บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2548 และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการวงจร
สื่ อ สารความเร็ ว สู ง ภายในประเทศ โดยเป น รายแรกในประเทศไทยที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่สอง เลขที่ 2ก/49/001 ประเภทมีโ ครงขายเปนของตนเองจากคณะกรรมการกิจ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549 โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ป และเริ่มใหบริการ
เชิงพาณิชยในเดือน มีนาคม 2550 ภายใตแบรนด “Symphony” รวมทั้งเปนรายแรกในประเทศไทยที่เขารวม
เปนสมาชิกของ Metro Ethernet Forum (MEF) ซึ่งเปนองคกรที่มีทั้งผูผลิตและผูใหบริการในระดับชั้นนําของ
โลกที่รวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีทางดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี Ethernet
และสงเสริมการใชเทคโนโลยี Ethernet ใหแพรหลาย
บริษัทประกอบดวยทีมบริหาร ตลอดจนผูเชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเปนผูมีประสบการณ
กว า 20 ป โดยที ม ผู บ ริ ห ารดั ง กล า วเป น ผู บ ริ ห ารที่ ม าจาก บริ ษั ท โกลบอล ครอสซิ่ ง เซอร วิ ส ซิ ส จํ า กั ด
(“GCSV”) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมจาก กสท. ในลั ก ษณะสั ญ ญา
สัมปทานใหบริการแบบ Build-Transfer-Operate : BTO โดยใหบริการเชิงพาณิชยในเดือน มิถุนายน 2544
ภายใตแบรนด “ไวโอลิน” และสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาไปแลวเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 โดย GCSV อยู
ระหวางดําเนินการเจรจาเพื่อเขาซื้อโครงขายที่ไดทําการโอนให กสท. คืนจาก กสท. ซึ่งหากการซื้อขายสําเร็จ ผู
ถือหุนรายใหญของ GCSV จะตกลงขายโครงขายดังกลาวในราคาทุนพรอมทั้งแบรนดไวโอลินใหแกบริษัทและ
จะดําเนินการชําระบัญชีหรือเลิกกิจการของ GCSV ในภายหลัง
บริษัทเนนการใหบริการที่มีคุณภาพสูง แกกลุมลูกคาที่เปนองคกรธุรกิจ นิติบุคคล และผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกคาของบริษัทสามารถใหความไววางใจและเชื่อถือในบริการ โดยบริษัทมีความ
เปนกลางกับคูคา ลูกคาและพันธมิตรทุกราย ในการรวมกันพัฒนาธุรกิจทั้งดานบริการและเทคโนโลยีเพื่อให
เกิดศักยภาพสูงสุด บริษัทเปนองคกรที่สรางสรรควัฒนธรรมเพื่อสงเสริมกิจการภายในและภายนอกใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
ทั้งนี้พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทสามารถสรุปรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
ป พ.ศ.
พัฒนาการที่สําคัญ
พ.ย. 2548 กอตั้งและจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
มิ.ย. 2549 ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ส อง ที่ มี โ ครงข า ยของตนเอง จาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) มีอายุใบอนุญาต 15 ป
มี.ค 2550 เปดใหบริการ Ready Ethernet, Metro Ethernet และ TDM ภายใตแบรนด “Symphony”
ด ว ยบริ ก ารวงจรสื่ อ สารความเร็ ว สู ง พร อ มใช ง านสํ า หรั บ อาคารสํ า นั ก งาน ขนาดใหญ ใ น
กรุงเทพฯ
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ป พ.ศ.
พัฒนาการที่สําคัญ
ต.ค. 2550 เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ดําเนินการขออนุมัติแผนผังลักษณะการ
ติดตั้งและเดินสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง และไดรับความเห็นชอบใหเปนผูมีสิทธิแหงทาง (Right
of Way) ตาม ม.39 วรรคหนึ่ง แหงพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2544 จาก
กทช. เปนรายแรก
พ.ย. 2550 ไดรับสิทธิจาก บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ (BTS) ใหสามารถติดตั้งพาดสายเคเบิ้ลใยแกว
นําแสง ตลอดแนวชองรางบนทางยกระดับของรถไฟฟาบีทีเอส เพื่อจัดสรางโครงขายการ
ใหบริการแกผูใชบริการได
มี.ค. 2551 เป ดใหบ ริก ารลูก คา องคก รด ว ยวงจรขนาดใหญค วามเร็ว สูง มากระดั บ SDH และบริ ก าร
Ethernet over SDH (EoSDH)
ก.ย. 2551 ไดรับสิทธิจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ใหสามารถใชสิทธิแหงทางในการพาดสายเคเบิ้ลใย
แกวนําแสง บนเสาไฟฟาของ กฟน. เพื่อการจัดใหบริการไปยังผูใชบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ได
ทั้งนี้ ภายใตสัญญาใชบริการโครงขายระบบเสนใยแกวนําแสงกับกฟน. เปนระยะเวลา 3 ป ซึ่ง
บริษัทไดนําโครงขายของกฟน.มาใชเปนโครงขายเสริมโครงขายหลัก
ม.ค. 2552 ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหสามารถกอสรางทอรอยสายใตดินฝงใตแนว
บาทวิถี ของแนวสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เพื่อติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง และจัดสรางเปน
ระบบโครงขายเชื่อมตอ เพื่อการใหบริการ
มิ.ย. 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เปน 80 ลานบาท ประกอบดวยจํานวนหุน 8 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
10 บาทตอหุน
ก.ค. 2552 ไดรับการรับรองมาตรฐานการเชื่อมตอโครงขายการใหบริการ Metro Ethernet จาก Metro
Ethernet Forum ใหเปนผูใหบริการที่สามารถเชื่อมตอกับ International Carriers ทั่วโลกได
ก.ย. 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เปน 225 ลานบาท ประกอบดวยจํานวนหุน 22.5 ลานหุน มูลคาที่
ตราไว 10 บาทตอหุน
พ.ย. 2552 ไดรั บเลื อ กใหเป นผูเ ขา รอบสุ ดท าย (Finalists) เปน ปที่ 3 ติดต อกันในการประกวด MEF
Awards for the Asia-Pacific Carrier Ethernet Service Provider of the Year
พ.ค. 2553 จดทะเบียนแปรสภาพกิจการเปนบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 300 ลาน
บาท ประกอบดวยจํานวนหุน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน
ส.ค. 2553 จัดทําสัญญาใชบริการโครงขายระบบเสนใยแกวนําแสงกับการไฟฟานครหลวง เปนระยะเวลา
12 ป นับจาก สิงหาคม 2553 และสามารถใชสิทธิแหงทางในการพาดสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง
บนเสาไฟฟาของ กฟน. เพื่อใหบริการแกลูกคาไดเพิ่มเติม
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2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น ผู ใ ห บ ริ ก ารวงจรสื่ อ สารความเร็ ว สู ง ภายในประเทศพร อ มทั้ ง ให บ ริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แกกลุมลูกคาที่นําบริการโครงขายของบริษัทไปใหบริการเชิงพาณิชยแกลูกคา End-user และ
กลุมลูกคาองคกรที่เปน End-user ซึ่งตองการรับสงขอมูลขนาดใหญระหวางสํานักงานภายใตองคกรเดียวกัน
โครงขายหลักของบริษัทครอบคลุมทุกพื้นที่ในยานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยโครงขาย
หลักตั้งอยูบนสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง ซึ่งจะสามารถรับสงขอมูลไดอยางรวดเร็ว แมนยํา และปลอดภัย มีการ
ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอรทําใหสามารถตรวจสอบเหตุขัดของใหผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว
ปจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท แบงออกเปน 6 ประเภทดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Metro Ethernet
ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet
ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Time Division Multiplexing (TDM)
ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ethernet over Synchronous Digital Hierarchy (EoSDH)
ธุรกิจเชื่อมโยงโครงขายใยแกวนําแสง (Dark Fiber)

บริษัทมุงเนนการใหบริการที่ใหคุณภาพสูงแกลูกคา และรับประกันคุณภาพของงานดวย Service
Level Agreement (SLA) ที่ 99.9% ทําใหลูกคามั่นใจถึงคุณภาพของโครงขายของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยัง
มีความเปนกลางในการใหบริการ โดยเนนการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงเปนหลัก หรือ ใหบริการ
โดยการเปน Network Provider เทานั้นเพื่อนําเสนอการใหบริการที่เปนกลาง ทําใหกลุมลูกคาที่เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกประเภท ใหความไววางใจและเลือกที่จะใชบริการวงจร
สื่อสารความเร็วสูงของบริษัท นอกจากจุดเดนในเรื่องของคุณภาพของการใหบริการและความเปนกลางใน
การดําเนินธุรกิจแลว บริษัทยังมีจุดเดนในเรื่องของความรวดเร็วในการติดตั้ง โดยวงจรสื่อสารแบบ Ready
Ethernet และวงจรสื่อสารแบบ TDM จะทําการติดตั้งแลวเสร็จภายใน 7 วัน วงจรสื่อสารแบบ Metro
Ethernet จะทําการติดตั้งแลวเสร็จภายใน 15 วัน และสําหรับการปรับเปลี่ยนความเร็วของบริการตางๆ
สามารถใหบริการแลวเสร็จไดภายใน 1 วัน นอกจากนี้บริษัทจะทําการทดสอบวงจรวาไดมาตรฐานหรือไม
ดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานระดับสากลและทันสมัย ในระดับเดียวกับโรงงานที่ผลิตสายสัญญาณทั้งสาย
เคเบิ้ลใยแกวนําแสงและสายทองแดงตลอดจนการทดสอบอุปกรณที่นําไปติดตั้งใหลูกคาทุกๆ สวน
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2.3

โครงสรางรายได

บริษัทมีรายไดหลักจากการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท ดัง
โครงสรางรายไดตอไปนี้
ประเภท
รายไดจากการ
ใหบริการใหเชาวงจร
- Metro Ethernet
- Ready
Ethernet
- TDM
- SDH
- EoSDH
- Dark Fiber
- รายไดคาบริหาร
จัดการโครงขาย
เคเบิ้ลใยแกวนําแสง
ปลายทาง
- บริการโครงขาย
- บริการติดตั้ง
อุปกรณ
รายไดจากการขาย
รายไดจากคา
บริหารจัดการและ
ใหบริการบํารุง
รักษาโครงขาย
รายไดจากคา
บริหารจัดการ
รายไดอื่น
รายไดรวม

2550
2551
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
156.48 62.48 425.89 76.24

2552
ลานบาท รอยละ
481.01 88.23

ม.ค. 52 - มิ.ย. 52
ลานบาท รอยละ
235.69 88.91

ม.ค. 53 - มิ.ย. 53
ลานบาท รอยละ
260.34 91.81

83.56
7.13

53.40
4.56

198.52
23.57

46.61
5.53

222.04
33.91

46.16
7.05

113.45
16.99

48.14
7.21

125.70
21.35

48.28
8.20

4.51
10.18

2.88
6.50

104.52
45.62

24.54
10.71

112.31
47.36

23.35
9.85

59.87
21.22

25.40
9.00

49.87
21.03

19.16
8.08

0.00
21.75
0.00

0.00
13.90
0.00

0.46
40.72
0.00

0.11
9.56
0.00

0.55
50.20
10.23

0.11
10.44
2.13

0.34
19.49
2.46

0.14
8.27
1.04

1.63
29.49
8.62

0.63
11.33
3.31

29.35

18.76

12.48

2.93

3.12

0.65

1.56

0.66

1.30

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1.29

0.27

0.30

0.13

1.35

0.52

22.80
0.00

9.10
0.00

104.50
2.50

18.71
0.45

23.61
30.00

4.33
5.50

8.73
15.00

3.29
5.66

2.60
15.00

0.92
5.29

35.59

14.21

10.32

1.85

3.92

0.72

2.79

1.05

0.61

0.22

35.56 14.20
250.42 100.00

15.42
2.76
558.62 100.00

6.62
1.21
545.16 100.00

2.89
1.09
265.10 100.00

5.03
1.77
283.58 100.00

ที่มา : งบการเงินภายในบริษัท

2.4 เปาหมายในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงชั้นนําที่มีความเปนกลาง โดยใหบริการทั้ง
วงจรสื่อสารที่เชื่อมตอภายในประเทศและเชื่อมตอไปตางประเทศ เพื่อใหสามารถสนองตอบตอความตองการ
ของลูกคาไดหลากหลายประเภทธุรกิจใหไดมากที่สุด และมีผลประกอบการที่เติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทได
ตั้งเปาหมายดําเนินการดานตางๆ ดังนี้
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แผนการเพิ่มรายไดจากการดําเนินงานภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 2
(มีโครงขายเปนของตนเอง) โดยการขยายพื้นที่ใหบริการดังนี้
•

