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2.4 เปาหมายในการดํ าเนินงานธุรกิจ
บริษัท  ไดวางเปาหมายของการดํ าเนินธุรกิจไว ดังน้ี
(1) การเปนผูนํ าในธุรกิจจัดจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยมีเปาหมายเพ่ือใหไดสวนแบงตลาดสูงสุด
(2) การใชศักยภาพท่ีเปนจุดแข็งในเร่ืองของการเปนผูนํ าในดานการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีรวมท้ัง

ชองทางการจ ําหนายท่ีมีความพรอม กาวข้ึนสูการเปนผูใหบริการในลักษณะของ Operator, Co-
Operator หรือ Service provider

3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑหลักของบริษัทสามารถแบงไดดังน้ี
1. เคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Handset) โดยโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทเปนผูจัดจํ าหนายน้ันจะเปนโทรศัพท

เคล่ือนท่ีภายใตระบบ Digital GSM (Global System for Mobile Communication) สํ าหรับในยานความถี่ 900 MHz
และ 1800 MHz ซึง่ใหบริการโดย บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) ในนามของระบบ Digital GSM
Advance และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด ในนามของระบบ Digital GSM 1800 ตามลํ าดับ

โทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทนํ าเขามาจํ าหนายน้ัน บริษัทจะไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตใหเปนผูจัดจํ าหนายแต
เพียงผูเดยีวในระบบนั้นๆ โดยลักษณะของสัญญาการแตงตั้งน้ันจะเปนสัญญาระยะส้ัน 1-3 ป ซึ่งจะมีการตอสัญญา
เปนคราวๆไป หรือในบางกรณีลักษณะของสัญญาจะเปนไปตามรุนของโทรศัพท ซึ่งลักษณะของสัญญาประเภทน้ีเปน
ไปตามการคาปกติของธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีผูผลิตจะไมมีการทํ าสัญญาระยะยาวกับผูจัดจํ าหนาย สํ าหรับ
โทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัดจํ าหนาย ไดแก Motorola, Alcatel, Trium และ Handspring
โดยผูผลิตแตละรายไดมีการผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีรุนตางๆ ออกมามากมาย เพ่ือเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกประเภท ซึ่ง
เปนประโยชนตอผูนํ าเขาในแงของการมีผลิตภัณฑใหเลือกไดหลากหลาย โดยโทรศัพทท่ีบริษัทนํ าเขาสวนใหญจะเปน
รุนท่ีไดรับความนิยม โดยเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทจัดจํ าหนายน้ัน กวารอยละ 70 เปนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
Motorola สํ าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรุนของโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทนํ าเขา ไดแก

ผูผลิต รุน
Motorola V60, V66, V3688+, V8088 T191, T190
Alcatel OT501, OT511, OT300, OT701
Trium Stars, Eclipse
Handspring VisorPhone

2. ชุด SIM Card (Subscriber Identification Module) ซึง่เปนสวนประกอบท่ีสํ าคัญท่ีตองใชควบคูกับ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดย SIM Card ซึง่นอกจากจะทํ าหนาท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเลขหมายและรายละเอียด
เกีย่วกบัผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแลว ยังมีรหัสลับท่ีทํ าหนาในการปองกันการลักลอบการใชโทรศัพท โดย SIM
Card ท่ีบริษทัจ ําหนายน้ัน เปนการส่ังซื้อจากผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเกตติ้ง
จ ํากดั ซึง่เปนบริษัทยอยของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) โดยเปนผูจัดจํ าหนาย SIM Card ใน
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ระบบ Digital GSM Advance และ 1-2-Call และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํ ากัด เปนผูจัดจํ าหนาย SIM Card ในระบบ
Digital 1800

ซึง่เมือ่พิจารณาถึงลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทแลว สามารถจํ าแนกการจํ าหนายไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การจ ําหนายเคร่ืองใหมเบอรใหม (New Subscriber)  ไดแก การจ ําหนายเคร่ืองโทรศัพท
เคล่ือนท่ีพรอมเบอรใหม ซึ่งการจํ าหนายในลักษณะน้ีทางบริษัทจะจํ าหนายท้ังเคร่ืองโทรศัพท
เคล่ือนท่ีและ SIM Card

2. การจ ําหนายเคร่ืองใหมเบอรเดิม (Prior Care Center) ไดแกการจํ าหนายเฉพาะเคร่ือง
โทรศัพทเคล่ือนท่ีใหกับผูท่ีมีเบอรอยูแลว แตตองการเปล่ียนเคร่ืองโทรศัพทใหม

สํ าหรับในสวนของผลิตภัณฑของบริษัทยอยน้ัน มีลักษณะคลายกับผลิตภัณฑของบริษัท คือ จ ําหนาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณเสริม รวมท้ังชุด SIM Card แตบริษัทยอยจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหกับทุกระบบและ
ทุกยีห่อ ไมจํ ากัดแตเพียงโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีอยูในระบบ Digital GSM Advance และ GSM 1800 เทาน้ัน

นอกเหนือจากการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีแลว บริษัทยังไดใหความสํ าคัญกับบริการหลังการขาย โดยการ
จดัตัง้ศูนยบริการลูกคา (M-link Service Center) ขึน้ เพ่ือทํ าหนาท่ีในการใหขอมูลแกลูกคาเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ท่ีบริษทัจ ําหนาย การใหบริการตรวจเช็คและซอมโทรศัพทเคล่ือนท่ี รวมท้ังการดูแล สนับสนุนและใหบริการแกตัวแทน
ศนูยบริการลูกคาและสาขา ปจจุบันศูนยบริการลูกคาของบริษัท นอกจากจะทํ าหนาท่ีในการเสริมสรางความสัมพันธ
อันดรีะหวางลูกคาและบริษัทแลว ยังมีสวนชวยในการเพ่ิมฐานรายไดของบริษัทอีกทางหนึ่ง

3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ
(1) วธิกีารจัดหาและแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑ

(ก) เคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี
โทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทเปนผูจัดจํ าหนายน้ัน เปนการนํ าเขาจากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งในปจจุบัน

มผูีผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีชั้นนํ าอยูหลายราย อาทิ Motorola, Nokia, Ericson, Alcatel, Siemens เปนตน ไดเขามา
ทํ าธุรกจิในประเทศไทย โดยการแตงตั้งผูจัดจํ าหนาย (Distributor) เพ่ือกระจายสินคาของตนไปสูผูใชบริการ

นอกจากการเขามาทํ าการตลาดในประเทศไทยแลว ผูผลิต (Supplier) แตละรายจะมีการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบของโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหทันกับเทคโนโลยีและความตองการของผูใชอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ในยคุปจจบัุนท่ีรูปแบบการใหบริการไมเพียงจํ ากัดอยูแคการติดตอส่ือสารเพียงแคเสียงเทาน้ัน แตไดครอบคลุม
ถงึการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน เชน การรับสงขอความ เปนตน จากปจจัยดังกลาวทํ าใหในแตละปจะมีการนํ าเสนอ
โทรศพัทเคล่ือนท่ีรุนใหมออกสูตลาดตลอดเวลา บริษัทในฐานะผูจัดจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี จึงตองมีการ
พิจารณาถึงปจจยัดงักลาวกอนตัดสินใจเขาเปนผูจัดจํ าหนายของผูผลิตรายน้ันๆ โดยเร่ิมตั้งแต การพิจารณาถึงศักย
ภาพในการแขงขันของผูผลิต  ฐานะทางการเงิน นโยบายการสนับสนุนการขายและการทํ าตลาด รูปแบบ คุณภาพ
และคณุลักษณะของโทรศัพทเคล่ือนท่ี รวมถึงนโยบายการกํ าหนดราคา เปนตน โดยในปจจุบันบริษัทไดรับการแตง
ตัง้ใหเปนผูจัดจํ าหนาย (Distributor) ใหกับผูผลิต 4 ราย โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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บริษัทผูผลิต ประเทศ ผลิตภัณฑ นํ าเขาจาก
Motorola Inc. USA. โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม Motorola Singapore
Alcatel (Thailand) Co.,Ltd. France โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม Alcatel China
Drive Engineering Co.,Ltd.(Thailand)
Trium Telecom Asia-Pacific Pte Ltd.

Japan โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม Trium China

Athens Communication Co.,Ltd (Thailand) *
(Handspring)

USA. Personal Digital Assistant (PDA) และ
อุปกรณเสริม Visor

Singapore

หมายเหตุ * บริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจํ าหนาย PDA ของ Handspring ในเดือน มกราคม 2545
ซึง่ผูผลิตแตละรายจะมีการทํ าสัญญาแตงตั้งผูแทนจํ าหนาย โดยมีชวงระยะเวลาประมาณ 2-3 ป หรือ ทํ า

สัญญาตามรุนของโทรศัพท ซึ่งเปนลักษณะการทํ าสัญญาตามลักษณะปฎิบัติท่ัวไประหวางผูผลิตกับผูจัดจํ าหนาย
(ข) ชุด SIM Card
ชุด SIM Card ท่ีบริษทัจ ําหนายน้ันเปนการส่ังซื้อจาก บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเกตติ้ง จํ ากัด

สํ าหรับชุด SIM Card ของระบบ GSM Advance และ 1-2-Call  สํ าหรับชุด SIM Card ของระบบ Digital GSM 1800
เปนการส่ังซื้อจาก บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด

สํ าหรับในสวนของบริษัทยอยน้ันซึ่งอยูในฐานะของตัวแทนจํ าหนาย การจัดหาผลิตภัณฑ กระทํ า
โดยการส่ังซื้อจากบริษัทโดยตรงสวนหน่ึง สํ าหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ Digital GSM Advance และ GSM 1800
ในยีห่อท่ีบริษัทเปนผูจัดจํ าหนาย  สํ าหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ียี่หออ่ืนในระบบหรือตางระบบกันน้ัน จะเปนการส่ังซื้อจาก
บริษทัผูนํ าเขาท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัดจํ าหนายในระบบน้ันๆ

