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3. การประกอบธุรกิจของบริษัท
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ บริการสื่อสารครบวงจรหนึง่ เดียวของประเทศไทย และเป็ น ผู้นํา
คอนเวอร์ เจนซ์ไลฟ์สไตล์ ซึง่ เชื่อมโยงทุกบริการ พร้ อมพัฒนาโซลูชนั่ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ตรงใจลูกค้ าได้ อย่างแท้ จริง ทํา
ให้ กลุม่ ทรูมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมไทย ทังนี
้ ้กลุม่ ทรูเป็ นผู้ให้ บริ การ Quadruple Play ซึง่
ประกอบด้ วยบริ การด้ านเสียง (โทรศัพท์พื ้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่) วิดีโอ ข้ อมูลและมัลติมีเดียต่างๆ ในทุกรูปแบบการ
สื่อสาร โดยประสานประโยชน์จากโครงข่าย บริการ และคอนเทนท์ของกลุม่ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานทําให้ ธุรกิจเติบโตต่อไปในอนาคต
นับตังแต่
้ ต้นปี 2550 กลุม่ ทรูได้ มีการแบ่งกลุม่ ธุรกิจหลักออกเป็ น 5 กลุม่ (โดยเอกสารฉบับนี ้จะเรี ยงลําดับ เนื ้อหา
ตามกลุม่ ธุรกิจหลัก) ซึง่ ประกอบด้ วย
• ธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ ชื่อ ทรูออนไลน์ ซึง่ ประกอบด้ วย บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานและบริการเสริม บริ การโครงข่ายข้ อมูล
บริการอินเทอร์ เน็ต และบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง หรื อ บริ การบรอดแบนด์ และบริการ WE PCT (บริการโทรศัพท์
พื ้นฐานใช้ นอกสถานที่)
• ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ ชื่อ ทรูมฟู (ชื่อเดิม ทีเอ ออเร้ นจ์)
• ธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก ภายใต้ ชื่อ ทรูวิชนั่ ส์ (ชื่อเดิมว่า ยูบีซี)
• ธุรกิจดิจิตอลคอมเมิร์ซ ภายใต้ ช่ือ ทรูมนั นี่
• ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนท์ ภายใต้ ชื่อ ทรูไลฟ์ (รวมทังทรู
้ คอฟฟี่ )
สําหรับรายงานด้ านการเงิน กลุม่ ทรูรายงานผลการดําเนินงานเป็ น 3 ธุรกิจหลัก คือ ทรู ออนไลน์ ทรูมฟู
และทรูวิชนั่ ส์ โดยผลการดําเนินงานของธุรกิจดิจิตอลคอมเมิร์ซและดิจิตอลคอนเทนท์ (ทรูมนั นี่และทรูไลฟ์) ได้ ถกู รวมอยูใ่ น
กลุม่ ธุรกิจของทรูออนไลน์
ในปี 2551 รายได้ จากการให้ บริ การของทรูออนไลน์ (ซึง่ ประกอบด้ วย บริการโทรศัพท์พื ้นฐานและบริการเสริม บริการ
ด้ านโครงข่ายข้ อมูล บริการอินเทอร์ เน็ตและบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง หรื อบริการ บรอดแบนด์ และบริการ WE PCT
หรื อ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานใช้ นอกสถานที่) มีสดั ส่วน ร้ อยละ 40 ของรายได้ จากการให้ บริ การของกลุม่ ทรู (หลังจากหัก
รายการระหว่างกันระหว่างธุรกิจต่างๆในกลุม่ และไม่รวมรายได้ จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Interconnection Charges – IC)
ในขณะที่รายได้ จากทรูมฟู มีสดั ส่วนร้ อยละ 42 และ ทรูวิชนั่ ส์มีสดั ส่วนร้ อยละ 18
ตารางด้ านล่างแสดงรายได้ 1/ และ กําไรจากการดําเนินงาน ก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้ จ่ายตัด
จ่าย (EBITDA) ของธุรกิจในกลุม่ ทรู
รายได้ จากการให้ บริการ1/:
หน่วย: ล้านบาท
ทรูออนไลน์
ทรูมฟู (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรื อ IC)
ทรูวิชนั่ ส์
รวม