•

•

บริษัทมีเปาหมายใหบริการกับกลุมลูกคาบริษัทขามชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง
และภาคตะวันออก โดยจะดําเนินติดตั้งโครงขายใหครอบคลุมพื้นที่ 11 นิคมอุตสาหกรรม
ภายในป 2556
บริษัทมีเปาหมายในการเปนผูนําโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงตามอาคารสํานักงาน (Ready
Ethernet) โดยจะติดตั้งระบบโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงภายในพื้นที่อาคารสํานักงานชั้น
นําในเขตกรุงเทพฯ ใหไดเทากับ150 อาคารภายในป 2556
บริษัทมีเปาหมายที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการใชบริการของลูกคากลุมบริษัทหรือ
นิติบุคคลรายใหมในเขตกรุงเทพฯ ใหไดไมนอยกวารอยละ 80 ภายในป 2556 โดยการขยาย
พื้นที่บริการ Metro Ethernet
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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง ที่มีโครงขายของตนเอง
ซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”) ระยะเวลา 15 ป สิ้นสุดป พ.ศ.
2564 โดยบริษัทสามารถใหบริการโทรคมนาคมแกกลุมบุคคลและใหบริการโดยใชโครงขายของบริษัทตาม
แผนโครงขายโทรคมนาคมที่ กทช. เห็นชอบตามลักษณะและประเภทกิจการโทรคมนาคม รูปแบบโครงสราง
โครงขายโทรคมนาคม และจุดเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม และใหเริ่มดําเนินการตามแนวทางเปาหมาย
แผนธุรกิจที่ กทช. เห็นชอบ
สาระสําคัญของเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตฯ สรุปไดดังนี้
- การเพิ่ม การขยายการประกอบกิจการโทรคมนาคม ใหผูรับใบอนุญาตแจงให กทช. ทราบและ
ดําเนินการตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่ กทช. กําหนดและกําหนดเพิ่มเติมกอนเริ่มประกอบ
กิจการ เวนแตการลดขอบเขตการประกอบกิจการโทรคมนาคมตองแจงให กทช. ทราบลวงหนาไม
นอยกวาหกเดือน และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กทช. กําหนด
- การเปลี่ ย นแปลงแผนธุ ร กิ จ อั น มี ผ ลให ก ารดํ า เนิ น การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมของผู รั บ
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการลงทุนและแผนการใหบริการที่ กทช. ใหความเห็นชอบ
อยางมีนัยสําคัญจะตองเสนอ กทช. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเริ่มดําเนินการ
- กอนสิ้นสุดอายุใ บอนุญาต หากผูรับ ใบอนุญาตประสงค จะดําเนินการตอ ใหผูรับใบอนุญ าต
ดําเนินการขอตออายุตามวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่ กทช. กําหนด
- ผูรับใบอนุญาตจะตองไมดําเนินการใดๆ อันเปนการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขันในการ
ใหบริการโทรคมนาคม
- ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่จัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินที่เปนอยูตาม
ความเปนจริง ตามมาตรฐานบัญชี และขอกําหนดเพิ่มเติมที่ กทช.กําหนด และตองจัดสงบัญชี
สําหรับงวดประจําปบัญชีที่ผานการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูสอบบัญชีที่ไดรับการ
แตงตั้งใหแกกทช.ภายใน 21 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหแกผูถือหุน
- การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือลดโครงขายโทรคมนาคม หรือแผนธุรกิจที่มีผลกระทบ
ตอเปาหมายการใหบริการอยางมีนัยสําคัญ ตองแจงใหกทช.พิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการ
- การทําสัญญาหรือขอตกลงใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมกับรัฐบาลตางประเทศ
หรือองคกรระหวางประเทศ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยูตางประเทศใหขอความเห็นชอบจาก
กทช. กอนทุกครั้ง
- ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่สงสําเนาสัญญาเกี่ยวกับการใชและการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่มี
ผลใชอยูในวันที่ไดรับอนุญาตฉบับนี้ให กทช. ทราบภายใน 90 วัน

สวนที่ 2 หนา 16

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

- ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม กรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมแสดงความ
จํานงหรือไมสามารถดําเนินการตามแผนการใหบริการ จะตองจัดสรรเงินรายไดจากการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ไดรับใบอนุญาตตามวิธีการ อัตราและเงื่อนไขที่ กทช. กําหนดในปจจุบัน
และอนาคต
- ผูรับใบอนุญาตจะตองรายงานความคืบหนา พรอมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาในการระดมเงินทุนเพื่อดําเนินการตางๆ ตามแผนธุรกิจให กทช. ทราบทุกราย
ไตรมาส
ทั้งนี้บริษัทไดมีการรายงานขอมูลสถานภาพของการประกอบกิจการ สถานะการใชโครงขาย และผล
ประกอบการของบริษัทตอ กทช. ตามขอกําหนดของ กทช.อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการ
รายงานขอมูลเพิ่มเติมตามที่ กทช.รองขออีกดวย
อยางไรก็ตาม ในป 2551 บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่งประเภทไม
มีโครงขายเปนของตนเอง ใหสามารถใหบริการโทรคมนาคมประเภทบริการขายตอบริการ ประเภทบริการ
IPLC (International Private Leased Circuit) โดยสาระสําคัญของเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตฯ สรุปไดดังนี้
- ผูรับใบอนุญาตสามารถใหบริการโทรคมนาคมประเภทบริการขายตอบริการ ภายใตขอบเขตของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ประเภทไมมีโครงขายเปนของตนเอง โดยตอง
เป น การให บ ริ ก ารแก ผู ใ ช บ ริ ก าร (End User) โดยตรง ในนามของผู รั บ ใบอนุ ญ าต โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย ทั้งนี้ เฉพาะบริการโทรคมนาคมดังตอไปนี้
1) ลักษณะของกิจการโทรคมนาคม: ใหบริการโทรคมนาคม โดยการเชาอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกของโครงขายโทรคมนาคมหรือซื้อบริการโทรคมนาคม จากผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายสงบริการ
2) ประเภทของกิจการ: บริการขายตอบริการ
3) บริการโทรคมนาคม: บริการ IPLC (International Private Leased Circuit)
- ผูรับใบอนุญาตจะตองใหบริการดวยการนําอุปกรณไปเชื่อมตอที่อุปกรณหัวทายระดับ Network
ของวงจรเชาดังกลาวเทานั้น โดยผูไดรับใบอนุญาตไมมีอํานาจควบคุมหรือบริการใดๆเหนือวงจร
เชาดังกลาวทั้งสิ้น รวมถึงไมมีอํานาจควบคุมเรื่องการปลอยหรือตัดสัญญาณดวย
- หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตทําการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงบริการโทรคมนาคมที่ซื้อ/เชาจาก
ผูประกอบกิจการประเภทขายสงบริการ
- ใหบริการขายตอบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ทั่วประเทศไทย
- การเพิ่ ม การขยายขอบเขตการอนุ ญ าต การพั ก หรื อ หยุ ด การเลิ ก ประกอบกิ จ การ และการ
เปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ ตองแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนาเพื่อพิจารณา
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- การขยาย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอบเขตพื้นที่ใหบริการ ตองแจงใหคณะกรรมการ
ทราบลวงหนาเพื่อพิจารณา
- ผูรับใบอนุญาตตองกําหนดคาธรรมเนียมและคาบริการในอัตราเดียวกันสําหรับบริการลักษณะ
หรือประเภทเดียวกัน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง อัตราขั้นสูงของคาบริการและ
การเรียกเก็บเงินคาบริการลวงหนาในกิจการโทรคมนาคม และระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดๆที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการกําหนด
- ผูรับใบอนุญาตตองไมดําเนินการใดๆอันเปนการผูกขาดหรือ ลด หรือ จํากัดการแขงขันในการ
ใหบริการโทรคมนาคม
- การทํ า สั ญ ญาหรื อ ความตกลงใดๆเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมกั บ รั ฐ บาล
ต า งประเทศ องค ก ารระหว า งประเทศ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ ยู ต า งประเทศ ให ป ฏิ บั ติ ต าม
ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ทํากับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลที่อยูตางประเทศ
และระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือหลักเกณฑใดๆที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการ
กําหนด
- ให ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตเป ด เผยข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารตามที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าต เช น ลั ก ษณะและ
ประเภทการใหบริการ รายละเอียดบริการ อัตราคาบริการ สัญญาใหบริการ และเงื่อนไขตางๆ ให
บุคคลทั่วไปไดรับทราบ
- กรณีที่มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดแผนธุรกิจที่มีผลกระทบตอการใหบริการ
อยางมีนัยสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหคณะกรรมการพิจารณากอน
- กรณีเกิดสถานการณที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ใหผูรับใบอนุญาตรายงานขอมูล
แนวทางแกปญหา พรอมประเมินผลกระทบใหสํานักงานทราบโดยดวน
- กรณีผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการตางๆที่เกี่ยวของ เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหผูรับ
ใบอนุญาตระงับการกระทําที่ฝาฝน และแกไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง หาก
ไมปฏิบัติตาม เลขาธิการจะแจงเตือนและกําหนดคาปรับ หากยังไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือกรณีที่
คณะกรรมการเห็นวาเปนกรณีที่มีความเสียหายรายแรงตอประโยชนสาธารณะ คณะกรรมการมี
อํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
อยางไรก็ตามบริษัทยังไมสามารถประกอบธุรกิจภายใตใบอนุญาตนี้ไดเนื่องจากตามประกาศ กทช.
บริษัทจะตองทําขอตกลงขอซื้อ/เชาวงจรจากผูไดรับอนุญาตประเภทขายสงบริการเทานั้น ซึ่งปจจุบันยังไมมีผู
ประกอบกิจการยื่นขอและไดรับอนุญาตใหเปนผูขายสงบริการ บริการ IPLC บริษัทจึงไดรายงานสถานภาพ
และอุปสรรคดังกลาวตอ กทช.
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3.1

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทเปนผูใ หบ ริก ารวงจรสื่อสารความเร็ว สูง โดยเน นการใชโครงขาย เคเบิ้ล ใยแก วนําแสงเป น
โครงขายหลักในการรับ-สง ขอมูล ภาพ และเสียง ใหแกกลุมลูกคาที่เปนองคกรธุรกิจ นิติบุคคล และผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายอื่น ที่มีความตองการรับ-สงขอมูลขนาดใหญอยางรวดเร็ว เชน การใชงานรับ-สง
ขอมูลภายในระหวางสํานักงาน (Intranet) การใชงานเชื่อมตออินเตอรเน็ตของสํานักงานขนาดใหญ การ
เชื่อมตอวงจรระหวางสถานีฐานบริการของผูประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น เชนผูใหบริการโทรศัพทระบบ
3G การแพรภาพกระจายเสียงแบบดิจิตัลบรอดแคสต เปนตน โดยสามารถจัดการใหบริการอยา งมี
ประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมในแตละธุรกิจของผูใชบริการ (Customization) ดวยทีมงานผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรู ความสามารถและประสบการณสูง
ประเภทบริการวงจรสื่อสารที่บริษัทใหบริการ ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่
สอง ประกอบดวย
1. Metro Ethernet (ME) คือ บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ใชเทคโนโลยี Ethernet เปนโครงขาย
หลักในการเชื่อมตอโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงตลอดเสนทาง ดวยคุณสมบัติของเทคโนโลยี Ethernet นี้จะ
เหมาะกับการรับ-สงขอมูลที่มีปริมาณมากๆ และตองการเสถียรภาพสูง ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ติดตอสื่อสารขององคกรธุรกิจ ใหสามารถรับ-สงขอมูลไดอยางรวดเร็วบนโครงขายที่ไมซับซอนและประหยัด
คาใชจายเนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่ใชกันอยางแพรหลายจึงมีราคาไมสูง แตมีขอจํากัดเรื่องชวงเวลาระหวางรอ
การตอบสนองของระบบขอมูล (Response Time) ในการรับ-สงขอมูลนานกวาเทคโนโลยี TDM
ปจจุบันบริษัทใหบริการ ME เชื่อมตอดวยขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงตลอดเสนทางไปยังสํานักงาน
ของลูกคา โดยโครงขายหลักมีความสามารถ รองรับความเร็วระดับ 20 Gbps.และลูกคาสามารถเลือกใช
บริการความเร็วตั้งแต 1 Mbps. จนถึง 10 Gbps. และสามารถปรับความเร็วใหสูงขึ้นไดตามความตองการของ
ลูกคาโดยผานระบบควบคุมเครือขายของบริษัท (Network Management System) รวมถึงสามารถใหความ
มั่นใจเพิ่มขึ้นดวยการเสริมบริการโครงขายสํารองอัตโนมัติเพื่อรองรับกรณีโครงขายหลักมีปญหา
ทั้งนี้บริษัทจะใหบริการ ME ไปยังสํานักงานของลูกคา เมื่อไดรับคําสั่งซื้อ โดยบริษัทใชเวลาในการ
ติดตั้งเฉลี่ยประมาณ 15 วัน ตัวอยางลูกคาที่ใชบริการ ME ในปจจุบันไดแก ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
ธนาคารซิต้ีแบงก ธนาคาร บีเอ็นพีพารีบาร ธนาคารมิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท กรุ ง เทพ
ประกั นภั ย จํา กั ด (มหาชน) บริ ษัท โฮลซิม เซอร วิส เซส (เอเชี ย) จํ ากั ด บริษั ท เอ็ นที ที คอมมิว นิเคชั่ น ส
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โดโคโมะ จํากัด บลูมเบอรก แอล.พี. บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด บริษัท โต
โยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สํารวจและผลิต จํากัด บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน ) บริษัท เชลล จํากัด โรงแรม
ดุสิตธานี โรงแรมสุโขทัย เอ็มโพเรียม สวีท โรงแรมเวสติน แกรนด สุขุมวิท โรงแรมแมริออท บริษัทซีพี ออลล
จํากัด (มหาชน) บริษัท ไบเออรไทย จํากัด บริษัท คารกิลล จํากัด บริษัท บีที อินโฟเน็ท จํากัด บริษัท เซ็นทรัล
เรสตอรองส กรุป จํากัด บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ (ชอง7) จํากัด บริษัท
สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
สวนที่ 2 หนา 19