(2) การบริการหลังการขาย
นอกจากการเปนผูจัดจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีแลว บริษัทยังไดมีการจัดตั้งศูนยบริการลูกคา ใน

นามของ �M-Link Service Center� เพ่ือใหบริการหลังการขาย แกลูกคาท่ีซื้อสินคาจากทางบริษัท โดยบริการที่ทาง
ศนูยบริการใหบริการไดแก

- Call Center ทํ าหนาท่ีในการตอบคํ าถามและใหขอมูลแกลูกคาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ
โทรศัพท

- Service Dealer ทํ าหนาท่ีดูแลสนับสนุนและการใหการบริการแกตัวแทนศูนยบริการลูกคา
เอ็ม ล้ิงคและสาขา

- Engineering Support ทํ าหนาท่ีใหบริการซอมและเปล่ียนอุปกรณท่ีชํ ารุดของโทรศัพท
เคล่ือนท่ี ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ

1. Express Work Shop ทํ าหนาท่ีตรวจเช็ค/ซอมเคร่ืองโทรศัพทลูกคาท่ี Walk in
หรือผานมาทาง Front Counter โดยจะใชเวลาในการซอมไมเกิน 3 ชั่วโมง

2. Normal Work Shop ทํ าหนาท่ีตรวจเช็ค/ซอมเคร่ืองโทรศัพทจาก Front
Counter,  ตวัแทนจํ าหนาย (Dealer) ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
โดยจะใชเวลาในการซอมไมเกิน 24 ชั่วโมง

          - Service on Internet ซึง่เปนการใหขอมูลขาวสารดานตางๆ ของบริษัททาง Internet เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกและรวดเร็วใหกับผูใชบริการ
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เพ่ือใหการบริการท่ีไดมาตรฐาน รวดเร็ว และท่ัวถึง รวมถึงสามารถสนองตอบความตองการของผู
ใชบริการไดดีท่ีสุด  บริษัทจึงไดมีการนํ าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  : 2000 เขามาใชในการบริหารงาน ภายใต
นโยบาย � ท่ีสุดของการบริการดวยมาตรฐาน ISO � ปจจุบันบริษัทมีศูนยบริการลูกคา 3 แหง ไดแก

- แผนกบริการลูกคา ณ อาคารเอ็ม ล้ิงค ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 62
- ศนูยบริการ ณ อาคารชินวัตร 2  ถนนพหลโยธิน
- ตวัแทนศนูยบริการสาขาเดอะมอลลงามวงศวาน

นอกจากศนูยบริการลูกคาแลว ทางบริษัทยังไดมีการจัดตั้ง จุดรับ-สง ซอมเคร่ืองกวา 10 แหงใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังในสวนภูมิภาคอีกหลายแหง และบริษัทมีโครงการท่ีจะขยายจํ านวนศูนย
บริการและจดุรับ-สง ซอมเคร่ืองเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของจํ านวนลูกคาและผูใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี

3.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน
(1) ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

ในอดตีท่ีผานมากลุมลูกคาท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไดแก กลุมคนทํ างาน นักธุรกิจ เจาของกิจการ ท่ี
ตองการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ือใชในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ ซึ่งกลุมคนดังกลาว ไดแก ผูท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพฯ
และตามเมืองในจังหวัดใหญๆ เปนหลัก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการขยายเครือขายของผูใหบริการยังไมสามารถใหบริการ
ครอบคลุมไดท่ัวประเทศ รวมท้ังคาบริการและราคาเคร่ืองท่ีคอนขางสูง จึงทํ าใหโทรศัพทเคล่ือนท่ีถูกจํ ากัดการใชอยู
เพียงผูท่ีมีความจํ าเปนเทาน้ัน แตอยางไรก็ตาม ในปจจบัุนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดมีการขยายเครือขายการให
บริการทีส่ามารถครอบคลุมการใหบริการไดท่ัวประเทศ รวมท้ังการลดราคาคาบริการในรูปแบบตางๆ และการลด
ราคาโทรศพัทเคล่ือนท่ีของผูจัดจํ าหนาย จากปจจัยดังกลาวทํ าใหการติดตอส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดรับความ
นิยมเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็ว ไมจํ ากัดอยูแตเฉพาะกลุมลูกคาเดิมเทาน้ัน ดังจะเห็นไดจากกลุมผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือน
ท่ีท่ีหลากหลายมากขึ้น