2549
20,515
21,762
8,261
50,538

ร้ อยละ
41
43
16
100

2550
20,194
22,993
8,631
51,818
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ร้ อยละ
39
44
17
100

2551
20,996
21,652
9,273
51,921

ร้ อยละ
40
42
18
100
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EBITDA:
หน่วย: ล้านบาท
ทรูออนไลน์
ทรูมฟู (ไม่รวมค่า IC)
ทรูวิชนั่ ส์
รายการระหว่างกัน
รวม
หมายเหตุ: 1/ หลังหักรายการระหว่างกัน

2549
9,899
5,072
2,366
(82)
17,255

ร้ อยละ
57
29
14
100

2550
9,670
7,566
2,527
(9)
19,754

ร้ อยละ
49
38
13
100

2551
10,195
5,691
2,666
(80)
18,472

ร้ อยละ
55
31
14
100

3.1.1 ทรูออนไลน์
ทรูออนไลน์ ประกอบด้ วย บริ การโทรศัพท์พื ้นฐาน และบริ การเสริ มต่างๆ เช่น บริการโทรศัพท์สาธารณะ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังรวมถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ บริการโครงข่ายข้ อมูล และบริการ WE PCT โดยธุรกิจอินเทอร์ เน็ต
และบรอดแบนด์เติบโตอย่างรวดเร็ว และบริ การใหม่ๆ เช่น บริ การโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (International Direct
Dialing – IDD) และบริ การโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) ช่วยรักษา
ระดับรายได้ โดยรวมของกลุม่ ธุรกิจ ทรูออนไลน์
(1) บริการโทรศัพท์พื ้นฐาน
โดยมีสว่ นแบ่งตลาด
ทรูเป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานรายใหญ่ที่สดุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ประมาณกว่าร้ อยละ 50 และมีผ้ ใู ช้ บริ การเกือบ 2 ล้ านเลขหมาย จากเลขหมายที่มีทงหมด
ั้
2.6 ล้ านเลขหมาย
ในเดือนสิงหาคม ปี 2534 บริ ษัท ได้ ทําสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ระหว่างบริษัทฯ กับ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “สัญญาร่วมการงานฯ”
โดยให้ บริษัทเป็ นผู้ดําเนินการลงทุน จัดหา และติดตังควบคุ
้
ม ตลอดจนซ่อมบํารุงและรักษาอุปกรณ์ในระบบสําหรับการขยาย
บริการโทรศัพท์จํานวน 2 ล้ านเลขหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็ นระยะเวลา 25 ปี สิ ้นสุดปี 2560 ต่อมาได้ รับ
สิทธิให้ ขยายบริ การโทรศัพท์อีกจํานวน 6 แสนเลขหมาย บริษัทได้ โอนทรัพย์สนิ ที่เป็ น โครงข่ายทังหมดให้
้
แก่ทีโอที โดยได้ รับ
รายได้ จากธุรกิจบริการโทรศัพท์พื ้นฐาน และบริการเสริ มในรูปของส่วนแบ่งรายได้ ในอัตราร้ อยละ 84 สําหรับโทรศัพท์พื ้นฐานใน
ส่วน 2 ล้ านเลขหมายแรก และอัตราร้ อยละ 79 สําหรับในส่วน 6 แสนเลขหมายที่ได้ รับการจัดสรรเพิ่มเติมในภายหลัง ในส่วนของ
้ ยกเว้ น
บริ การเสริ มต่าง ๆ ที่บริษัทได้ ให้ บริการอยู่ บริษัทได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ในอัตราร้ อยละ 82 ของรายได้ จากบริการเสริมนันๆ
บริการโทรศัพท์สาธารณะ ซึง่ บริษัทได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ในอัตราร้ อยละ 76.5 นอกจากนัน้ กลุม่ ทรูยงั ได้ รับได้ รับใบอนุญาต
ให้ บริการโทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต (Voice over Internet Protocol – VoIP) บริการโทรศัพท์พื ้นฐาน บริการโทรศัพท์
สาธารณะ และบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ รวมทังบริ
้ การอินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ จาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กทช.”)
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ตารางแสดงจํานวนผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานและรายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริการโทรศัพท์พื ้นฐาน
2547
2548
2549
2550
จํานวนผู้ใช้ บริการ
1,944,521 1,989,664 1,976,965 1,955,410
รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท)
538
493
414
362