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงวงจร Metro Ethernet
2. Ready Ethernet (RE) คือ บริการ ME ที่พรอมใหบริการแกลูกคาภายในอาคารสํานักงานบาง
แหงในเขตกรุงเทพฯ โดยบริษัทไดจัดสรางโครงขายสายเคเบิ้ลเชื่อมตอภายในอาคารสํานักงานดังกลาวไว
ลวงหนา เพื่อใหพรอมจัดบริการแกลูกคาที่อยูภายในอาคารไดอยางรวดเร็วภายใน 7 วัน และอัตราคาบริการ
ต่ํากวา ME ทั้งนี้ เนื่องจากสายเคเบิ้ลหลักที่เชื่อมตอมายังอาคารสามารถรองรับการใชงานของลูกคาไดหลาย
รายพรอมๆ กันจึงมีตนทุนตอรายที่ต่ํา นอกจากนี้ยังมีระบบโครงขายสํารองตามมาตรฐานสากลจากภายนอก
อาคารมากกวาหนึ่งเสนทางเพื่อรองรับการใชงานกรณีที่เสนทางใดเสนทางหนึ่งมีปญหาไมสามารถใชงานได
ทําใหลูกคาที่มีสํานักงานที่ตั้งอยูในอาคารที่มีบริการ RE สามารถใชบริการวงจรสื่อสารที่มีคุณภาพและ
เสถียรภาพสูงไดในเวลาอันรวดเร็วดวยคาบริการที่ต่ํากวา ปจจุบันบริษัทใหบริการ RE ความเร็วตั้งแต 1
Mbps. จนถึง 10 Gbps. อาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร ที่บริษัทสามารถใหบริการ RE ในปจจุบันมี 28
อาคาร โดยบริษัทไดทําสัญญากับอาคารตางๆ มีอายุสัญญาระหวาง 1- 3 ป เชน อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร
อาคาร เดอะ ออฟฟศ แอท เซ็นทรัลเวอร อาคารอับดุลราฮิม อาคารเอส ซี บี ปารค ตะวันออก และตะวันตก
อาคารสาธรธานี 1 และ 2 อาคารสาธรซิตี้ อาคารแอทธิ นี ทาวเวอร อาคารบางกอกซิตี้ อาคารบุญ มิต ร
อาคารจีพีเอฟวิทยุ อาคารเลครัชดา อาคารเมืองไทยภัทร 1 และ 2 อาคารเนชั่นทาวเวอร อาคารโอเชี่ยน
ทาวเวอร 1 และ 2 อาคารสินธร อาคารชิโน-ไทย อาคารสยามทาวเวอร อาคารสรชัย และ อาคารยูบีซี เปนตน
และตัวอยางลูกคาที่ใชบริการ RE ในปจจุบันไดแก บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัท อโกดา
เซอรวิสเซส จํากัด บริษัท ยูนิลีเวอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด บริษัท ซัมซุง
(ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
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แผนภาพแสดงวงจร Ready Ethernet
3. Time Division Multiplexing (TDM) เปนการใหบริการวงจรสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี TDM ซึ่งเปน
เทคโนโลยีในการรับ-สงสัญญาณขอมูลดิจิตอลความเร็วสูงในยุคแรกที่ใชเฉพาะกลุมในโครงขายขนาดใหญ
ประกอบดวยโครงขายหลัก (Core Network) ซึ่งมีการเชื่อมตอดวยโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง และโครงขาย
บริการซึ่งเปนการเชื่อมตอจากโครงขายหลักไปยังลูกคาปลายทาง (Last Mile) ดวยสายทองแดง เทคโนโลยี
TDM เหมาะสมกับลักษณะการใชงานรับ-สงขอมูลแบบ Real-time ที่ตองการเสถียรภาพสูง แตเนื่องจากเปน
เทคโนโลยีในยุคแรก ปจจุบันจึงมีการใชไมแพรหลาย ทําใหมีราคาสูง และความเร็วในการรับ-สงจํากัด จึง
เหมาะกับลูกคาเฉพาะกลุม ตัวอยางหนึ่งของผูใชบริการ TDM คือบริษัทหลักทรัพยตางๆที่เชื่อมตอระบบการ
ซื้อขายหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใชในการสงขอมูลการซื้อ-ขายหลักทรัพยระหวาง
กัน ทั้งนี้บริษัทใชเวลาในการติดตั้งเฉลี่ยประมาณ 7 วัน
ปจจุบันบริษัทใหบริการ TDM ที่ความเร็วตั้งแต 64 Kbps. ถึง 2 Mbps. นอกจากนี้ โดยที่บริการ
TDM มีระบบเตือนภัยอัตโนมัติกรณีที่เกิดปญหาในเรื่องสายสัญญาณหรือ อุปกรณปลายทาง (Modem) ทาง
ศูนยป ฏิบัติการเครือขายก็จะสามารถทราบปญหาและแกปญหาไดทันทีโดยไมตองรอใหลูกคาแจง ดวย
คุณสมบัติและประสิทธิภาพของเทคโนโลยี TDM จึงทําใหลูกคาในหลากหลายอุตสาหกรรมใหความไววางใจ
และใชบริการนี้ดวย เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย
แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น บริษัทหลักทรัพยยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) Siemens (Thailand) Co.,Ltd บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริษัทรอยเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
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แผนภาพแสดงวงจร Time Division Multiplexing (TDM)
4. Synchronous Digital Hierarchy (SDH) เปนการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยใช
เทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี TDM โดยการเชื่อมตอจากโครงขายหลักไปยังลูกคาปลายทาง (Last
Mile) ดวยสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง จึงเปนเทคโนโลยีในการรับ-สงขอมูลที่มีความเร็วและเสถียรภาพสูงมาก
และมีระบบการควบคุมและการบริหารจัดการโครงขายที่ไมซับซอนสําหรับการรับ-สงสัญญาณระยะไกลที่มี
เสถียรภาพสูง และมีระบบ Route Protection ที่สามารถสลับเสนทางการรับ-สงสัญญาณไปเสนทางอื่นได
หากเสนทางปกติเกิดความเสียหายซึ่งทําใหสามารถรับ-สงสัญญาณไดอยางตอเนื่อง จึงทําใหการใหบริการไม
มีการหยุดชะงัก
ปจจุบันบริษัทใหบริการ SDH ความเร็วตั้งแต 34 Mbps. จนถึง 10 Gbps. เชื่อมตอดวยสายเคเบิ้ลใย
แกวนําแสงตลอดเสนทาง โดยใหบริการแกลูกคาหลากหลายประเภท เชน ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ประเทศ โครงขายสื่อสารโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือระบบเครือขายของบริษัทขามชาติ เชน บริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) Nokia Siemens Networks, Schenker Thai Co.,Ltd. บริษัท
หลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน

แผนภาพแสดงวงจร Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
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5. Ethernet over Synchronous Digital Hierarchy (EoSDH) เปนการใหบริการวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูงมาก ที่มีโครงขายหลักเปนเทคโนโลยี SDH และการเชื่อมตอกับลูกคาปลายทางดวยสายเคเบิ้ลใย
แกวนําแสงดวยเทคโนโลยี Ethernet โดย EoSDH เทคโนโลยีที่มีเหมาะกับผูใชบริการมีลักษณะการใชงานที่
ตองอาศัยการเชื่อมตอแบบ Ethernet ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชแพรหลาย ราคาถูก แตตองการรับ-สงขอมูลดวย
เสถียรภาพสูงแบบ SDH โดยไมตองลงทุนในอุปกรณเชื่อมตอแบบ SDH (SDH Interface) ซึ่งมีราคาแพง
ปจจุบันบริษัทใหบริการ EoSDH ความเร็วตั้งแต 2 Mbps. จนถึง 10 Gbps.โดยลูกคาสวนใหญเปน บริษัทขาม
ชาติ ตัวอยางเชน JPMorgan Chase Bank, Visa International, Deutsche Bank AG เปนตน

แผนภาพแสดงวงจร Ethernet over Synchronous Digital Hierarchy (EoSDH)
6. Dark Fiber เปนการใหบริการการเชื่อมตอโครงขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงของบริษัทใหกับ
ลูกคาจํากัดเฉพาะราย โดยลูกคาจะเชาโครงขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงจากบริษัท เพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ
ตนทาง-ปลายทางแบบเฉพาะของลูกคาเพื่อบริหารจัดการและควบคุมการรับ-สงขอมูลภายในหนวยงานของ
ตนเอง ซึ่งกลุมลูกคาดังกลาวจะเปนบริษัทที่มีทีมงานผูเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่พรอมใน
การดูแลจัดการกระบวน การรับ-สงขอมูลตางๆ ดวยตนเอง จึงทําใหลูกคาสามารถเลือกลงทุนในอุปกรณและ
เทคโนโลยีเพื่อกําหนดความเร็วในการรับ-สงไดอยางอิสระ แตอยางไรก็ตาม หากเกิดปญหาขัดของทางบริษัท
จะไมสามารถแกไขปญหาใหลูกคาอัตโนมัติผานระบบควบคุมโครงขายของบริษัทไดเนื่องจากลูกคาเปนผูดูแล
จัดการโครงขายเอง และปจจุบันบริษัทใหบริการ Dark Fiber ไดเพียงบางพื้นที่ ตัวอยางลูกคาที่ใชบริการ
Dark Fiber ของบริษัทไดแก ธนาคารพาณิชย เพื่อเชื่อมตอระหวางสาขาธนาคาร หรือสํานักงานใหญกับศูนย
ปฎิบัติการสํารอง ยกตัวอยางเชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) และ ผู ป ระกอบการโทรคมนาคมที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม ทั้งประเภทที่มีโครงขายและไมมีโครงขายเปนของตนเอง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ทรูยูนิเวอรแซลคอนเวอรเจนซ จํากัด บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน ) เปนตน
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ผลกระทบของเทคโนโลยี 3G ตอการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท
อาจสงผลกระทบดังตอไปนี้
โอกาส
1. สรางโอกาสในการขยายธุรกิจ ME และ RE ของบริษัทเปนอยางมาก เนื่องจากบริษัทมีความเปนกลาง
ในการดําเนินธุรกิจ ทําใหบริษัทสามารถเสนอการใหบริการดังกลาวสําหรับตอเชื่อม Cell Site ทดแทน
การสรางโครงขายของแตละผูใหบริการ 3G ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงในการลงทุน และสามารถลด
ตนทุนการใชจายดานโครงขายของผูใหบริการ 3G ไดเนื่องจากบริษัทสามารถใชโครงขายเดียวกันที่มี
อยูใหบริการผูใหบริการ 3G ไดหลายราย ทําใหคาเชาวงจรของบริษัทนั้นต่ํากวาการที่ผูใหบริการ 3G
จะสรางโครงขายเปนของตนเอง อีกทั้งยังชวยเปดบริการไดเร็วกวาการสรางใหมอีกดวย
2. กระตุนความตองการใชงาน Broadband โดยรวมทําใหเกิดการขยายตัวทั้งจํานวนและความเร็วของ
วงจรเชา เพราะจะมี Content ใหมๆที่ออกมารองรับ 3G ที่ใชความเร็วในการรับสงขอมูลสูงมากขึ้น
อุปสรรค
1. อาจทําใหความตองการวงจรเชา TDM ลดลงเพราะผูใชงานมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นใน
ระดับความเร็วไมเกิน 2 Mbps แตนาจะกระทบกับตลาด ADSL มากกวา
2. อาจสงผลกระทบดานราคาเพราะผูใชงานมีทัศนคติกับบริการ Broadband วาตองเร็วขึ้นและถูกลง
ภาพรวมของลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท รวมถึงลักษณะการใชงานของลูกคาในกลุม
อุตสาหกรรมตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
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ตารางสรุปลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทมีดังนี้
ประเภท
ความเร็ว* ชนิดของสาย สัญญาณไปยัง
บริการ
ผูใช บริการ (Last Mile)
ME
1 Mbps.ใยแกวนําแสง
•
10Gbps.
•
RE
1 Mbps.ใยแกวนําแสง
•
10Gbps.
•
•
•
TDM
64 kbps.ทองแดง
•
2 Mbps.
SDH
EoSDH

Dark Fiber

หมายเหตุ: *
**
***

34 Mbps.10 Gbps.
2 Mbps.10 Gbps.

ใยแกวนําแสง

N/A***

ใยแกวนําแสง

ใยแกวนําแสง

ลักษณะเดน
ความเร็วสูง
ราคาต่ํากวา TDM**
ความเร็วสูง
ราคาต่ํากวา ME
เสถียรภาพสูง
ติดตั้งไดรวดเร็ว
Response Time เร็ว (สงขอมูล
Real-time ไดดี)