สํ าหรับกลุมลูกคาของบริษัทไดแก ตวัแทนจํ าหนาย (Dealer) โทรศัพทเคล่ือนท่ีซึ่งในปจจุบันตัวแทน
จ ําหนายสินคาของบริษัทจะครอบคลุมท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมี
ตวัแทนจํ าหนายประมาณ 800 ราย โดยมสัีดสวนการขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอตางจังหวัด
ประมาณ 40 : 60 ซึง่ในอนาคตสัดสวนของยอดขายในตางจังหวัดมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากอัตราการใช
โทรศพัทเคล่ือนท่ีตอประชากรในตางจังหวัดยังนอยมาก ทํ าใหจํ านวนฐานลูกคามีโอกาสขยายตัวไดอีกมากเมื่อเทียบ
กบัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในสวนของกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทยอย ไดแกลูกคาท่ัวไปตามหางสรรพสินคาและบริเวณที่
อยูในทํ าเลท่ีตั้งของสาขาหรือ  Outlet ของบริษัทยอย

(2) กลยุทธทางการตลาด
บริษทัไดกํ าหนดกลยุทธทางการตลาดไวดังน้ี
(2.1) การคดัเลือกผลิตภัณฑ เพ่ือใชเปนเกณฑในการวางตํ าแหนงสินคาในแตละไตรมาส โดย

ทางบริษัทจะวางแผนการตลาดรวมกับผูผลิต (Brand Supplier) เพ่ือกํ าหนดรุนของสิน
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คาท่ีจะนํ ามาจํ าหนาย ผลประโยชนของตัวแทนจํ าหนาย (Dealer Margin) และราคาท่ี
จะวางจํ าหนาย (End User Price) ใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะน้ัน ซึ่งปจจุบัน
ราคาและรูปแบบของผลิตภัณฑมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว โดยบริษัทจะกํ าหนด
ต ําแหนงสินคาท่ีจะวางดังน้ี

ลกัษณะของกลุมลูกคา ชวงราคา (บาท)
High-End 20,000 บาท ขึ้นไป
Mid-High 19,900 �12,000 บาท
Mid-End 11,900 � 8,000 บาท
Mid-Low 7,900 � 5,900 บาท
Low-End ตํ ่ากวา 5,900 บาท

สํ าหรับสินคาท่ีทางบริษัทนํ าเขาจะกระจายไปในทุกชวงราคา และไมไดเนนไปท่ีกลุมใด
กลุมหน่ึงหรือเพียงบางกลุม ซึ่งนอกจากจะสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดท่ัวถึงแลว ยังเปน
การเตรียมความพรอมสํ าหรับการเติบโตท่ีอาจเกิดขึ้นในแตละกลุม

(2.2) การจดัการสงเสริมการขาย (Promotion) โดยแบงเปน
- Dealer Promotion ซึง่เปนการจัดกิจกรรมทางการตลาดในลักษณะของ Incentive

Program ใหแกตัวแทนจํ าหนาย (Dealer) ตางๆ เชน Trip Reward Program หรือ
การแขงขันยอดขายประจํ าภูมิภาคตางๆ เปนตน

(3) นโยบายราคา
แมวาโทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทจํ าหนายน้ันเปนการนํ าเขาจากตางประเทศ แตการกํ าหนดราคา

จ ําหนายน้ัน ทางบริษัทและผูผลิตจะเปนผูกํ าหนดราคาขายรวมกัน เพ่ือใหการวางตํ าแหนงของสินคาเหมาะสมกับ
สภาวะตลาดในขณะน้ันๆ โดยเกณฑในการกํ าหนดราคาจะพิจารณาจากปจจัยดังน้ี

(3.1) คณุลักษณะของผลิตภัณฑ (Product Feature) เชน คุณลักษณะเบ้ืองตน และคุณ
ลักษณะพิเศษตางๆของโทรศัพทเคล่ือนท่ี

(3.2) ผลิตภัณฑของคูแขงขัน (Product Competitor) เพ่ือใชเปนเกณฑในการคัดเลือกรุนของ
ผลิตภัณฑท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงขันได  ระยะเวลาการออกจํ าหนาย เปนตน

(3.3) ราคาของผลิตภัณฑท่ีเปนคูแขง (Price Competitor) เพ่ือใชเปนขอมูลในการกํ าหนด
ราคาวางจํ าหนาย (End User Price)

(3.4) ผลประโยชนของตัวแทนจํ าหนาย (Dealer Margin) เพ่ือก ําหนดราคาขายท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวะการแขงขัน ใหกับตัวแทนจํ าหนายของบริษัท

นอกจากน้ีทางบริษัทยังไดรับการสนับสนุนจากผูผลิต ในรูปแบบของการชดเชยราคา สํ าหรับกรณีท่ี
โทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีผูผลิตไดมีการปรับลดราคาลงภายในระยะเวลาท่ีตกลงกับบริษัทไว ซึ่งรายไดคาชดเชยดังกลาว
บริษทัจะถกูนํ าไปใชในการปรับลดราคาขายใหกับลูกคาของบริษัทตอหน่ึง



บริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)      แบบแสดงรายการขอมูล