2551
1,902,507
331

บริ การเสริ ม
นอกเหนือจากโทรศัพท์พื ้นฐาน บริษัทได้ พฒ
ั นาบริการเสริ มต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ซึง่
ประกอบด้ วย
• บริการโทรศัพท์สาธารณะ
บริษัทได้ รับอนุญาตจาก
ทีโอที
เพื่อให้ บริ การโทรศัพท์สาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 26,000 ตู้
• บริ การรับฝากข้ อความอัตโนมัติ (Voice Mailbox) บริการรับสายเรี ยกซ้ อน (Call Waiting) บริการสนทนา 3 สาย
(Conference Call) บริ การโอนเลขหมาย (Call Forwarding) บริ การเลขหมายด่วน (Hot Line) บริการย่อเลขหมาย
(Abbreviated Dialing) บริการโทรซํ ้าอัตโนมัติ (Automatic Call Repetition) และ บริการจํากัดการโทรออก (Outgoing Call
Barring)
• บริการ Caller ID เป็ นบริ การเสริมพิเศษที่แสดงหมายเลขเรี ยกเข้ า
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ให้ บริการเสริมอื่นๆ แก่ลกู ค้ าธุรกิจ ซึง่ มีความต้ องการใช้ เลขหมายเป็ นจํานวนมาก และ
ต้ องการใช้ บริการเสริมที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น ได้ แก่
• บริ การตู้สาขาอัตโนมัติระบบต่อเข้ าตรง (Direct Inward Dialing – DID) เป็ นบริ การที่ทําให้ โทรศัพท์พื ้นฐาน
สามารถเรี ยกเข้ าเลขหมายภายในของตู้สาขาอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านพนักงานสลับสาย (Operator) จึงทําให้ เลข
หมายภายในทุกเลขหมายเปรี ยบเสมือนสายตรง
• บริการเลขหมายนําหมู่ (Hunting Line) เป็ นบริการที่จดั กลุม่ เลขหมายให้ สามารถเรี ยกเข้ าได้ โดยใช้
เลขหมายหลัก
เพียงเลขหมายเดียว
• โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (Integrated Service Digital Network – ISDN) เป็ นบริการที่ทําให้ ผ้ ใู ช้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ หลากหลายรูปแบบทังรั้ บ-ส่งสัญญาณภาพ เสียง และข้ อมูลพร้ อมกันได้ บนคู่สาย
เพียง 1 คูส่ ายในเวลาเดียวกัน
• บริการ Televoting เป็ นบริการที่ช่วยให้ รับสายโทรศัพท์เรี ยกเข้ าที่มีระยะเวลาสันๆในจํ
้
านวนสูงมากๆ ซึง่ สามารถ
้ ปกรณ์หรื อโปรแกรมในการรองรับสายเรี ยกเข้ า
นํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดได้ โดยไม่ต้องลงทุนติดตังอุ
ปริมาณสูงๆ และสามารถทราบผลหรื อจํานวนการเรี ยกเข้ าได้ ภายในเวลา 5 วินาที
• บริ การฟรี โฟน 1-800 (Free Phone 1-800) เป็ นบริการพิเศษที่ผ้ เู รี ยกต้ นทาง ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ทางไกลโดย
้
้นที่เดียวกัน และโทรทางไกลภายในประเทศ
ผู้รับปลายทางจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ทังจากการโทรภายในพื
โดยกดหมายเลข 1800 แล้ วตามด้ วยหมายเลขโทรฟรี 6 หลัก
• บริการประชุมผ่านสายโทรศัพท์ (Voice Conference) สามารถจัดประชุมได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา ผ่านทางสายโทรศัพท์
• บริ การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์ เน็ต (VoIP) ภายใต้ ชื่อ NetTalk by True
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โครงข่ายโทรศัพท์พืน้ ฐาน
โครงข่ายโทรศัพท์พื ้นฐานของบริ ษัทเป็ นโครงข่ายใยแก้ วนําแสงที่ทนั สมัย มีความยาวรวมทังสิ
้ ้นกว่า 176,000
กิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 4,200 ตารางกิโลเมตร โดยใช้ สายเคเบิล