•
•
•
•

ขอจํากัด

ตัวอยางลักษณะการใชงาน

• Response Time นานกวา TDM • เชื่อมตอระหวางสํานักงาน
• เชื่อมตออินเตอรเน็ต
• Response Time นานกวา TDM • เชื่อมตอ IPTV
• โครงขาย 3G, WIMAX
• เชื่อมตอระหวางลูกคากับผูใหบริการ Data Center
• เชื่อมตอสํานักงานในประเทศไปยังตางประเทศ
• ความเร็วจํากัด
• เชื่อมตอระหวางสํานักงาน
• ราคาสูง
• เชื่อมตออินเตอรเน็ต
• การเชื่อมตอจุดตอจุด
• ราคาสูง
• โครงขายพื้นฐาน (Core Network) ของผูใหบริการ
โทรคมนาคม
• ใหบริการไดบางพื้นที่
• เชื่อมตอสํานักงานในประเทศไปยังตางประเทศ
• ชวงการปรับความเร็วกวาง

ความเร็วสูงมาก
เสถียรภาพสูงมาก
ความเร็วสูงมาก
เสถียรภาพสูงมาก
ประหยัดการลงทุนเพิ่มใน
อุปกรณ SDH ของลูกคา
• ลูกคาเลือกอุปกรณ และ
• ใหบริการไดบางพื้นที่
กําหนดความเร็วในการรับ-สง • ลูกคาตองจัดหาอุปกรณมา
ไดเอง
เชือ่ มตอและดูแลเอง

บริษัทสามารถออกแบบโครงขายใหมีความเร็วสูงขึ้นไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา
ราคาต่ํากวา TDM เมื่อเปรียบเทียบที่ระดับความเร็วเดียวกัน
ขึ้นอยูกับการจัดการบริหารโครงขายของลูกคา
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• โครงขายพื้นฐาน (Core Network) ของผูใหบริการ
โทรคมนาคม
• เชื่อมตอศูนยคอมพิวเตอรหลักและศูนย
คอมพิวเตอรสํารองขนาดใหญ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตัวอยางลักษณะการใชงานของลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ในปจจุบัน
อุตสาหกรรม/บริการ

ME

การเงิน

3

3

สารสนเทศและ
โทรคมนาคม

3

3

การผลิต

3

3

การคา

3

3

บริษัทขามชาติ

3

3

3

บริการ

3

3

3

การแพทย

3

3

โรงแรม

3

3

การศึกษา

3

3

อสังหาริมทรัพย

3

3

ภาครัฐบาล

3

3

หมายเหตุ
ME
หมายถึง
RE
หมายถึง
TDM
หมายถึง
SDH
หมายถึง
EoSDH หมายถึง
DF
หมายถึง

RE

TDM

Metro Ethernet
Ready Ethernet
Time Division Multiplexing
Synchronous Digital Hierarchy
Ethernet over Synchronous
Dark Fiber

สวนที่ 2 หนา 26

SDH

EoSDH

DF
3

3

3

3

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

3.2

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสามารถแบงหลักๆไดเปน 2 ประเภท ไดแกกลุมลูกคาที่นําบริการ
โครงขายของบริษัทไปใหบริการเชิงพาณิชยแกลูกคา End-user และกลุมลูกคาองคกรที่เปน End-user โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.2.1 กลุมลูกคาที่นําบริการโครงขายของบริษัทไปใหบริการเชิงพาณิชยแกลูกคา End-user
อีกทอดหนึ่ง
กลุมลูกคาที่นําบริการโครงขายของบริษัทไปใหบริการเชิงพาณิชยแกลูกคา End-user อีกทอด
หนึ่งประกอบดวย
•

กลุมลูกคาองคกรผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งคิดเปนสัดสวนรายได
ประมาณรอยละ 75.91 และรอยละ 84.97 ของรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรในป 2552
และ มกราคม-มิถุนายน 2553 ตามลําดับ โดยกลุมลูกคากลุมนี้อาจจะเปนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การโทรคมนาคมทั้ ง แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 หรื อ เป น ผู ป ระกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมที่ไดรับสัญญาสัมปทานจากกสท. หรือทีโอที (ระบบสัญญาสัมปทาน BTOเดิม)
ก็ไดซึ่งผูไดรับใบอนุญาตในแบบตางๆ นั้น อาจจะมีวัตถุประสงคในการเชาใชวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูงของบริษัทที่แตกตางกันไป เชนผูไดรับใบอนุญาตฯแบบที่ 1 ซึ่งไมมีโครงขายเปน
ของตนเอง จึงมีความจําเปนตองเชาใชวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัทในการใหบริการแก
ลูกคา End-user หรือผูไดรับใบอนุญาตฯ แบบที่ 2 แบบที่ 3 หรือผูที่ไดสิทธิภายใตสัญญา
สั ม ปทานเดิ ม ที่ มี โ ครงข า ยเป น ของตนเองอยู แ ล ว แต มี ค วามประสงค ที่ จ ะเพิ่ ม พื้ น ที่ ก าร
ใหบริการแกลูกคาEnd-user ของตนเอง ก็สามารถเชาใชวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท
เพื่อใหบริการแกลูกคาEnd-user ไดเชนเดียวกัน กลุมลูกคาองคกรผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบงไดเปน 4 ประเภทคือ
1. ผูใหบริการดานอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP) จะใหบริการเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตแกลูกคา End-user โดยใชโครงขายวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท โดยผู
ใหบริการดานอินเตอรเน็ตรายใหญไดแก บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเน็ต
จํ า กั ด บริ ษั ท อิ น โฟเน็ ท (ประเทศไทย) จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท ซี เ อสล็ อ กซอิ น โฟ จํ า กั ด
(มหาชน) (CSL) บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทสามารถคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทอินเตอรเนต โซลูชั่น แอนด เซอรวิส โพรวายเดอร จํากัด
เปนตน
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อยางไรก็ตามสําหรับ CSL ซึ่งเปนบริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ตครบวงจรรายใหญใน
ประเทศไทย และเป น ลู ก ค า หลั ก รายหนึ่ ง ของบริ ษั ท นอกจากจะใช บ ริ ก ารเช า วงจรสื่ อ สาร
ความเร็วสูงของบริษัทแลวยังมีการตกลงกับบริษัทในเรื่องอื่นๆ สรุปไดดังนี้
-

สัญญาจางบริหารจัดการบํารุงรักษาและซอมแซมโครงขายสื่อสารความเร็วสูงโดย
CSL ตกลงวาจางบริษัทใหบริหารจัดการบํารุงรักษาและซอมแซมโครงขายสื่อสาร
ความเร็วสูงซึ่ง CSL เปนผูลงทุนสวนที่เปนอุปกรณ ทั้งที่เปนชุมสายหลัก และที่เปน
จุดเชื่อมตอ ซึ่งมีการกําหนดจํานวนไวแนนอนแลวตามสัญญาโดยมีระยะเวลาการ
จางตั้งแต 31 ตุลาคม 2551 จนถึง 14 มิถุนายน 2564 (ซึ่งเปนวันที่ใบอนุญาตฯ
ของบริษัทสิ้นสุดลง) โดยคูสัญญาไดมีการ ตกลงกําหนดอัตราคาบริการสําหรับการ
บริหารจัดการและบํารุงรักษาไวเปนจํานวนที่แนนอนตามที่ระบุในสัญญา และ
คูสัญญาสามารถจะเจรจากําหนดอัตราคาบริการใหมทุกๆ 5 ปโดยคํานึงถึงความ
เปนธรรม และความเหมาะสมดานการตลาด

-

บันทึกความเขาใจการรวมจัดสรางและบริหารจัดการโครงขายขอมูลผานเคเบิ้ลใย
แกวนําแสง ที่เชื่อมตอไปถึงลูกคาปลายทาง โดยบริษัทตกลงจัดสรางโครงขาย
เคเบิ้ลใยแกวนําแสง สวนเพิ่มตอจากโครงขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงหลักของ
บริษัท เพื่อเชื่อมโยงลูกคาของ CSL และบริษัทรับดูแลบํารุงรักษาโครงขายดังกลาว
โดย CSL ตกลงจายคาสิทธิในการใชโครงขายและคาบริการสําหรับการบริหาร
จั ด การและบํ า รุ ง รั ก ษาโครงข า ยดั ง กล า วให แ ก บ ริ ษั ท ตามปริ ม าณงานที่
เกิดขึ้น เทียบเคียงกับราคาตลาดและจะเจรจากําหนดอัตราคาบริการใหมทุกๆ 5 ป
ไดโดยคํานึงถึงความเปนธรรมและความเหมาะสมดานการตลาด

สวนที่ 2 หนา 28

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

2. ผูใหบริการดานศูนยขอมูล (Data Center) จะดําเนินการใหบริการการจัดเก็บขอมูล ใน
ลั ก ษณะของข อ มู ล อิ เ ล็ ค โทรนิ ก ส รวมทั้ ง จั ด หาโปรแกรมต า งๆ เป น ต น แก ลู ก ค า
End-user โดยผูใหบริการดานศูนยขอมูลเหลานี้จะไมมีโครงขายเปนของตนเองจึงมี
ความจํ า เป น ที่ ต อ งใช โ ครงข า ยของบริ ษั ท เพื่ อ ต อ เชื่ อ มไปถึ ง สํ า นั ก งานของลู ก ค า
End-user เชนเดียวกับผูใหบริการดานอินเตอรเน็ต ตัวอยางผูใหบริการดานศูนยขอมูล
ไดแก บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จํากัด (TCCT) ซึ่งเปนผูใหบริการดานศูนยขอมูลราย
ใหญในประเทศไทย และยังเปนผูใหบริการการจัดเก็บขอมูลอิเล็คโทรนิกสแบบครบวงจร
และบริการ Application Service Provider : ASP ดวย บริษัทเมโทรซิสเต็มสคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด เปนตน

3. ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Phone Operator) แมผูใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่จะมีโครงขายเปนของตนเองอยูเปนจํานวนมากก็ตาม แตก็ยังมีความจําเปน
จะตองเชาโครงขายของบริษัทเพื่อใชเปนโครงขายพื้นฐาน (Back-Bone) เพิ่มเติมของ
โครงขายการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เอง เพื่อใหสามารถขยายพื้นที่การใหบริการแก
ลูกคา End-user ภายในเครือขายของตนเองใหกวางขวางและทั่วถึงโดยรวดเร็ว และ
เพื่อใชในการเชื่อมตอกับโครงขายของผูใหบริการโทรคมนาคมอื่นๆตัวอยางผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่เชน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC)
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC) และ บริษัท ทรู ยูนิเวอร
แซล คอนเวอรเจนซ จํากัด เปนตน เปนตน
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4. ผูใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (IPLC) ผูใหบริการดังกลาวมีโครงขาย
ทางไกลระหวางประเทศ ที่เชื่อมตอไปยังตางประเทศ และมีความประสงคที่จะตอเชื่อม
โครงข ายทางไกลระหวางประเทศดังกล าว กับ โครงข ายภายในประเทศของบริษั ท
เพื่อใหตนสามารถเชื่อมตอบริการ IPLC ไปถึงสํานักงานของลูกคา End-user ที่ต้ังอยู
ในประเทศได ตัว อย า งผูป ระกอบการดั งกล า วเช น บริ ษั ท จั ส เทล เน็ ท เวิ รค จํ า กั ด
บริษัททรูอินเตอรเนชั่นแนลเกตเวย จํากัด เปนตน

• ผูใหบริการดานโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Carrier) ผูใหบริการดังกลาว สวน
ใหญเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมในตางประเทศ และมีความตองการใหบริการวงจร
ระหวางประเทศจากสํานักงานของลูกคา End-user ซึ่งเปนบริษัทแมตั้งอยูในตางประเทศใหเขา
มาถึงสํานักงานบริษัทลูกหรือสํานักงานสาขาที่ตั้งอยูในประเทศ โดยผูประกอบการดังกลาวจะ
ทําการเชื่อ มตอวงจรของตนเองจากตนทางที่อยูในตางประเทศมายังศูนยเชื่อมตอระหวาง
ประเทศของผูใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (IPLC) ซึ่งศูนยเชื่อมตอนั้น จะมีการ
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ตอเชื่อมกับโครงขายวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของบริษัทที่ไปถึงปลายทางคือ
สํานักงานลูกคา End-user ในประเทศอยูแลวทําใหผูประกอบการ International Carrier
ดั ง กล า วสามารถให บ ริ ก ารจากต น ทางต า งประเทศถึ ง ปลายทางในประเทศได ตั ว อย า ง
ผูประกอบการเชน Singtel, Verizon Hutchison และ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนตน

• กลุมลูก คาผูรับ จางวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
(System Integrator) โดยกลุมลูกคาประเภทนี้สวนใหญแลวจะเปนผูจัดหาติดตั้งและวางระบบ
โทรคมนาคมใหแกองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะเขารวมประมูลงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดหา Hardware และ Software รวมถึงการจัดวางระบบสื่อสารขอมูลเพื่อเชื่อมตอ
Hardware และ Software ตางๆ โดยถาเปนในสวนของการจัดหาโครงขายวงจรสื่อสารความเร็ว
สูงในการรับสงขอมูลดังกลาว ผูรับจางวางระบบ ก็จะทําการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงของ
บริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการรวมกับการจัดหาบริการอื่นๆ เพื่อสงมอบงานโครงการใหแก
ลูกคาตอไป ตัวอยางของผูรับจางวางระบบ ไดแก บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดาตาคราฟท
(ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
3.2.2 กลุมลูกคาองคกรที่เปน End-user
กลุมลูกคาองคกรที่เปน End-user ไดแก กลุมธุรกิจที่ตองการการรับ-สงขอมูลปริมาณมาก
เพื่อการดําเนินกิจการของตน เชนการเชื่อมโยงโครงขายระหวางสํานักงานใหญกับสํานักงานสาขา
ของธนาคาร การเชื่อมโยงโครงขายระหวางบริษัทนําเขา-สงออกสินคากับกรมศุลกากร หรือระหวาง
บริษัทผูผลิตรายการโทรทัศนกับสถานีดาวเทียมไทยคม เปนตน ตัวอยางลูกคาองคกรที่เปน Enduser เชน ธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด บริษัทหลักทรัพย บัว
หลวง จํากัด (มหาชน) บริษัท ดีทแฮลม จํากัด บริษัท แกรมมี่เอนเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทบีอีซีเวิลด จํากัด (มหาชน) เปนตน
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ลูกคาทั้งสองกลุมดังกลาวมาในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 (ยกเวนผูใหบริการอินเตอรเน็ต) จะให
ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพการใหบริการตลอดจนประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโครงขายใน
การใช ง านมากกว า เรื่ อ งราคาหรื อ อั ต ราค า บริ ก าร และเป น กลุ ม ลู ก ค า ที่ มี ศั ก ยภาพและมี ก าร
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทไดเนนกลุมเปาหมายไปที่กลุมลูกคาบริษัทขามชาติ
มากขึ้นโดยไดเริ่มเจาะกลุมเปาหมายเขาไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่ให
ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพและบริการมากกวาเรื่องราคาเชนเดียวกัน
3.3

การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย

ในการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงกับกลุมลูกคาองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้น บริษัทได
ดําเนินกลยุทธเพื่อเขาถึงลูกคาองคกรกลุมเปาหมายทั้งหมดโดยแบงการดําเนินการขายออกเปน 2 ลักษณะ
คือ
3.3.1 ชองทางการขายตรงผานพนักงานขายของบริษัท
บริษัทจะกําหนดกลุมอุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายเชิงกลยุทธของบริษัทที่จะทําตลาด และจัดสรร
ทีมงานขายตามกลยุทธและแผนธุรกิจของบริษัท โดยติดตอองคกรตางๆ ที่เลือกจากฐานขอมูลเพื่อสอบถาม
ความตองการเบื้องตนในการใชงานวงจรสื่อสารความเร็วสูง และนําเสนอบริการแตละประเภทของบริษัทที่
สอดคลองกับความตองการที่มีอยูของลูกคารายนั้นๆ
3.3.2 พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทจะทําความรวมมือดานการตลาดกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสนอบริการของบริษัทรวมกับ
บริการของพันธมิตร เชน พันธมิตรที่เปนผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP) จะทํา
ตลาดบริการอินเตอรเน็ตกับลูกคาองคกรดวยวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท โดยพันธมิตรแตละรายจะ
เลือกประเภทบริการ และกําหนดกลยุทธการตลาดในการใหบริการกับลูกคาองคกรแตกตางกันไป เปนตน
นอกจากนี้บริษัทยังมีการแตงตั้งตัวแทนทางการตลาดซึ่งมิไดเปนผูที่เกี่ยวของกันกับบริษัท โดยใน
กรณีที่ตัวแทนทางการตลาดสามารถจัดหาลูกคาใหมาใชบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท จะไดรับ
คาตอบแทนเปนคอมมิชชั่น โดยในชวง ม.ค.-มิ.ย.2553 บริษัทมีรายไดผานทางตัวแทนทางการตลาดประมาณ
รอยละ 7.42 ของรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร และมีคาคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวเทากับ
2.86 ลานบาท อยางไรก็ตาม สัญญาดังกลาวไดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยเมื่อครบกําหนด ให
สัญญามีผลใชบังคับตอไปอีกไดคราวละ 1 ป โดยสาระสําคัญของสัญญาการแตงตั้งตัวแทนทางการตลาด
ดังกลาว คือ บริษัทจะชําระคาตอบแทนใหแกตัวแทนทางการตลาดรอยละ 15 ของคาบริการรายเดือนตอวงจร
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอเมื่อตัวแทนทางการตลาดดังกลาวสามารถจัดหาบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีความ
ตองการใชบริการวงจรเชาใหมาจดทะเบียนและทําสัญญาใชบริการวงจรเชากับบริษัทได
ในการใหบริการของบริษัทนั้นบริษัทจะเนนใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและบริการโดยมี
ทีมงานวิศวกรที่มีความรูความสามารถและความชํานาญในการทํางานการสงมอบงานที่รวดเร็วรวมถึงการ
ดูแลรักษาระบบใหใชงานไดอยางดีตลอดเวลาซึ่งทําใหชื่อเสียงของบริษัทเปนที่ยอมรับ จนทําใหมีองคกรตางๆ
เริ่มเขามาใชบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
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3.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.4.1 ภาวะตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในป 2552 สถานการณภายในประเทศมีความผันผวนคอนขางมาก นอกจากผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่มีมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2551อันทําใหความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ลดลงแลว และตนป 2553 ยังมีปญหาความขัดแยงทางการเมืองทวีความรุนแรงอีก สงผลใหเกิดการชะลอตัว
ของการใชจายในภาครัฐและภาคธุรกิจ ปจจัยดังกลาวจึงสงผลกระทบตอตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร (Information and Communication Technology: ICT) และตลาดเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology: IT) อยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งแรกของป 2553 นั้น สภาวะ
เศรษฐกิจของไทย มีการขยายตัวอยางชัดเจน แมวาปญหาทางการเมืองยังคงมีอยู โดยมีแรงสนับสนุนจากการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและความมั่นใจของนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหภาวะการสงออก การใชจายของ
ภาคเอกชน อัตราการใชกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการบริโภคภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น จึง
คาดวาปจจัยดังกลาวจะสงผลในเชิงบวกตอตลาด ICT และ IT ในป 2553 สําหรับองคประกอบของตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกลาวสามารถจําแนกไดดังแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1: องคประกอบของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ทั้งนี้ จากการสํารวจตลาด ICT ของประเทศไทยป 2552 และประมาณการป 2553 โดยสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รวมกับหนวยงานพันธมิตรตางๆ พบวา ในป 2552 (ตารางที่ 1) ประเทศไทย
มีการใชจายในสินคาและบริการดาน ICT โดยรวมประมาณ 555,501 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ประมาณ
รอยละ 6 จากการทําวิจัยยังพบวาแนวโนมของการใชจายในกลุมตางๆ ยังคงอยูในรูปแบบเดิม คือ การใชจาย
สวนใหญของตลาด ICT อยูในตลาดสื่อสาร (Communication) ซึ่งคิดเปน รอยละ 65.1 หรือมีมูลคาสูงถึง
361,895 ลานบาท ขณะที่ลําดับรองลงมา ไดแก การใชจายในตลาดคอมพิวเตอรฮารดแวร (Computer
Hardware) ตลาดคอมพิ ว เตอร ซ อฟต แ วร (Computer Software) และตลาดบริ ก ารด า นคอมพิ ว เตอร
(Computer Services) ตามลําดับ โดยมีมูลคาคิดเปน 80,869 ลานบาท 64,365 ลานบาท และ 48,372 ลาน
บาท ตามลําดับ และคาดวาในป 2553 ตลาด ICT จะมีการเติบโตดวยอัตราที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6 เปน
รอยละ 7.2 เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและนอกประเทศคาดวาจะฟนตัวขึ้น นอกจากนี้
หาก กทช. อนุญาตใหมีการใหบริการ 3G ภายในประเทศ จะทําใหผูประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวของมีความ
ตองการซื้ออุปกรณที่ใชในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น สงผลใหทั้งรายไดจากการขายและการบริการในตลาด
ICT เกิดการขยายตัวอยางแนนอน
ตารางที่ 1: มูลคาตลาด ICT ของประเทศไทยป 2551-2552 และประมาณการป 2553
ตลาด
1. คอมพิวเตอรฮารดแวร
(Computer Hardware)
2. คอมพิวเตอรซอฟตแวร
(Computer Software)
3. บริการดานคอมพิวเตอร
(Computer Services)
4. สื่อสาร
(Communication)
รวม

มูลคา (ลานบาท)
สัดสวนตลาด ICT (%) การเติบโต (%)
2551
2552
2553F 2551 2552 2553F 51/52 52/53
75,720 80,869 88,040 14.5 14.6
14.8
NA
8.9
62,937

64,365

67,884

12.0

11.6

11.4

2.3

5.5

24,981

48,372

57,392

4.8

8.7

9.6

NA

18.6

360,216 361,895 382,288

68.7

65.1

64.2

0.5

5.6

523,854 555,501 595,604

100

100

100

6.0

7.2
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องคประกอบของตลาดสื่อสารนั้น ประกอบดวยตลาดอุปกรณสื่อสารและตลาดบริการดานการ
สื่อสาร โดยตลาดบริการดานการสื่อสารนั้นประกอบดวย (1) ตลาดบริการโทรศัพทประจําที่ (2) ตลาดบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (3) ตลาดบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต (4) ตลาดบริการโทรศัพทผานโครงขายอินเตอรเน็ต
(VOIP) และ (5) ตลาดบริการวงจรเชา โดยขอมูลในตารางที่ 2 ไดแสดงถึงมูลคาตลาดโดยรวมและอัตราการ
เติบโตของบริการแตละประเภท ทั้งนี้ ตลาดที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทสามารถ
แบงเปน 2 ตลาด ดังนี้
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ตารางที่ 2: มูลคาตลาดบริการดานการสื่อสารของประเทศไทยป 2551-2552 และประมาณการป 2553
ตลาด
1. บริการโทรศัพทประจําที่
2. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
3. บริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4. บริการ VOIP
5. บริการวงจรเชา
รวม

มูลคา (ลานบาท)
สัดสวนตลาด (%)
การเติบโต (%)
2551
2552
2553F 2551 2552 2553F 51/52 52/53
25,842 24,388 23,210 10.9 10.4
9.5 -5.6 -4.8
179,348 177,589 184,804 75.8 75.4
75.5 -1.0
4.1
19,161 20,840 23,425
8.1
8.9
9.6
8.8 12.4
2,313
2,403
2,562
1.0
1.0
1.0
3.9
6.6
9,827 10,246 10,808
4.2
4.4
4.4
4.3
5.5
236,491 235,466 244,809 100 100
100 -0.4
4.0
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• ตลาดบริการวงจรเชา
จากผลสํารวจในตารางที่ 2 พบวา ตลาดบริการวงจรเชา (Leased Circuit Service) นี้มีมูลคาตลาด
10,246 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 4.3 ในป 2552 และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 5.5 หรือ 10,808 ลานบาท ในป 2553 โดยสาเหตุที่ยังคงมีการเติบโตในอัตราสวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องเกิดจากความตองการดานสื่อสารขอมูลทั้งการรับและสงของภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยผูที่นิยมใชบริการ
ประเภทนี้ตองการเทคโนโลยีที่ชวยใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้จากตารางจะเห็นวามูลคา
ของบริการประเภทนี้เมื่อเทียบกับมูลคารวมของตลาดสื่อสารนั้นยังมีจํานวนไมมากนัก คือ ประมาณรอยละ
4.4 เท า นั้ น ส ว นหนึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากการให บ ริ ก ารประเภทนี้ ต อ งการจํ า นวนเงิ น ลงทุ น ที่ สู ง และมี อั ต รา
คาบริการที่สูง ทําใหธุรกิจบางประเภทที่ไมจําเปนตองเนนดานเสถียรภาพของการรับสงขอมูลอาจมองหาทาง
เลือกอื่น และจากราคาที่คอนขางสูงนี้เอง ทําใหบริการนี้ไมสามารถตอบสนองความตองการของภาคครัวเรือน
ได เนื่องจากลูกคาประเภทนี้จะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการโดยใชราคาเปนเกณฑ
รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ
(“กทช.”)2 พบวาสวนแบงตลาดซึ่งวิเคราะหจากผลตอบแทนการใหใชโครงขายโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
วงจรเชาประจําไตรมาสที่ 4 ป 2552 มีผูใหบริการไดรับผลตอบแทนสูงสุดใกลเคียงกันจํานวน 3 ราย ไดแก
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับผลตอบแทนจากการใหใชโครงขายสูงสุดที่รอยละ 36.37
รองลงมา คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) ที่สัดสวนรอยละ 33.83 ขณะที่ บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) (TOT) มีสัดสวนอยูที่รอยละ 24.90 สําหรับผูใหบริการอีก 2 ราย คือ การไฟฟานครหลวง (MEA)
และบริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด (violin) มีสัดสวนอยูที่เพียงรอยละ 4.01 และ 0.89 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้พิจารณาเฉพาะผูประกอบการที่จัดสงขอมูลให กทช. เทานั้น