สวนท่ี 2 หนา 12

(4) ชองทางการจัดจํ าหนาย
ในการจ ําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัทน้ัน บริษัทมีชองทางการจํ าหนายผานตัวแทนจํ าหนาย
(Dealer) และการขายตรงผานบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการขายผานตัวแทนจํ าหนายตอบริษัทยอย
เทากับ 90: 10 โดยการขายผานตัวแทนจํ าหนายน้ัน เพ่ือใหไดตัวแทนจํ าหนายท่ีมีคุณภาพและศักย
ภาพการด ําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ทางบริษัทจึงไดมีเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งตัวแทนจํ าหนาย
ดังน้ี

- ตรวจสอบเบ้ืองตนวาเปนลูกคาของตัวแทนจํ าหนายของบริษัท เพ่ือหลีกเล่ียงความขัด
แยงท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับตัวแทนจํ าหนายรายน้ันๆ

- พิจารณาขอมูลเบ้ืองตนของตัวแทนจํ าหนาย เชน ทํ าเลท่ีตั้ง ประสบการณการเปนตัว
แทนจํ าหนาย (Dealer) หรือตัวแทนจํ าหนายยอย( Sub Dealer) จ ํานวนพนักงาน รูป
แบบการดํ าเนินงาน

- พิจารณาศักยภาพในการทํ าธุรกิจและความสามารถในการแขงขัน โดยดูจาก ฐานะ
ทางการเงนิ ยอดขายเฉล่ียตอเดือนในอดีตท่ีผานมาและปจจุบัน ประมาณการการ
ขาย

- การตรวจสอบเอกสารตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา เชน หนังสือรับรองบริษัท
หลักฐานจากทางธนาคาร หนังสือคํ้ าประกัน (Bank Guarantee) เปนตน

- การก ําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน จํ านวนเงินคํ้ าประกันข้ันตํ่ า  จํ านวนการส่ังซื้อขั้น
ตํ ่าตอเดอืน วงเงินการส่ังซื้อสูงสุดและเงื่อนไขการชํ าระเงิน เปนตน

สํ าหรับชองทางการจํ าหนายของบริษัทยอยน้ัน เน่ืองจากลักษณะการขายของบริษัทยอย
น้ันจะขายตรงใหกับลูกคาท่ัวไป ฉะน้ันทํ าเลท่ีตั้งจึงมีความสํ าคัญ  โดยเฉพาะในแหลงชุมชนและหางสรรพสินคา โดย
ปจจุบันบริษัทยอยมีจํ านวน Telemax Shop ท้ังส้ิน 6 สาขา และ Telewiz shop จ ํานวน 11 สาขา รวมท้ัง Outlet กวา
50 แหงในหางสรรพสินคาท่ัวไป

(5) แนวโนมอุตสาหกรรม
ปจจุบันการตดิตอส่ือสารผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีเร่ิมไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางมาก เน่ืองจาก

โทรศพัทเคล่ือนท่ีไดเร่ิมเขามามีบทบาทในชีวิตประจํ าวันของผูบริโภคมากขึ้น ดงัจะเห็นไดจากยอดการจดทะเบียนเลข
หมายของโทรศัพทท่ีเพ่ิมขึ้นตลอดในชวง 1 � 2 ป ท่ีผานมา โดยสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของจ ํานวนผูใชบริการมาจาก
การแขงขนัท่ีรุนแรงของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาด เน่ืองจากมองเห็นวาตลาด
โทรศพัทเคล่ือนท่ีในประเทศไทยยังมีแนวโนมท่ีจะเติบโตไดอีกมาก เพราะอัตราสวนของจํ านวนผูใชบริการโทรศัพท
เคล่ือนท่ีตอจํ านวนประชากรของประเทศแลวยังถือวาอยูในสัดสวนท่ีตํ่ า โดยรูปแบบของการแขงขัน จะมีท้ังในสวน
ของการจดักจิกรรมสงเสริมการตลาดอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมยอดผูใชบริการ เชน การลดอัตราคาบริการลงและเพ่ิมรูป
แบบอัตราคาบริการใหหลากหลายมากขึ้นเพ่ือเขาถึงกลุมผูใชบริการประเภทตางๆ รวมถึงการขยายเครือขายการให
บริการใหครอบคลุมในหลายๆพ้ืนท่ีของประเทศใหมากขึ้นเพ่ือเขาถึงกลุมผูใชบริการใหม และท่ีสํ าคัญคือการลดลง
ของราคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีสวนสํ าคัญในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภค จากปจจัยดังกลาว
ขางตนสงผลโดยตรงตอธุรกิจการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ทํ าใหยอดการจํ าหนายเพ่ิมขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะอยาง
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ยิ่งในปท่ีผานมา  เปนปท่ีจ ํานวนผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมียอดรวมกันท้ังประเทศกวา 8 ลานเลขหมาย ซึง่ขยายตัวเพ่ิม
ขึ้นจากป 2543 มากกวา 100 เปอรเซ็นต และในป พ.ศ. 2545 น้ีมีการคาดการณกันวาจํ านวนผูใชบริการโทรศัพท
เคล่ือนท่ีจะยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามในป 2545 จะเปนปท่ีมีการแขงขันท่ีดุเดือดมากกวาในป
ท่ีผานมา เน่ืองจากจะมีผูประกอบการายใหมเขามาใหบริการอีก 2 � 3 ราย ไดแก ทีเอออเรนจ (TAO) และโทรศัพท
มอืถอื CDMA 800 ของการส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) ท่ีมี บริษัท ฮทัชิสัน ซีเอที มัลติมีเดีย ไวรเลส จํ ากัด (ชื่อ
เดิม บริษัท ตะวันเทเลคอม จํ ากัด) ซึง่เปนบริษทัลูกของกลุมฮัทชิสัน วัมเปา นอกจากน้ียังมีบริการโทรศัพทมือถือ
ระบบ 1900 MHz ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)

