบการก่อนอนมุตัิให้นําไปใช้งานได้ [บมจ. ทีโอท]ี 

• ผู้มหีน้าที�จัดทํารายงาน AS สามารถใช้ระบบบญัชีต้นทนุที�มีอยู่ของ
ตนในการจัดทํารายงาน AS ได้ โดยให้มีข้อมลูครบถ้วนตามแบบฟอร์ม
รายงาน AS ตามกําหนดในร่างประกาศฯ  
 

• การกําหนดราคาจากต้นทนุเป็นรายบริการ อาจไม่ใช่วิธีที�ดีที�สดุ
สําหรับประเทศไทย ควรจะต้องใช้ระบบอื�นแทนหรือไม่ เช่น ระบบ 
Floor & Ceiling [บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส] 

• ปัจจุบนัอตัราที�มีการกํากบัดแูลในบริการค้าปลีกในหลายๆประเทศ
ได้มีการกําหนดเป็นอัตราขั (นสงู (Ceiling)   แต่อย่างไรก็ตามอัตรา
ค่าบริการบางประเภทยงัคงต้องเป็นอัตราที�อิงทนุ เช่น อัตราค่าบริการ
เชื�อมตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม (IC) เป็นต้น 

• การคิดค่า IC อยู่บนพื (นฐานของ LRIC ขณะที�การคิดต้นทุน
บริการ IC สําหรับรายงาน AS อยู่บนพื (นฐานของ FDC ทําให้มีส่วน
ต่างเกิดขึ (น การกระทบยอดจะไม่สามารถทาํได้ [บมจ. ทีโอท]ี 

• การคํานวณค่า IC อยู่บนพื (นฐานของ LRIC และการคิดต้นทุน
บริการสําหรับรายงาน AS บนพื (นฐานของ FDC เป็นแนวทางที�มีการ
ปฏิบัติใช้ในหลายๆประเทศ โดยจะไม่มีการกระทบยอดระหว่างกัน 
เพียงแตง่บกําไรขาดทนุจะแสดงถึง รายได้ของบริการ IC ที�อยู่ในอตัราอิง
ทนุแบบ LRIC ซึ�งสมมติให้มีค่าตํ�ากว่าต้นทุนของบริการ IC ที�คิดจาก 
FDC เพราะฉะนั (น การทํารายงาน AS ของบริการ IC จะเกิดส่วนต่างที�
เป็นการขาดทุนในงบกําไรขาดทุน เพราะเป็นการขายในราคาที�ตํ�ากว่า
ราคาทนุจริงหรือราคาต้นทนุในอดีต โดยรายงาน AS โดยวิธีราคาทนุเดิม 
เป็นเพียงรายงานทางบญัชีที�แสดงให้เห็นภาพผลการดําเนินงานที�ชัดเจน



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 
ตามที�เป็นจริง โดยจะแสดงให้เหน็ถึงราคาขายจริงเปรียบเทียบกบัต้นทนุที�
คํานวณโดยวิธีราคาทนุเดิม  

• ขอให้มีการเปิดเผยผลการแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศตามความ
คิดเหน็ของผู้ประกอบการ [บมจ. ทีโอท]ี 

• ตามข้อ ๒๖ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กําหนดให้มีการประกาศรายงานการดําเนนิการ 
ผลสรุป และวิเคราะห์แนวทางของการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ
ภายหลงัจากการพจิารณาของคณะกรรมการ เพื�อให้สาธารณชนทราบ    

• มาตรฐานการบญัชีไทยในปัจจุบนัไม่ได้กําหนดให้จัดทํารูปแบบ
งบกําไรขาดทนุเช่นเดียวกับรูปแบบงบกําไรขาดทนุตามภาคผนวก ๓ 
ดังนั (น  อาจไม่สามารถกล่าวได้ว่า รูปแบบของรายงานที�กําหนด
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีไทย [บมจ. กสท โทรคมนาคม] 

• รูปแบบของงบกําไรขาดทุนตามภาคผนวก ๓ มีการออกแบบตาม
หลกัปฏิบัติสากลที�ดีที�สดุและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดทํารายงาน AS คือเพื�อการกํากับดูแลตามความจําเป็นและลดภาระ
ของผู้มีหน้าที�จดัทํารายงาน AS ให้น้อยที�สดุ  