2

ที่มา : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ 4 ป 2552 สวนงานพัฒนากฏกติกาการสงเสริมการแขงขัน สํานักพัฒนานโยบาย
และกฏกติกาของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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เมื่อพิจารณาถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทแลว พบวา รายไดหลักของบริษัทมาจากการใหบริการเชา
วงจรความเร็วสูงหลายประเภท ไดแก Fiber Optic, TDM, Metro Ethernet, Ready Ethernet, SDH, และ
EoSDH
• ตลาดบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
จากการสํารวจพบวา อัตราผูใชอินเตอรเน็ตตอประชากรทั้งหมด (Penetration rate) ของประเทศไทย
ยังคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศชั้นนําในภูมิภาค ดังนั้นจึงทําใหมีโอกาสเติบโตในอัตราที่สูงในอนาคต
ขณะนี้บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband) เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญของตลาด ซึ่งเปนผลมาจากการ
เปดเสรีบริการอินเตอรเน็ตเกตเวยที่สงผลใหมีการแขงขันกันระหวางผูประกอบการในเรื่องของคุณภาพในการ
ใหบริการมากขึ้น เชน การปรับความเร็วในการรับ-สงขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตใหกับลูกคา นอกจากนี้ตนทุน
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตระหวางประเทศยังลดต่ําลง ปจจัยในเรื่องการแขงขันและการมีตนทุนที่ต่ําลงนี้ทําให
อัตราค า บริการอิ นเตอรเน็ ตยั งอยูใ นระดับ ที่ไ มสูง มากนั ก การใช บริ การอินเตอรเ น็ต ยังสามารถลดภาระ
คาใชจายของภาคธุรกิจได ตัวอยางเชน การทําธุรกรรมทางการเงินผานเครือขายอินเตอรเน็ตทําใหบริษัท
สามารถลดจํานวนการใชกระดาษได หรือ การประชุมผานเครือขายอินเตอรเน็ตชวยในการลดคาเดินทาง เปน
ตน และจากการสนับสนุนของทางภาครัฐเอง ทําใหในอนาคตคาดวาประเทศไทยจะมีโครงสรางพื้นฐาน
ครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ ในป 2552 ตลาดบริการอินเตอรเน็ตมีมูลคาถึง 20,840 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนหนาเทากับรอยละ 8.8 และคาดวาตลาดนี้จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 12.4 หรือ 23,425 ลาน
บาทในป 2553 ดังตารางที่ 2
จากการวิเคราะหรายไดของบริษัทจะพบวา แมบริษัทมิไดประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ต
โดยตรง แตรายไดหลักของบริษัทสวนหนึ่งมาจากการใหบริการเชาวงจรกับผูประกอบการประเภทนี้ เพราะใน
ปจจุบันผูใหบริการอินเตอรเน็ตหลายราย ดําเนินการใหบริการในลักษณะคาปลีก คือ ไมมีโครงขายเปนของ
ตนเอง ดังนั้นภาวะการเติบโตของตลาดการเชื่อมตออินเตอรเน็ตจึงมีผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของ
บริษัท
3.4.2 ภาวะการแขงขัน
ผูป ระกอบการกิจการโทรคมนาคมในป จจุบั น จํ าเปน ตองไดรั บ ใบอนุญ าตจาก กทช. ซึ่งมี อ ยู 3
ประเภท อยางไรก็ตาม คูแขงทางการคาของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) นั้น จะตองเปน
ผูไดรับใบอนุญาตประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เทานั้น โดยรายละเอียดประเภทของใบอนุญาตเปนดังนี้
• ผูไดรับใบอนุญาตประเภทที่ 2 สามารถใหบริการโทรคมนาคมไดเฉพาะกลุมบุคคล ซึ่งจะไมมีผล
ตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม หรือมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะและผูบริโภค
โดยอาจจะมีโครงขายเปนของตนเองหรือไมก็ได
• ผูไดรับใบอนุญาตประเภทที่ 3 สามารถใหบริการโทรคมนาคมแกบุคคลทั่วไปจํานวนมาก หรือ
ซึ่งอาจมี ผลกระทบโดยนัยสํ าคัญ ตอ การแขง ขันเสรี อยา งเปนธรรมหรื อ อาจมีผลกระทบต อ
ประโยชนสาธารณะ โดยมีโครงขายเปนของตนเอง
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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

จากขอมูลการออกใบอนุญาตแกผูประกอบการกิจการโทรคมนาคมของ กทช. พบวา ปจจุบันมี
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองจาก กทช. จํานวนทั้งสิ้น 14 ราย ไดแก
ลําดับ

ผูรับใบอนุญาต

บริการ

1
2
3
4
5
6
7
8

Network Provider
Network Provider
Network Provider
Network Provider
Network Provider
Network Provider
Network Provider
Service Provider

9
10
11
12

บริษัท ดิจิตอล รีเสิรช แอนด คอนซัลทิ่ง จํากัด
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริ ษั ท คอนเวอร เ จ น ท คอมมิ ว นิ เ คชั่ น ส คอร
ปอเรชั่น จํากัด (เปลี่ยนเปน บริษัท เอเซีย บรอด
คาสติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด
บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต เกตเวย จํากัด

13

บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด

14

บริษัท อคิวเมนท จํากัด

สื่อสารผานดาวเทียมที่ใชจานสายอากาศขนาด
เล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service)
สื่อสารผานดาวเทียมที่ใชจานสายอากาศขนาด
เล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service)

Service Provider
Service Provider
Service Provider
บริ ก ารวงจรเช า ส ว นบุ ค คลระหว า งประเทศ
(IPLC)

ที่มา : สํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (www.ntc.or.th ) http://www.ntc.or.th/license/index.php?show=all

โดยทุกบริษัทจะไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการเปนระยะเวลา 15 ป โดยจะสิ้นสุดสัญญาในป
2564-2567 และสามารถตออายุสัญญาได ยกเวน บริษัท คอนเวอรเจนท คอมมิวนิเคชั่นส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิรค คอร
ปอเรชั่น จํากัด ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพียงแค 5 ป โดยจะสิ้นสุดสัญญาในป 2555 – 2557 และ
บริษัท อคิวเมนท จํากัด ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพียงแค 4 ป โดยสิ้นสุดสัญญาในป 2554
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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

สําหรับผูไดรับใบอนุญาตประเภทที่ 3 ในปจจุบัน มีทั้งสิ้น 19 ราย ไดแก
ลําดับ

ผูรับใบอนุญาต

บริการ

1
2
3
4
5
6
7

บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด
บริษัท ดีแทค เนทเวอรค จํากัด
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) จํากัด

Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider

8
9
10
11

Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider

17
18

การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมิภาค
บริษัท วิน วิน เน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท
เอไอเอส อินเตอรเนชั่นแนล เน็ทเวอรค จํากัด)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด
บริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอ็น แอนด ที คอมมิวนิเคชั่น จํากัด)
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบรนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต เกตเวย จํากัด

19

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

12
13
14
15
16

Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
Network Provider & Service Provider
บริการโทรศัพทพื้นฐาน
บริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ
(IPLC)
บริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ
(IPLC)

ที่มา : สํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (www.ntc.or.th) http://www.ntc.or.th/license/index.php?show=all

นอกจากผูประกอบการขางตนแลว ยังมีผูประกอบการบางสวนในธุรกิจนี้ที่ไดรับอนุญาตประกอบ
กิจการตั้งแตอดีตที่รัฐบาลยังใชระบบสัมปทาน เชน บริษัท แอดวานซ ดาตา เน็ตเวิรค คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(DataNet) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (SHIN) โดยไดรับสัมปทานการ
ใหบริการสื่อสารขอมูลจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในลักษณะของการรวมทุน เปนตน
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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

แมวาผูประกอบการบางรายจะมีโครงขายและอุปกรณซึ่งสามารถใหบริการไดเหมือนบริษัท แต
ผูประกอบการเหลานั้นสวนใหญใชโครงสรางสาธารณูปโภคที่มีอยูในการใหบริการประเภทอื่นที่ไมใชการ
ใหบริการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงเหมือนบริษัท นอกจากนี้ แมวาในปจจุบัน กทช. จะสนับสนุนใหเกิดการ
แข ง ขั น อย า งเสรี แ ละเป น ธรรม แต เ นื่ อ งจากธุ ร กิ จ โทรคมนาคมนั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย ความสามารถและ
ประสบการณของผูบริหารและพนักงานในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นภาวะการแขงขันของบริษัทจึงยังไมสูงมาก
นัก ณ ปจจุบัน ผูประกอบการหลักที่ประกอบธุรกิจการใหบริการโครงขายสายทองแดงและโครงขายใยแกวนํา
แสงซึ่งถือเปนคูแขงทางการคาของบริษัท ประกอบดวยบริษัทที่ดําเนินการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไดแก
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) และยังมีบริษัทที่
เอกชนเปนผูดําเนินการอีก 4 แหง คือ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (UIH) บริษัท ทริปเปลที
บรอดแบรนด จํากัด (TTTBB) บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด (SBN) และ บริษัท ทรู ยูนิเวอร
แซล คอนเวอรเจนซ จํากัด (TUC) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TRUE) ซึ่ง
บริษัททั้งหมดขางตนมีโครงขายเปนของตนเอง ทําใหประหยัดตนทุนในการใหบริการไดในระดับหนึ่ง
ปจจุบัน การแขงขันในตลาดบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงจะมีลักษณะแตกตางกับการแขงขันใน
ตลาดอื่นๆของตลาดบริการดานการสื่อสาร เชน ตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ ตลาดบริการเชื่อมตอ
อิน เตอร เ น็ ต โดยตลาดบริ ก ารวงจรสื่ อ สารความเร็ วสู ง ไม ไ ด แ ข ง ขั น กั น อย า งรุ น แรงในเรื่ อ งราคามากนั ก
เนื่ อ งจากลู ก ค า ส ว นใหญ ที่ ใ ช บ ริ ก ารนี้ จ ะเป น ลู ก ค า ธุ ร กิ จ หรื อ องค ก รขนาดใหญ เช น สถาบั น การเงิ น
สถาบันการศึกษา บริษัทขามชาติ เปนตน ซึ่งมักจะเนนเรื่องของคุณภาพในการใหบริการของผูประกอบการทั้ง
ในดานของเทคโนโลยีการรับ-สงขอมูลและดานการใหคําปรึกษาพรอมทั้งการแกปญหาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาที่หลากหลาย นอกจากนี้ ธุรกิจการใหบริการโครงขายและวงจรสื่อสารความเร็วสูงยัง
ตองการเงินลงทุนเปนจํานวนมากและตองมีคุณสมบัติที่พรอม เพื่อที่จะสามารถขอใบอนุญาตในการประกอบ
ธุ ร กิ จ จาก กทช. ได ทํ า ให จํ า นวนผู ป ระกอบการในตลาดนี้ ไ ม ม ากนั ก อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการแขงขันคือจํานวนพื้นที่โครงขายของผูประกอบการ หากผูประกอบการมีโครงขายเตรียมไวใน
การบริการหลายแหง โอกาสที่จะมีลูกคาธุรกิจมาใชบริการก็ยอมมีมากตามไปดวย การที่ผูประกอบการไมมี
โครงขายเปนของตนเองในการใหบริการในบางพื้นที่จะสงผลใหเกิดตนทุนคาเชาโครงขายกับผูประกอบการ
รายอื่น ทําใหตนทุนคาบริการมีแนวโนมสูงขึ้นไปอันจะทําใหประสิทธิภาพในการแขงขันลดลง
ขอไดเปรียบหนึ่งของบริษัทในปจจุบัน คือ การที่บริษัทมุงเนนในเรื่องการใชสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง
ในการใหบริการตั้งแตเริ่มประกอบกิจการซึ่ง โครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงเปนเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานใน
ระดับสูงและสามารถขยายความจุ (Capacity) ไดในระดับสูงมาก อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการโครงขาย
สําหรับการรับ-สงสัญญาณในระยะไกลไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคามากกวาเทคโนโลยีที่ใชทองแดงเปน
หลัก ดังนั้นผูประกอบการจํานวนหนึ่งที่ไมไดใชสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงในการใหบริการตั้งแตเริ่มประกอบ
กิจการ ตองทําการลงทุนใหมหากตองการเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาฐานลูกคาในอนาคต
สําหรับกลยุทธการแขงขันของบริษัทนั้น แมวาบริษัทซึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจภายหลังจากผูประกอบการ
รายอื่นจะมีพื้นที่ในการใหบริการอยูไมกระจายตัวมากนักเมื่อเทียบกับคูแขงซึ่งมีพื้นที่พรอมใหบริการอยูทั่ว
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ประเทศและบางรายยังมีศูนยบริหารเครือขายและศูนยบริการกระจายอยูทั่วประเทศ แตการที่บริษัทเนนการ
ใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในเขตธุรกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งถือวาเปนบริเวณที่มีฐานลูกคาที่มี
ศั ก ยภาพและมี ค วามต อ งการใช บ ริ ก ารเช า มากที่ สุ ด ทํ า ให บ ริ ษั ท สามารถใช สิ น ทรั พ ย ที่ มี อ ยู อ ย า งมี
ประสิทธิภาพในการสรางรายไดจากคาบริการ นอกจากนี้ บริษัทยังเนนการใหบริการแบบที่มีวัตถุประสงค
เฉพาะเจาะจง อาทิเชน ใหบริการเชาวงจรกับผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่ไมมีโครงขายเปนของตนเอง บริษัทยัง
ไดวางกลยุทธใหมที่สามารถสรางรายไดโดยไมจําเปนตองขยายขอบเขตพื้นที่การใหบริการมากนัก คือ การ
ใหบริการโครงขายในอาคารสํานักงานชั้นนําภายในเขตธุรกิจหรือ Ready Ethernet เปนตน ทั้งนี้ บริษัทคาดวา
ในอนาคตจะสามารถขยายพื้นที่การใหบริการไปยังกลุมลูกคาที่มีศักยภาพในบริเวณอื่นไดมากขึ้น ตามสิทธิ
ของผูไดรับใบอนุญาต มาตรา 39 หมวด 4 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
(ตามที่ไดมีการแกไข) ในเรื่องของสิทธิแหงทางซึ่งจะเอื้อประโยชนกับบริษัทในการขออนุญาตติดตั้งโครงขาย
ในอนาคต
บริษัทมีจุดแข็งในดานการบริการที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายได
อยางมีป ระสิทธิภาพ โดยบริษัทจะใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสู งแกลูกคาด วยวงจรที่มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพเหนือกวาคูแขง ทําใหลูกคามั่นใจไดวาการรับ-สงขอมูลผานโครงขายของบริษัทมีเสถียรภาพ
สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับงานบริการทั้งในสวนของความรวดเร็วในการติดตั้งและบริการ
หลังการขายแกลูกคาแตละรายอยางครบวงจร โดยอาศัยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในสวนดําเนินการติดตั้ง
การตอบคํา ถามลู ก คา ผา นทางโทรศัพ ท และการแกป ญหาวงจรสื่ อ สารภายในสถานที่ ของลู กค า บริ ษั ท
รับประกันคุณภาพของงานดวย SLA ที่ 99.9% โดยบริษัทใชอุปกรณและระบบที่มีคุณภาพสูงในการใหบริการ
อีกทั้งยังมีทีมงานตรวจสอบความเรียบรอยของระบบวงจร สายสัญญาณ และอุปกรณทั้งหมด เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดที่อาจสงผลกระทบตอลูกคา เพื่อใหลูกคามั่นใจวาการติดตอสื่อสารและการรับ -สงขอ มูล
ภายในองคกรจะเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การที่บริษัทดําเนินธุรกิจยึดหลักความ
เปนกลางในการใหบริการ โดยเนนการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงเปนหลัก หรือใหบริการโดยการ
เปน Network Provider เทานั้น ทําใหลูกคาที่เปนผูใหบริการดานอินเตอรเน็ตนั้นเกิดความสบายใจที่จะมาใช
บริการกับบริษัท เพราะไมตองเกรงวาบริษัทจะทําธุรกิจแขงขันกับตน ขณะที่ผูประกอบการบางสวนมีการ
ประกอบธุรกิจแขงขันกับลูกคาที่มาขอเชาวงจรกับบริษัท รวมทั้งบางรายใชโครงขายบางสวนในการสนับสนุน
การประกอบธุรกิจของบริษัทแม เปนตน
3.5