ตารางแสดงจํ านวนผูใชบริการส่ือสารผานโทรศัพทประเภทตางๆ
2542 2543 2544

บริการ เลขหมาย  ∆∆∆∆% เลขหมาย  ∆∆∆∆% เลขหมาย  ∆∆∆∆%
ผูเชาโทรศัพทพื้นฐาน* 5,199,410 3.7 5,677,756 9.2 6,040,000 6.4
ผูเชาโทรศัพทเคลื่อนท่ี* 2,297,640 16.8 3,120,196 35.8 5,300,000 69.9
ผูเชาโทรศัพทติดตามตัว 1,117,005 -5.6 1,057,804 -5.3 250,000 -76.4
หมายเหตุ : * เปนขอมูล ณ วันสิ้นงวด ขอมูลโทรศัพทเคลื่อนที่เปนขอมูลเฉพาะระบบ Post Paid

 ∆% คอื อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน
ที่มา   :   องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และ การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.)

ตารางแสดงจํ านวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและสวนแบงทางการตลาดของผูใหบริการแตละราย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2542 2543 2544
ผูใชบริการ (คน) รอยละ ผูใชบริการ (คน) รอยละ ผูใชบริการ (คน) รอยละ

ADVANCE 1 1,231,000 53.40 1,977,400 54.12 4,813,000 60.13
DTAC 2 1,074,300 46.60 1,403,400 38.41 2,739,804 34.23
DPC 3 N.A N.A 216,000 5.91 400,000 5.00
ทศท.4 N.A N.A 20,204 0.55 15,061 0.19
กสท.5 N.A N.A 36,507 1.00 36,220 0.45
รวม 2,305,300 100.00 3,653,511 100.00 8,004,085 100.00
อัตราการการขยายตัว (%) N.A N.A 1,348,211 58.48 4,350,574 119.08
จํ านวนประชากร (ลานคน) 6 61.78 62.41 62.39
Penetration Rate (%) 7 3.73 5.85 12.83
หมายเหตุ 1.    ตัวเลขจํ านวนผูใชบริการของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) จาก www. Shincorp.com

2. ตัวเลขจํ านวนผูใชบริการของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํ ากัด จาก www. dtac.co.th
3. ตัวเลขจํ านวนผูใชบริการของ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด จาก www. dpc1800.com
4. ตัวเลขจํ านวนผูใชบริการของ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย จาก www. tot.or.th. ซึ่งแสดงจํ านวนผูใช ณ ตุลาคม 2544 และประมาณการใหคงที่
ณ สิ้นป 2544

5. ตวัเลขจํ านวนผูใชบริการของ การสื่อสารแหงประเทศไทย จาก Mid Year Economic Review  2001 , Telecom Section, Bangkok Post  ซึ่งแสดง
จํ านวนผูใชบริการ ณ มีนาคม 2544 และประมาณการใหคงที่ ณ สิ้นป 2544

6. ตัวเลขจํ านวนประชากรและประมาณการจาก ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ www.bot.or.th  จัดทํ าโดย Department of Local Administration and
National Statistical Office

7. ประมาณการอัตราสวนของจํ านวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอจํ านวนประชากร 100 คน ณ สิ้นป
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จากตารางแสดงจ ํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีขางตน แสดงใหเห็นวาอัตราการขยายตัวของ
จ ํานวนผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทเคล่ือนท่ีในชวง 3 ป ท่ีผานมามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอด โดยเฉพาะ
จ ํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี เน่ืองจากสามารถพกพาและติดตอส่ือสารไดสะดวกกวาโทรศัพทพ้ืนฐาน นอก
จากน้ีการเพ่ิมขึ้นของจํ านวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ียังสงผลกระทบตอจํ านวนผูใชโทรศัพทติดตามตัวท่ีมียอดลด
ลงตลอด เน่ืองจากสามารถติดตอส่ือสารไดทางเดียว