้ านเสียงและข้ อมูล
ทองแดงในระยะทางสัน้ (โดยเฉลี่ยราว 3 – 4 กิโลเมตร) เพื่อคุณภาพที่ดีที่สดุ ในการให้ บริการทังด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเลขหมายโทรศัพท์พื ้นฐานที่ให้ บริการแก่ลกู ค้ าเป็ นจํานวนรวม 1,902,507
เลขหมาย ประกอบด้ วย ลูกค้ าบุคคลทัว่ ไปจํานวน 1,272,600 เลขหมาย และลูกค้ าธุรกิจจํานวน 629,907 เลขหมาย ซึง่
ลดลงเล็กน้ อยจากปี 2550 ในขณะที่รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนลดลงในอัตราร้ อยละ 8.5 เป็ น 331 บาท โดยมี
สาเหตุจากผู้ใช้ บริการเปลี่ยนมาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั คงมีจํานวนผู้ใช้ บริการค่อนข้ างคงที่ ทังนี
้ ้
รายได้ สว่ นใหญ่ (ร้ อยละ 55) มาจากลูกค้ าธุรกิจ
(2) บริการบรอดแบนด์และอินเทอร์ เน็ต (Broadband and Internet)
บริ การบรอดแบนด์
กลุม่ ทรูเป็ นผู้ให้ บริการบรอดแบนด์หรื ออินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศ และครองส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้ อยละ 50 ของตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงทัว่ ประเทศ และยังเป็ นผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต ไร้ สายความเร็ว
สูง หรื อ Wi-Fi (Wireless Fidelity) รายใหญ่ กลุม่ ทรูให้ บริการบรอดแบนด์สําหรับลูกค้ าทัว่ ไปผ่าน 2 เทคโนโลยี คือ Cable
Modem และ DSL ด้ วยความเร็วสูงสุด 10 Mbps (ผ่านบริการ VDSL)
ในปี 2546 กลุม่ ทรู และ ผู้ให้ บริ การรายอื่น เช่น KSC ได้ นําเสนอบริการอินเทอร์ เน็ตไร้ สายความเร็วสูง หรื อ Wi-Fi
ณ สิ ้นปี 2551 กลุม่ ทรูได้ ขยายจุดให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตไร้ สายความเร็วสูงกว่า 16,000 จุดตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น ร้ านกาแฟ
ร้ านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้ างสรรพสินค้ า โรงภาพยนตร์ ศูนย์ประชุม และอาคารสํานักงานต่างๆ
้ 6 Mbps ถ◌ึ ง 10
ในเดือนมีนาคม 2548 กลุม่ ทรู นําเสนอบริการ VDSL ซึง่ เป็ นบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงตังแต่
Mbps สําหรับกลุม่ ลูกค้ าธุรกิจ
ในเดือนเมษายน 2548 กลุม่ ทรูเปิ ดให้ บริการ Pre Pay hi-speed Internet ไฮ-สปี ด อินเทอร์ เน็ตแบบเติมเงิน ครัง้ แรก
ในประเทศไทยเพื่อเป็ นทางเลือกใหม่แก่ลกู ค้ าที่สะดวกและคุ้มค่า
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ จํากัด (“TUC”) เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทย่อยของกลุม่ ทรู ซึง่ ได้ รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ กทช. เพื่อให้ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐาน บรอดแบนด์ และ บริ การโครงข่ายข้ อมูล ทัว่ ประเทศ โดยโครงสร้ าง
โครงข่ายพื ้นฐาน และเทคโนโลยีใหม่ เช่น NGN (Next Generation Network) xDSL และ Gigabit Ethernet โดย TUC
ให้ บริ การวงจรสื่อสารข้ อมูลและบรอดแบนด์รวมทังโครงข่
้
ายสื่อสารข้ อมูล ให้ แก่บริ ษัทย่อยอื่น ในกลุม่ ทรู รวม บริ ษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต จํากัด (“TI”) และ บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด (“TM”) เพื่อนําไปให้ บริการต่อ แก่ลกู ค้ าอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