กลยุทธทางการตลาด

บริษัทมุงเนนในการใหบริการที่ใหคุณภาพสูงสุดแกลูกคา และมุงเนนการสรางความสามารถในการ
แขงขันในระยะยาว โดยไมมีนโยบายแขงขันทางดานราคา ดังนั้นบริษัทจึงกําหนดกลยุทธในการแขงขันและ
นโยบายในการดําเนินธุรกิจดังนี้
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1. มีความเปนกลางในการใหบริการ
บริ ษั ท มี ค วามเป น กลางในการให บ ริ ก ารซึ่ ง ในที่ นี้ ห มายถึ ง บริ ษั ท จะเน น การให เ ช า วงจรสื่ อ สาร
ความเร็วสูงเปนหลัก โดยเนนที่จะใหบริการเปน Network Provider เทานั้นเพื่อนําเสนอการบริการที่เปนกลาง
ทําใหลูกคาของบริษัทมั่นใจไดวาบริษัทจะไมทําการแขงขันในตลาดเดียวกันกับลูกคาในอนาคต เชน บริษัทจะ
ไมขอใบอนุญาตใหบริการอินเตอรเน็ต แขงขันกับลูกคาที่อยูในกลุมผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service
Provider : ISP) เปนตน ลูกคากลุมดังกลาวจึงเลือกที่จะใชบริการการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท
มากกวาบริษัทอื่นๆ ที่มีบริษัทที่เกี่ยวของประกอบธุรกิจใหบริการดานอินเตอรเน็ต
2. รับประกันคุณภาพของงานดวย Service Level Agreement (SLA) ที่ 99.9%3
บริษัทมีการรับประกันคุณภาพของงานดวย Service Level Agreement (SLA) ที่ 99.9% กับลูกคา
เพื่อใหลูกคามั่นใจถึงคุณภาพของโครงขายของบริษัท โดยเนนใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและ
บริการ ดวยทีมงานที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญในการทํางาน การสงมอบงานที่รวดเร็ว รวมถึง
การดูแลรักษาระบบอยูตลอดเวลา โดยบริษัทมีนโยบายการใหบริการเชิงรุก คือมีทีมงานและศูนยปฏิบัติการ
โครงขาย (Network Operation Center) ที่สามารถตรวจสอบความเรียบรอยของระบบวงจร สายสัญญาณ
และอุปกรณเชื่อมตอที่เกี่ยวของทั้งหมด ทําใหบริษัทสามารถทราบไดวาวงจรใดกําลังมีปญหาในทุกขณะ และ
แจงปญหาดังกลาวไปที่ลูกคาเพื่อทําการแกไขไดในทันที
3. รักษามาตรฐานในการใหบริการและใหความสําคัญในเรื่องของบริการหลังการขาย
บริษัทรักษามาตรฐานในการใหบริการดวยประสิทธิภาพของวงจรความเร็วสูงที่สามารถใหบริการได
อยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพรองรับทุกความตองการของลูกคาแตละราย โดยลูกคาสามารถทําการออกแบบ
วงจรรวมกับทีมงานของบริษัทเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายปองกัน
ลวงหนากอนเกิดปญหา (Preventive) โดยการหาจุดบกพรองและรีบดําเนินการแกไขกอนเกิดปญหา เชน
ทีมงานผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคจะเขาดําเนินการตรวจสอบและซอมบํารุงขายสาย อุปกรณหลัก ตลอดจน
อุปกรณสนับสนุนตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานทุกเมื่อ นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญกับบริการหลัง
การขายแกลูกคาอยางครบวงจร และมี Call Center ซึ่งประกอบดวย บุคคลากรที่มีความรู ความสามารถ หรือ
เปนชางเทคนิคผูเชี่ยวชาญ เพื่อตอบคําถามและแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว
4. ใหคําปรึกษาและการวิเคราะหเชิงลึก
บริษัทมีการใหคําปรึกษา การวิเคราะหเชิงลึก รวมถึงการจัดสัมมนาอบรมความรูทางเทคนิคใหแกทีม
วิศวกรของลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีความพึงพอใจสูงสุดแกกลุมลูกคา
นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคาดวยการสํารวจความคิดเห็นและรับขอเสนอแนะ
เพื่อนํามาใชปรับปรุงการใหบริการของบริษัทตอไป โดยวิธีการสรางความสัมพันธดังกลาวขางตน บริษัทได
3

การใหบริการตามสัญญานี้ เปนระดับการใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน เดือนละ 30 วัน การใหบริการที่ระดับรอยละ 100 จะเทากับ
การใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือเทากับ 43,200 นาทีใน 1 เดือน ดังนั้นการรับประกันคุณภาพระดับบริการ SLA ที่ รอยละ 99.9 ในที่นี้
จะหมายถึงโครงขายจะขัดของหรือไมสามารถใหบริการไดเพียงเดือนละ 43.2 นาที
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นํามาใชเพื่อสรางความสัมพันธอันดีไปยังลูกคาองคกร หรือ End-user ของกลุมลูกคาผูใหบริการอินเตอรเน็ต
(Internet Service Provider) ของบริษัทอีกทอดหนึ่ง เพื่อให End-user สามารถจดจําแบรนดของบริษัทไดและ
ยังคงมีความตองการใชโครงขายของบริษัทตอไปแมวาจะเปลี่ยนผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service
Provider) ก็ตาม
5. สรางความแข็งแกรงในแบรนด
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ กั บ แบรนด “Symphony”มาโดยตลอด โดยการเน น สร า งภาพลั ก ษณ ข อง
Symphony นั้นจะทําใหผูใชบริการนึกถึงการใหบริการที่มีคุณภาพเหนือกวาระดับ Premium และการเปนผูนํา
ทางดานนวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับดานเทคโนโลยีรวมถึงการใหบริการในดานตางๆ ซึ่งมีความแตกตางจากผู
ใหบริการรายอื่น ยกตัวอยางเชน การพัฒนาบริการใหมๆเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เหนือกวา
ระดับคาดหมาย การพัฒนาประสิทธิภาพของบริการทั้งในแงของเทคโนโลยีและการดําเนินการบริหารจัดการ
เชน นโยบายปองกันลวงหนากอนเกิดปญหา (Preventive) รวมถึงการสรางความสัมพันธที่ดีกับทั้งลูกคาและ
คูคา การจัดอบรมตางๆ อยางใกลชิดใหกับทั้งลูกคาและคูคาระหวางหนวยงานตางๆ เชน หนวยงานทางดาน
เทคโนโลยี หน วยงานการขายและการตลาด ตลอดจนหนว ยงานบัญ ชีการเงิน นอกจากนี้ บริ ษัท ยังเห็ น
ความสําคัญของผูรับเหมาชวง และปฏิบัติตอผูรับเหมาชวงเปรียบเสมือนพนักงานของบริษัทเอง และควบคุม
คุณภาพสินคาในทุกขั้นตอนการใหบริการ และเมื่อลูกคาและคูคาสามารถรับรูไดถึงความแตกตางดังกลาว จึง
มีการกลาวถึง Symphony และมีการแนะนําบริการของบริษัทใหแกองคกรตางๆ ที่มีความสัมพันธทางการคา
ระหวางกัน หรือแมกระทั่งผูใชบริการปลายทางใหมาใชบริการของบริษัท ทําใหจํานวนลูกคาของบริษัทเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
3.6

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
3.6.1 สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงและอุปกรณชุมสาย

บริษัททําการคัดเลือกใชสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงและอุปกรณชุมสายจากผูผลิตที่มีชื่อเสียงและไดรับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล โดยใชทีมงานผูเชี่ยวชาญของบริษัทเปนผูคัดเลือกอยางละเอียดถี่ถวนและ
ระมัดระวัง เพื่อ ใหลูกคาเชื่อมั่นและไววางใจในโครงขายและอุปกรณ โดยบริษัทจะพิจารณาถึงคุณภาพ
ตลอดจนคุณสมบัติของสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงและอุปกรณชุมสายที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา
จากนั้นเมื่อบริษัทไดทําการคัดเลือกสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงและอุปกรณชุมสายจากคูคารายใดรายหนึ่งแลว
จะมีการสั่งซื้อซ้ําเพื่อคงประสิทธิภาพของการใหบริการตามที่ไดกลาวไวในขางตน โดยการคัดเลือกจะขึ้นอยู
กับเทคโนโลยีของอุปกรณนั้นๆ ประกอบดวย เชน บริษัทเลือกใชสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง ที่ผลิตโดยบริษัท
เอชบีซี เทเลคอม จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล จํากัด) บริษัทจะเลือกใช SDH Node ยี่หอ
Ericsson สําหรับเทคโนโลยี SDH บริษัทจะเลือกใช TDM Node ของยี่หอ Keymiles สําหรับเทคโนโลยี TDM
สวนเทคโนโลยี Ethernet บริษัทเลือกใชยี่หอ Hitachi แทนยี่หอ Brocade เพื่อใชเปน Core Network เพื่อ
ความเหมาะสมในการรองรับการใชงานที่เพิ่มสูงขึ้น และสามารถแกปญหาของการเกิด Loop-Storm ไดอยาง
เด็ดขาด อยางไรก็ตาม แมวาแตละเทคโนโลยีจะใชอุปกรณเพียงยี่หอเดียว บริษัทจะจัดทําสัญญาเพื่อกําหนด
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ราคาไวลวงหนาเปนระยะเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมตนทุนและปองกันไมใหคูคาดังกลาวปรับเปลี่ยนราคาใน
อนาคตหากมีการพึ่งพิงที่มากขึ้น
3.6.2 การติดตั้งโครงขายและอุปกรณ
บริษัทเนนในเรื่องรายละเอียดการออกแบบติดตั้งที่ตองมีความเรียบงายในการใหบริการและการ
ดําเนินการดูแลรักษาเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการออกแบบโครงขายใหสามารถ
ขยายความสามารถในการใหบริการไดโดยงาย และสามารถเพิ่มวงจรไดโดยไมกระทบกับการใชงานใน
ขณะนั้นหรือมีผลกระทบนอยที่สุดหากจําเปน โดยการออกแบบและติดตั้งที่กลาวขางตนนั้นจะกําหนดเสนทาง
ขายสายที่มีระยะสั้น และมีความเสี่ยงในการติดตั้งนอยที่สุดเพื่อลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับขายสายในอนาคต
ในการติดตั้งโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายการเลือกทําเลบริเวณยาน
ธุรกิจที่สําคัญ เพื่อวางโครงขายหลักของบริษัท (Backbone หรือ Core Network) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยจัดจางผูรับเหมาชวงเพื่อดําเนินการติดตั้ง ในการจางผูรับเหมาชวงนั้น บริษัทจะคัดเลือ ก
ผูรับเหมาชวงหลายรายโดยพิจารณาประสบการณและคุณภาพของงาน โดยผูรับเหมาชวงจะตองผานการ
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และผานการ
อบรมมาตรฐานในการติดตั้งจากบริษัท บริษัทจะทําขอตกลง (MOU) กับผูรับเหมาชวงเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว ซึ่งรวมไปถึงบทลงโทษปรับและการประกันการติดตั้งใหไดคุณภาพตามที่
บริษัทกําหนด รวมถึงการจัดหาบุคลากรประจําขายสายที่ผูรับเหมาชวงดังกลาวรับผิดชอบเพื่อเตรียมพรอม
กรณีเกิดปญหาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในการจัดสรรงานใหกับผูรับเหมาชวง บริษัทจะกระจายงานใหเหมาะสม
กับผูรับเหมาชวงแตละราย เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังตองกําหนดมาตรฐานราคากลาง
ในการติดตั้ง (Standard Price List) เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมในการจัดจางทั้งแกผูวาจางและ
ผูรับจาง
3.6.3 ลักษณะโครงขาย
ในการติ ดตั้ ง โครงขา ยเคเบิ้ล ใยแก ว นํา แสงของบริ ษั ท ซึ่ งตั้ ง อยู ใ นเขตกรุ ง เทพและปริม ณฑล จะ
ประกอบดวยโครงขายหลักที่เชื่อมตอกับโครงขายยอย (Access Network) จํานวนมากในยานธุรกิจที่สําคัญ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการติดตั้งโครงขาย เสนทางแนวเดินสายสัญญาณ ที่ตั้งของอุปกรณ ตลอดจน
ระบบไฟฟาหลักและระบบไฟฟาสํารองของแตละพื้นที่โดยจะเชาสถานที่ภายในอาคารตางๆ หรือเชาพื้นที่วาง
เพื่อวางตูคอนเทนเนอรที่มีอุปกรณสําหรับเชื่อมตอระหวางโครงขายกับโครงขายยอยของบริษัท
3.6.4 โครงขายปจจุบัน
ป จ จุ บั น บริ ษั ท มี โ ครงข า ยใยแก ว นํ า แสงที่ ส ามารถครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก าร ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และ สมุทรปราการ โดยสุดเขตทางทิศเหนือคือพื้นที่บริเวณ
ประตูน้ําพระอินทร ทิศใตคือพื้นที่บริเวณสําโรง ทิศตะวันออกคือพื้นที่บริเวณบางนาหลักกิโลเมตรที่ 22 และ
ทิศตะวันตกคือพื้นที่บริเวณพุทธมณฑลสาย 8 ซึ่งจะครอบคลุมระยะทางประมาณ 1,648 ตารางกิโลเมตร
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโครงขายบนรางรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งมีความยาวประมาณ 55 กิโลเมตร สวนการ
เชื่อมตอจากโครงขายของบริษัทไปยังจุดสุดทายของลูกคา (Last Mile) นั้น จะมีการกระจายสายเคเบิ้ลใยแกว
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นําแสงทั้งจากโครงขายหลักและโครงขายยอย ขึ้นอยูกับตําแหนงและความเหมาะสมทางกายภาพของสถานที่
ที่อุปกรณตั้ง อยู บริษัทมี อัตราการใชโครงขายเทากับรอยละ 34 (โดยคํานวณจากอัตราสวนจํา นวน
Bandwidth ทั้งหมดที่บริษัทไดติดตั้งใหแกลูกคา ซึ่งเทากับ 20.63 Gbps ตอ Bandwidth รวมของโครงขาย
หลัก ณ ปจจุบันของบริษัทซึ่งเทากับ 60.00 Gbps)
ปจจุบันโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงของบริษัทจะติดตั้งบนเสาไฟฟาของ การไฟฟานครหลวง การ
ไฟฟาภูมิภาค แนวรถไฟฟาบีทีเอส และบาทวิถีริมทางขึ้น-ลงของสถานีรถไฟฟาบีทีเอส เปนตน โดยบริษัท
ได รั บ สิ ท ธิ แ ห ง ทาง (Right of Way) ตามสิ ท ธิ ข องผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 39 หมวด 4 แห ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมาตราดังกลาวระบุใหผูรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอหรือติดตั้งอุปกรณ ประกอบใดๆ ในการใหบริการโทรคมนาคมไดเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจาก กทช. ตามคาใชจายที่กําหนดโดยเจาของสิทธิแหงทาง
รายละเอียดสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิแหงทางสรุปไดดังนี้
• สัญญาใหใชพื้นที่บนทางยกระดับรถไฟฟาบีทีเอส เพื่อติดตั้งโครงขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง
เปนสัญญาที่บริษัทลงนามกับบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BTS”) โดย
BTS ตกลงใหบริษัทใชพื้นที่ในสถานีรถไฟฟาเพื่อติดตั้ง อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม บนพื้นที่
ตามแนวทางเดินรถไฟฟา เพื่อติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงจํานวน 192 cores และอุปกรณไป
ตามพื้นที่และรางเดินสายเคเบิ้ล โดยกําหนดใหสายเคเบิ้ลใยแกวและอุปกรณที่ติดตั้งนี้ บริษัทมี
สิทธิใชประโยชนเพื่อการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท จํานวน 120 cores BTS มี
สิทธิใชประโยชนเพื่อการขยายสมรรถนะการใหบริการระบบขนสงมวลชน จํานวน 48 cores
และ กําหนดให 24 cores ที่เหลือนั้น บริษัทตองจัดการทําการตลาดเพื่อนําออกใหลูกคาเชาใช
งาน เฉพาะในกลุมที่เปนผูประกอบกิจการใหบริการโทรคมนาคมเปนหลัก ซึ่งไมใชลูกคาของ
บริษัทในสวนที่ใชบริการวงจรสื่อสารกับบริษัทจํานวน 120 cores และบริษัทจะตองแบงรายได
คาบริการที่เกิดขึ้นกับสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงจํานวน 24 cores นี้ ใหแก BTS ในอัตราสวน
ตามที่ตกลงกัน หรือชําระเงินจํานวนหนึ่งใหแก BTS เพื่อเปนการประกันรายไดขั้นต่ําใหกับ BTS
ตั้งแตปแรกที่บริษัทเขาทําสัญญาฯ ดวย โดยบริษัทตองเปนผูซอมแซม ดูแลโครงขายทั้งหมด
ดวยคาใชจายบริษัทเอง สัญญาฉบับนี้มีอายุ 10 ปนับตั้งแต 7 สิงหาคม 2552 โดย BTS ยินยอม
ตอใหอีก 5 ป เมื่อครบกําหนดอายุสัญญา และเมื่อสิ้นสุดสัญญาฯ ทรัพยสินทั้งหมดจะตกเปน
กรรมสิทธิ์ของ BTS ทันที
• หนังสืออนุญาตใหบริษัทพาดสายเสนใยแกวนําแสง ออกโดยการไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) แก
บริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551ในการอนุญาตใหติดตั้งสายใยแกวนําแสงให 10 เสนทาง รวม
ระยะทาง 24.79 กิโลเมตร โดยบริษัทตองปฎิบัติตามเงื่อนไขและคาใชจายในการสํารวจและ
ราคาพาดสายกั บ เสาไฟฟ า ตามที่ กฟน. กํ า หนด ซึ่ ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น ค า ใช จ า ย
ดังกลาวกับ กฟน. จํานวนหนึ่งซึ่งยังไมไดเรียกเก็บเนื่องจากอัตราการคิดคาตอบแทนการวาง
โครงขายสายกับเสาไฟฟายังไมไดรับอนุมัติจาก กฟน.
สวนที่ 2 หนา 45

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

• สัญญาใชสายสัญญาณเสนใยแกวนําแสงกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย (“กทพ.”) ระยะ
เวลา 3 ป จํานวน 2 สัญญา เริ่มตน 19 พฤศจิกายน 2551 และ 10 ธันวาคม 2551 ตามลําดับ
โดยเปนการใชสายสัญญาณเสนใยแกวนําแสง สัญญาละ 4 cores จากจุดเชื่อมตอคอสะพาน
พระราม 9 ฝงสาธุประดิษฐ ถึงจุดเชื่อมตอคอสะพานพระราม 9 ฝงราษฎรบูรณะ เพื่อเชื่อมตอ
ขยายโครงขายหลักจากพื้นที่ฝงกรุงเทพฯ ไปยังฝงธนบุรี มีอัตราคาใชสายสัญญาณตามที่ตกลง
กั น ในสั ญ ญา กทพ.อาจพิ จ ารณาต อ สั ญ ญาตามระยะเวลา และอั ต ราค า ใช บ ริ ก าร และ
ผลประโยชนตอบแทนที่จะไดตกลงรวมกัน
• หนังสืออนุญาตใหบริษัทกอสรางทอรอยเคเบิ้ลใตดิน ออกโดยกรุงเทพมหานคร (“กทม.”) แก
บริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ในการอนุญาตใหดําเนินการขุดฝงสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงลง
ใต บ าทวิ ถี ซึ่ ง เป น ที่ ส าธารณะเท า นั้ น โดยต อ งต อ งปฎิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของ กทม. และอั ต รา
คาใชจายตามที พรบ. ทางหลวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
• หนังสืออนุญาตใหบริษัทพาดสายเสนใยแกวนําแสง ออกโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค (“กฟภ.”)
แกบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ในการอนุญาตใหติดตั้ง
สายใยแกวนําแสง รวมระยะทาง 72.19 กิโลเมตร โดยบริษัทตองปฎิบัติตามเงื่อนไขและอัตราคา
สมทบการปรับปรุงเสาไฟฟา คาธรรมเนียมในการขออนุญาตพาดสาย คาบริการพาดสายจาย
รายปตอเสนทางตามที่ กฟภ. กําหนด การอนุญาตพาดสายจะไมมีกําหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัท
สามารถพาดสายไดตราบเทาที่บริษัทไดจายคาบริการและคาธรรมเนียมตางๆ ดังกลาวมาใหแก
กฟภ.อยางถูกตองครบถวน
• สัญญาใชบริการโครงขายระบบเสนใยแกวนําแสงกับการไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2553 โดยมีระยะเวลาของสัญ ญา 12 ป เพื่ อใช โครงขา ยระบบเสนใยแก วนํา แสง
ของกฟน. จํานวน 2 วงจร เปนโครงขายเสริมโครงขายหลัก และมีอัตราคาใชบริการโครงขาย
ระบบเสนใยนําแสงตามที่ตกลงกันในสัญญา และสามารถใชสิทธิแหงทางในการพาดสายเคเบิ้ล
ใยแกวนําแสง บนเสาไฟฟาของ กฟน. เพื่อการใหบริการแกลูกคาของบริษัทได
นอกจากการลงทุนติดตั้งโครงขายใยแกวนําแสงของตนเองแลว บริษัทยังไดทําสัญญาขอเชาใช
บริการโครงขายใยแกวนําแสง จํานวน 126 Cores เปนระยะทางเทากับ 124.65 กิโลเมตร กับ GCSV (ซึ่งเปน
ผูใหบริการโครงขายตามสัญญาใหดําเนินการใหบริการเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศจาก
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”)) ในการใชบริการโครงขาย โดยมีเงื่อนไข และมีอัตราคาใช
บริการโครงขายใยแกวนําแสง ตามที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งสัญญา ฯ นี้ไดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553
แมวาสัญญา ฯ ดังกลาวไดสิ้นสุดระยะเวลาลงแลวตามสัญญาใหดําเนินการฯ ที่ไดครบอายุแลว แตเนื่องจาก
GCSV อยูระหวางดําเนินการเจรจาเพื่อเขาซื้อโครงขายที่ไดทําการโอนให กสท. คืนจาก กสท. ซึ่งหากการซื้อ
ขายสําเร็จ ผูถือหุนรายใหญของ GCSV จะตกลงขายโครงขายดังกลาวในราคาทุนพรอมทั้งแบรนดไวโอลิน
ใหแกบริษัท และจะดําเนินการชําระบัญชีหรือเลิกกิจการของ GCSV ในภายหลัง ดังนั้นบริษัทจึงยังคงใช
โครงขายใยแกวนําแสงตลอดจนชําระคาเชาใชบริการใหแก GCSV ในราคาเดิมตอไป
สวนที่ 2 หนา 46