อยางไรกต็ามเมื่อพิจารณาถึงท่ีมาของการขยายตัวของโทรศัพทเคล่ือนท่ีแลว สวนหน่ึงจะมาจากการ
เตบิโต ของระบบจายลวงหนา (PrePaid) ซึ่งในป 2544 มจี ํานวนเคร่ืองท่ีจํ าหนายไปท้ังหมด ประมาณ 3 ลานเคร่ือง
จากท่ีมีผูใชในป 2543 ประมาณ 5 แสนเคร่ือง และคาดวาในป 2545 จะมผูีใชระบบจายลวงหนาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง
ซึง่การเติบโตอยางมากน้ีเกดิจากความตองการของผูบริโภคเปนหลัก เน่ืองจากความสะดวกสบายในเร่ืองตางๆ เชน
ช ําระคาบริการรายเดือน สามารถจํ ากัดหรือควบคุมการใชใหอยูในงบประมาณได และเปนท่ีนิยมของผูท่ีริเร่ิมใช
โทรศพัทเคล่ือนท่ี เปนตน ในแงของผูใหบริการจะไดรับประโยชนในเร่ืองของการลดคาใชจายในการรับชํ าระคาบริการ
และการตดิตามหน้ีเสีย การเพ่ิมขึ้นของเงินสดหมุนเวียน เปนตน จากเหตุผลดังกลาวจึงทํ าใหผูใหบริการใหความ
สํ าคญักบัตลาดในกลุมน้ีมาก ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมทางการตลาดสํ าหรับ โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบจายชํ าระคา
บริการลวงหนาท่ีมีออกมาอยางตอเน่ือง

ตารางแสดงจํ านวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทจายชํ าระคาบริการลวงหนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2542 2543 2544

ผูใหบริการ จํ านวน  ∆% จํ านวน  ∆% จํ านวน  ∆%
1 �2 Call 1 24,000 N.A. 354,500 1,377.10 2,288,500 545.56
Dprompt 2 25,900 N.A. 168,900 552.10 877,711 419.66
รวม 49,900 N.A. 523,400 948.90 3,166,211 504.93
หมายเหตุ ∆% คอื อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน
ที่มา : 1. ตัวเลขจํ านวนผูใชบริการของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) จาก www. Shincorp.com
           2. ตัวเลขจํ านวนผูใชบริการของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํ ากัด จาก www. dtac.co.th

(6) ภาวะการแขงขัน
แมวาจํ านวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประเทศไทยยังมีอยูนอยและมีโอกาสขยายตัวไดอีก

มากกต็าม ผูใหบริการแตละรายยังคงใชกลยุทธตางๆเพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาดไวกอนท่ีผูประกอบการรายใหม
จะเขามา โดยกจิกรรมทางการตลาดหลายๆรูปแบบไดถูกนํ ามาใช ไมวาจะเปนการปรับรูปแบบของอัตราการคิดคา
บริการใหม ใหถูกลงและมีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือเขาถึงกลุมผูใชบริการประเภทตางๆใหหลากหลายมากขึ้น
หรือการจดักจิกรรมทางการตลาดเพ่ือกระตุนยอดขาย เปนตน นอกจากการแขงขันในเร่ืองของอัตราการคาบริการที่
ถกูลงแลว องคประกอบสํ าคัญท่ีนํ าไปสูการเพ่ิมขึ้นของจํ านวนผูใชบริการ คือ การลดลงของราคาเครื่องโทรศัพท
เคล่ือนท่ี ซึ่งทํ าใหโครงสรางการตลาดของธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดเปล่ียนจากฐานลูกคาระดับบนท่ีมีรายไดสูง ลงมา
ท่ีระดับกลางและระดับลางเปนหลัก

สํ าหรับภาวะการแขงขันของผูจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ัน ปจจุบันมีผูจัดจํ าหนายอยูหลายรายท่ีได
รับการแตงตั้งจากผูผลิตใหทํ าหนาท่ีในการเปนตัวกลางในการกระจายสินคาของตนไปสูตัวแทนจํ าหนายและผูใช
บริการ  ซึง่การแขงขันในชวงท่ีผานมา ราคาไดถูกนํ ามาใชเปนกลยุทธในการเพ่ิมยอดขาย เน่ืองจากราคาของเครื่อง
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โทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ัน คอนขางมีอิทธิพลตอการตัดสินซื้อโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคมากพอสมควร ดังน้ันการลดลง
ของราคาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนจึงทํ าใหจํ านวนผูท่ีมีรายไดระดับกลางและลางเร่ิมเขามามีบทบาทมากขึ้นตอการ
ขยายตวัของยอดการจ ําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากฐานลูกคาใน 2 กลุมดังกลาวเปนฐานลูก
คาท่ีใหญและมโีอกาสขยายตัวไดอีกมาก  ดวยเหตุน้ีผูผลิตและผูนํ าเขาโทรศัพทเคล่ือนท่ีนอกจากจะมีการรวมมือกัน
ในการลดราคาจ ําหนายของเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีลงแลว การนํ าเขาโทรศัพทเคล่ือนท่ีรุนใหมๆ จะใหความสํ าคัญกับ
เคร่ืองท่ีมรีาคาไมแพงมากนัก  ดังจะเห็นไดจากราคาเฉล่ียของเคร่ืองท่ีเคยอยูในระดับประมาณ 10,000 บาทข้ึนไป
เมือ่ 2- 3 ปกอน แตปจจุบันราคาเคร่ืองตํ่ าสุดอยูท่ีประมาณ 4,000 � 5,000 บาท