• สํานักงาน กสทช. ต้องมั�นใจว่าได้มีการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยแล้ว ก่อน
การออกประกาศจริง และควรพิจารณาทบทวน โดยประเมินประโยชน์
และต้นทนุให้ดีว่ามีประโยชน์มากกว่าต้นทนุที�เสยีไป อย่าดําเนินการ
เพียงเพราะในต่างประเทศมีการจดัทํา [บมจ. ทีโอท]ี 

• สํานกังาน กสทช. ได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยและเห็นว่าควรนําแนวทางการจดัทํา
รายงาน AS มาใช้ในประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่า การจัดทํา
รายงาน AS มีความสําคัญเพื�อช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวทางปฏิบตัิที�มี
ประสทิธิภาพ ทําให้มเีครื�องมือในการกํากบัดทูี�สามารถตรวจสอบและเป็น
ที�เชื�อถือได้ และสร้างมาตรฐานในการกํากับดูแลที�ชัดเจน นอกจากนี ( 
สํานกังาน กสทช. ทําการศึกษาเกี�ยวกับการประเมินผลกระทบจากการ
บังคบัใช้ร่างประกาศฯ ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย พบว่าในภาพรวม ผลประโยชน์ที�ได้รับจากการบงัคบัใช้ร่าง
ประกาศฯ มีมากกว่าต้นทุนทั (งหมดที�ผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS ต้อง
ลงทนุเพื�อดาํเนนิการจดัทํารายงาน AS   
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• บริการคู่สายเช่า วงจรเช่า ควรจัดกลุ่มอยู่ในตลาดใด ไม่มี
กลา่วถึงในร่างประกาศฯ [บมจ. ทีโอท]ี 

• บริการคู่สายเช่า วงจรเช่า ที�ผู้ประกอบการให้บริการกับผู้ ใช้บริการ
ของตนเอง จะจัดอยู่ในตลาดค้าปลีกบริการ ส่วนบริการคู่สายเช่า วงจร
เช่า ที�เป็นบริการค้าส่งระหว่างผู้ประกอบการ จะจัดอยู่ในตลาดค้าส่ง
บริการ 

• ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (นในการจัดทํารายงาน AS จัดเป็นค่าใช้จ่ายใน
การกํากบัดแูลได้หรือไม ่[บจ. ทรู อินเทอร์เนต็] 

• ค่าใช้จา่ยที�เกิดขึ (นจากการประมลูคลื�นความถี�ให้รวมเป็นต้นทนุ
ของบริการหรือไม ่[บจ. ทรู อินเทอร์เนต็] 

• ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (นจากการทํารายงาน AS ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กํากบัดแูล 

• ตามแนวทางปฏิบตัิสากล ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (นจากการประมลูคลื�น
ความถี�อาจรวมเป็นต้นทนุของบริการได้แต่ อย่างไรก็ตาม ราคาค่าบริการ
จะรวมถึงค่าใช้จ่ายดงักลา่วหรือไมจ่ะขึ (นอยู่กบัภาวะการแข่งขนั 

• ข้อพพิาทที�ยงัไม่ยตุิ เช่น Access charge หรือ Interconnection 
charge ต้องรวมอยู่ในรายงาน AS หรือไม่ [สํานกังานการตรวจเงิน
แผ่นดิน] 

• ข้อมลูในการจดัทํารายงาน AS เป็นข้อมลูชดุเดียวกับที�นํามาใช้ใน
การจดัทํางบการเงิน ดงันั (น หากงบการเงินแสดงถึงรายการข้อพิพาทที�ยงั
ไม่ยตุิ ต้องนํามาแสดงในรายงาน AS ด้วยเช่นกัน เพื�อการกระทบยอดที�
ถกูต้อง 