ตารางแสดงประมาณการยอดการจํ าหนายของโทรศัพทเคล่ือนของท่ีในป 2544 ของระบบ GSM Advance
ลกัษณะของกลุมลูกคา ชวงราคา (บาท) จํ านวนเคร่ืองท่ีจํ าหนาย สัดสวน

High-End 20,000 บาท ขึ้นไป 17,321 1.20
Mid-High 19,900 �12,000 บาท 54,109 3.76
Mid-End 11,900 � 8,000 บาท 420,152 29.17
Mid-Low 7,900 � 5,900 บาท 421,562 29.27
Low-End ต่ํ ากวา 5,900 บาท 527,310 36.61

ยอดรวม 1,440,454 100.00
หมายเหตุ : ยอดประมาณการและเกณฑการแบงกลุมลูกคาเปนขอมูลท่ีจัดทํ าขึ้นโดยทางบริษัท

จากตารางแสดงยอดการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีแยกโดยใชราคาของเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี
เปนเกณฑในการจัดกลุมจะพบวา กวารอยละ 66 ของยอดการจํ าหนายของโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ GSM
Advance น้ัน เปนโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีราคาเคร่ืองตํ่ ากวา 8,000 บาท

สํ าหรับรายละเอียดของผูจัดจํ าหนายท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตใหเปนผูจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ในระบบ Digital GSM Advance และ Digital GSM 1800 มรีายละเอียดดังตอไปน้ี

ตารางแสดงตัวแทนจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ Digital GSM Advance และ GSM 1800
ระบบ บริษัทท่ีเปนผูจัดจํ าหนาย ช่ือผลิตภัณฑ

GSM Advance บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเกตติ้ง จํ ากัด Nokia, Ericson, Siemens
บริษัท เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน) Motorola, Alcatel, Trium, Handspring
บริษัท สามารถ อี-เทรดดิ้ง จํ ากัด Sumsung, Panasonic

GSM 1800 บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเกตติ้ง จํ ากัด Nokia, Ericson, Siemens
บริษัท เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน) Motorola, Alcatel, Trium
บริษัท สามารถ อี-เทรดดิ้ง จํ ากัด Sagem, Sumsung, Panasonic

ณ ส้ินป 2544 สวนแบงทางการตลาดของบริษัทคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 25% ของยอด
การจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ Digital GSM Advance และ Digital GSM 1800  ซึง่หากไมนับรวม บริษัท
แอดวานซ ไวรเลส มารเกตติ้ง จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) แลว
สัดสวนดงักลาวถอืเปนสัดสวนท่ีคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอ่ืนๆ  อยางไรก็ตามจากภาวะการแขงขัน
ท่ีรุนแรงขึน้ จากผูใหบริการรายใหมๆท่ีเขามาประกอบธุรกิจ กลยุทธทางการตลาดในรูปแบบตางๆไดถูกนํ ามาใชเพ่ือ
สรางสวนแบงทางการตลาดจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะการจํ าหนายเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีในราคาพิเศษท่ีสามารถดึงดูด ผู
ใชบริการรายใหมๆหรือผูท่ีใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูแลว หันมาใชบริการกับผูประกอบการายใหม เปนตน จาก
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ปจจัยดังกลาวทํ าใหตลาดในสวนของการจํ าหนายเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนตาม
มา การรกัษาสวนแบงทางการตลาดของบริษัทจึงเปนส่ิงท่ีบริษัทใหความสํ าคัญในอันดับแรก ดวยชองทางการ
จํ าหนายท่ีครอบคลุมตลอดจนความสัมพันธท่ีดีกับตัวแทนจํ าหนายและการเปนผูจัดจํ าหนายสินคาท่ีเปนท่ียอมรับ
ของผูบริโภค ทํ าใหบริษัทมีขอไดเปรียบในการแขงขัน รวมท้ังยังเปนท่ีสนใจของผูผลิตโทรศัพทเคร่ืองท่ีรายใหมๆท่ี
ตองการขยายตลาดอีกดวย

ในสวนของการนํ าเขาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีจากตางประเทศโดยไมถูกตองตามกฎหมายน้ัน มีสัด
สวนท่ีนอยมาก เน่ืองจากมีความเส่ียงตอการจับกุม และ กระทํ าไดเฉพาะบางรุนของสินคาท่ีไดรับความนิยมเทาน้ัน
รวมท้ังการขาดการสนับสนุนทางดานการบริการหลังการขาย จากปจจัยดังกลาวจึงทํ าใหตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีนํ า
เขามาจ ําหนายโดยไมถูกตองตามกฎหมายไมสงผลกระทบตอตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยรวมมากนัก
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