• ตามที� กําหนดให้ใช้ข้อมลูทางบัญชีที�มีการจัดทําและมีการใช้
งานอยู่แล้ว เช่น เรื�องการกําหนดอายทุี�ดิน อาคาร  อปุกรณ์ แต่ในการ
คํานวณค่า IC สํานักงาน กสทช. ได้เสนอการคํานวณโดยให้ลดอายุ
ทรัพย์สินซึ�งไม่สอดคล้องกับหลกัการทางบัญชี ทั (งที�เป็นอุปกรณ์ใน
โครงข่ายเดียวกัน ทําให้เป็นการลดทอนมลูค่าโดยไม่เป็นธรรม ดงันั (น 
แม้ว่าในส่วนของการจัดทํารายงาน AS จะยืนยันว่าไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงอาย ุแต่หากใช้ค่า IC เป็นราคาโอนระหว่างบริการภายใน
กิจการของผู้ มีหน้าที�จัดทํารายงานบญัชีแยกประเภทซึ�งไม่มีการรับ
จ่ายจริง และวิธีการคํานวณ IC ไม่เป็นแบบ Top down ที�อิงหลกัการ
ทางบัญชี ก็จะเป็นการลดทอนอายทุรัพย์สินไม่เป็นไปตามหลักการ
บญัชีตามที� กสทช. กําหนด [บมจ. ทีโอท]ี 

• ค่า IC ที�เป็นราคาโอน (ค่าตอบแทนระหว่างกัน) ไม่มีผลกระทบต่อ
งบกําไรขาดทุนรวมเนื�องจากรายได้จากค้าส่งก็คือรายจ่ายจากค้าปลีก 
เมื�อรวมงบกําไรขาดทุนรายบริการค้าส่งและค้าปลีกก็จะเท่ากบังบกําไร
ขาดทนุรวมเช่นเดิม ดงันั (นการใช้ค่า IC เป็นค่าตอบแทนระหว่างกันจึงไม่
เป็นการลดทอนอายทุรัพย์สินในการจัดทํารายงาน AS โดยค่า IC จะเป็น
รายได้ของค้าส่ง ขณะที�ต้นทุนของบริการ IC ของค้าส่งจะคิดอยู่บน
พื (นฐานของต้นทนุทางบญัชีจริงซึ�งสอดคล้องกบัหลกัการบญัชี  
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• ขอให้ยกตัวอย่างการใช้ EPMU ไว้ในคู่มือการจัดทําบญัชีแยก
ประเภทด้วย [บมจ. กสท โทรคมนาคม] 

• ได้อธิบายและยกตัวอย่างเกี�ยวกับการใช้วิธีการ EPMU ในการ
จัดสรรต้นทุนร่วม ไว้ในคู่มือฯแล้ว ซึ�ง จะส่งมอบคู่มือฯ ให้กับผู้ มีหน้าที�
จัดทํารายงาน AS หลงัจากมีการบงัคบัใช้ร่างประกาศฯ 

• วัตถุประสงค์ของการทํารายงาน AS คือการตรวจสอบ
ผู้ประกอบการ ในกรณีที�ผู้ประกอบการจัดทํารายงาน AS อย่างไม่
สมเหตสุมผล หน่วยงานกํากบัดูแลจะนํารายงาน AS ไปใช้อย่างไร 
[บมจ. ทีโอท]ี 

• รายงาน AS จะต้องมีการสอบทานจากผู้สอบบัญชีก่อนนําส่งให้
สํานักงาน กสทช. และเมื�อผู้ สอบบัญชีมีการรับรองรายงานแล้ว ถือว่า
ข้อมลูที�นาํสง่มีความน่าเชื�อถือและสมเหตผุล 

• ในช่วงแรกควรเป็นการจัดทําแบบทดลอง (Test run) และให้ทํา
รายงานเฉพาะกบับริการที�ผู้ มีหน้าที�จดัทํารายงาน AS เป็นผู้ มีอํานาจ
เหนือตลาดอย่างมีนยัสําคญัเท่านั (น และให้แบบฟอร์ม หรือ excel file 
ให้กับ pilot team ในการทดลองกรอกข้อมลูโดยใช้ข้อมลูจริง และ
ในช่วงของการ test run ไม่จําเป็นต้องให้มีการสอบทานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต [ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม] 

• การจัดทํารายงานของปี ๒๕๕๔ ได้มีการขยายระยะการจัดทํา
รายงานจาก ๙๐ วัน เป็น ๑๕๐ วัน นอกจากนี ( สํานักงาน กสทช, และ
บริษัทที�ปรึกษาได้มีการถ่ายทอดความรู้และการอบรมวิธีการจัดทํา
รายงาน AS ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลกัเกณฑ์และวิธีการ
จัดทํารายงาน AS อย่างสมํ�าเสมอตลอด ๙ เดือนที�ผ่านมา รวมทั (งในการ
ปฏิบัติจริงจะมีทีมของสาํนกังาน กสทช. และทีมบริษัทที�ปรึกษาให้ความ
ช่วยเหลอืในการจดัทํารายงานอยา่งใกล้ชิด ดงันั (นในปีแรกจึงควรเป็นการ
จัดทํารายงานจริงเพื�อให้ได้รับรายงานที�สมเหตสุมผลมากที�สดุ สําหรับ
การปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีซึ�งหากได้เข้ามาตั (งแต่เริ�มต้นจะทําให้เกิด
ความคุ้นเคยและง่ายต่อการปฏิบัติงานในปีต่อๆ ไป เพื�อให้การจัดทํา
รายงาน AS สมัฤทธิfผลตามวตัถปุระสงค์ที�ตั (งไว้ จึงควรจัดทํารายงาน AS 
ให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์วิธีการที�กําหนดตั (งแต่เริ�มต้น 
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• ในการจดัเตรียมทํารายงาน AS ควรใช้เวลาทําความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการนานกว่าระยะเวลา ๗ เดือนตามที�กําหนด และจาก
ประสบการณ์มีองค์กรกํากับดูแลอื�นใช้เวลาประมาณ ๒ ปี และมีการ
จัดการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะจํานวน ๕ ครั (ง [สภาวิชาชีพบญัชีฯ] 

• สํานกังาน กสทช. ได้ร่วมมือกับที�ปรึกษาถ่ายทอดความรู้และอบรม
วิธีการจดัทํารายงาน AS ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัทํารายงาน AS อย่างสมํ�าเสมอตลอด ๙ เดือนที�ผ่านมา โดย 
ได้มีการจัดสมัมนาเชิงปฏิบตัิการกับผู้ มีหน้าที�จดัทํารายงาน AS  ๒ ครั (ง
และการเดินสายรายบริษัทอีก ๒ ครั (ง ประกอบกับการอบรมแบบจําลอง
ต้นทนุให้กบัผู้มหีน้าที�จดัทาํรายงาน AS เป็นเวลา ๓ วนั เพื�อเตรียมความ
พร้อมและความเข้าใจกบัผู้ มีหน้าที�จดัทํารายงาน AS และนําข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นจากผู้มีหน้าที�จัดทํารายงาน AS มาปรับปรุงในส่วนของ
กรอบการจัดทํารายงาน AS และคู่มือการจัดทํารายงาน AS เพื�อให้
สอดคล้องกบัสภาพตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย นอกจากนี (แผนงาน
ในอนาคต หรือในช่วงระยะเวลา ๕ เดือนหลงัจากประกาศมีผลใช้บงัคับ 
สํานักงาน กสทช. และทีมที�ปรึกษาได้เตรียมการเพื�อเข้าพบผู้ มีหน้าที�
จัดทํารายงาน AS อีกรายละไม่น้อยกว่า ๒ ครั (งในการช่วยสนบัสนนุให้ผู้มี
หน้าที�จดัทํารายงาน AS จดัทํารายงาน AS ให้แล้วเสร็จ  

• ควรกําหนดวิธีการรายงานข้อมูลทางบัญชีที�เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและบังคับใช้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งเหมือนกัน เพื�อไม่ให้เกิด
ความเหลื�อมลํ (าเนื�องจากปัจจุบันมีวิธีการรายงานข้อมูลบัญชีที�
แตกต่างกันระหว่างรายงานข้อมลูบญัชีโทรคมนาคม (TUSOA) และ
รายงานบญัชีแยกประเภท (AS) และบงัคบัใช้กบัผู้ที�ต้องจดัทํารายงาน
ที�แตกต่างกนัด้วย [บจ. ทรู อินเทอร์เนต็] 

• รับข้อเสนอดงักลา่วเพื�อนาํไปพจิารณาต่อไป 
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• ควรเพิ�มคําว่า “สาระสาํคญั” ในรายงานการสอบทานของผู้สอบ
บญัชี [บริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั] 

• เนื�องจากตวัอย่างรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 
ในภาคผนวก E ของคู่มือการจดัทํารายงาน AS เป็นเพียงแนวทางสําหรับ
ผู้ สอบบัญชีในการจัดทํารายงานการสอบทานสําหรับรายงาน AS 
นอกจากนี ( สาํนกังาน กสทช. จะทาํการเพิ�มเติมตวัอย่างรายงานการสอบ
ทานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในคู่มอืการจดัทํารายงาน AS  

• ขอให้ยกตวัอย่างของอตัราค่าตอบแทนระหว่างกัน เช่น  บริการ
โทรศพัท์ท้องถิ�น บริการโทรศพัท์ทางไกล หรือบริการโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ อัตราที�มีการกํากับดูแลหมายความถึงอัตราอะไร จะเป็น
อตัราเดียวกนัหรือไม่ [บมจ. ทีโอท]ี 

• สําหรับบริการโทรศัพท์ท้องถิ�น และบริการโทรศัพท์ทางไกล มี
ค่าตอบแทนระหว่างกัน เนื�องจากเป็นบริการที�บริการค้าส่งผลติและขาย
ต่อให้กับผู้ ให้บริการค้าปลีก ปัจจุบนัไม่มีการกําหนดอตัราที�มีการกํากับ
ดแูล (Regulated rate) ของบริการโทรศพัท์ท้องถิ�น และบริการโทรศพัท์
ทางไกลในระดบัของบริการค้าส่ง แต่มกีารกําหนดอตัราที�มกีารกํากบัดแูล
ของทั (งสองบริการในระดบัของบริการค้าปลกีเท่านั (น เพราะฉะนั (นเมื�อไม่มี
การกําหนดอัตราที�มีการกํากับดูแลในระดับค้าส่งแล้ว จึงต้องพิจารณา
จากอตัราทางการค้าว่ามกีารขายบริการประเภทเดียวกนัให้กบัผู้ให้บริการ
รายอื�นหรือไม่ ด้วยอัตราเท่าไร จึงนําอตัราที�มีการขายบริการหรืออตัรา
ทางการค้ามาใช้ แต่ในกรณีที�ไม่มีการขายบริการเหล่านั (นให้กับผู้ ให้
บริการอื�น จึงค่อยพิจารณาใช้อตัราบนพื (นฐานต้นทนุบริการต่อหน่วย  

• หากนําข้อมลูไปใช้เพื�อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น เพื�อการ
วิเคราะห์โครงการ อาจต้องอาศัยข้อมูลเพิ�มเติมที�สะท้อนมูลค่า
ปัจจบุนัของสนิทรัพย์ลงทนุนอกจากราคาทนุเดมิ [สภาวิชาชีพบญัชีฯ] 

• เห็นด้วยกับความคิดเห็น อย่างไรก็ตามสําหรับวัตถุประสงค์ในการ
กํากบัดแูล สาํนกังาน กสทช. เห็นว่าควรดําเนินการจดัทํารายงาน AS โดย
ใช้ข้อมลูต้นทนุแบบ HCA อย่างน้อยในช่วงระยะเวลา ๒ ปีแรก  



 

ประเดน็รับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคดิเห็น และผลการพิจารณาของ กสทช. 

• ควรจดัทําคูม่ือคําอธิบายและคํานิยามที�เกี�ยวข้องให้ชัดเจน เพื�อ
ความเข้าใจที�ถกูต้อง และควรมี Template สําหรับกรอกรายงานและ
ทําความเข้าใจก่อนที� ร่างประกาศฯ บังคับใช้ [บริษัท สํานักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั] 

• ที�ผ่านมา สํานกังาน กสทช. ได้จัดทําคู่มือฯ สําหรับผู้ มีหน้าที�จดัทํา
รายงาน AS เพื�อแสดงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ กระบวนการและ
ขั (นตอนต่างๆ ในการจัดเตรียมรายงาน AS อย่างละเอียด รวมทั (งจัดทํา
แบบฟอร์มของรายงาน AS ในรูปแบบของ Excel file นอกจากนั (น 
สํานกังาน กสทช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการให้กับผู้ มีหน้าที�จัดทํา
รายงาน AS เกี�ยวกับการจัดทํารายงาน AS โดยใช้ Excel file ที�ทาง
สํานกังานจดัเตรียมให้ เพื�อให้ผู้ มีหน้าที�จดัทํารายงาน AS ทําความเข้าใจ
ก่อนที�จะบงัคบัใช้ร่างประกาศฯ 

 