รายย่อย บริการข้ อมูล และบริ การที่ไม่ใช่เสียง แก่ลกู ค้ าทัว่ ไป และลูกค้ าธุรกิจ ตามลําดับ
ทําให้ กลุม่ ทรูสามารถให้ บริ การบรอดแบนด์ที่มีความเร็วสูงและมี
ด้ วยโครงข่ายโทรศัพท์พื ้นฐานที่ทนั สมัย
ประสิทธิภาพคงที่ อีกทังยั
้ งสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายในการติดตัง้ การดําเนินงาน และการบํารุงรักษา เนื่องจากไม่
เพียงแต่สามารถให้ บริการ ADSL เท่านัน้ แต่ยงั สามารถให้ บริการ ADSL2+, G.SHDSL และ Gigabit Ethernet และมี
ความพร้ อมที่จะพัฒนาไปเป็ นโครงข่าย NGN ซึง่ เป็ นเทคโนโลยี ระบบ IP
กลุม่ ทรูยงั ให้ บริ การด้ านคอนเทนท์ที่เปี่ ยมด้ วยคุณภาพ ซึง่ มีความหลากหลายและเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่า
จะเป็ น คอนเทนท์สําหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟั งเพลง ดูกีฬา หรื อรักการอ่านหนังสือออนไลน์ในรูปแบบของ E-Book
นอกจากนัน้ ทรู ยงั ตอกยํ ้าความเป็ นผู้นําในธุรกิจนี ้ โดยให้ บริการเสริมต่างๆ เช่น บริ การเกมออนไลน์ บริ การ IPTV บริการ
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WhiteNet (เพื่อกลัน่ กรองและสกัดจับภาพและสื่อบนอินเทอร์ เน็ตที่ไม่เหมาะสมสําหรับเยาวชน) และโปรแกรม Norton
Anti-Virus (เพื่อตรวจจับและกําจัดไวรัสแบบอัตโนมัติ)
กลุม่ ทรูได้ นําเสนอโปรโมชัน่ hi-speed Internet Super Package 2 Mbps ใหม่ในปี 2551 ด้ วยความเร็วเพิ่มจาก
เดิม 2 เท่า เป็ น 2 Mbps ที่ราคา 890 บาทต่อเดือน พร้ อมให้ Wi-Fi Router ฟรี และสามารถใช้ Wi-Fi by TrueMove โดยไม่
จํากัดการใช้ งาน ซึง่ ได้ รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด ทําให้ ณ สิ ้นปี 2551 มีผ้ ใู ช้ บริการทังสิ
้ ้น 632,461 ราย เพิ่มขึ ้นจากปี
2550 ในอัตราร้ อยละ 15.4 นอกจากนันลู
้ กค้ า Wi-Fi เพิ่มขึ ้นเป็ น 109,000 ราย จากจํานวน 31,523 ณ ปลายปี 2550 และ
ยังมีผ้ ลู งทะเบียนใช้ Green Bangkok Wi-Fi ซึง่ เป็ นโครงการที่ทรูร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้ บริการอินเตอร์ เน็ตไร้ สายที่
ความเร็ว 64 Kbps ฟรี อีกประมาณกว่า 100,000 ราย
ตารางแสดงจํานวนผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์ และรายได้ เฉลี่ยต่อผู้ใช้ บริการต่อเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริการบรอดแบนด์
2547
2548
2549
2550
จํานวนผู้ใช้ บริการ
164,775
300,322
442,728
548,285
รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท)
1,051
739
721
709

2551
632,461
711

บริ การอิ นเทอร์ เน็ต
กลุม่ ทรูดําเนินธุรกิจการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต (รวมทัง้ คอนเทนท์ และ แอพพลิเคชัน่ ) โดยผ่านบริษัทย่อย คือ
1. บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จํากัด (“AI”) ซึง่ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 65 ได้ รับอนุญาตจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) หรื อ กสท (ก่อนหน้ าคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ให้ ดําเนินธุรกิจการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิง
พาณิชย์ (ISP) แก่ผ้ ใู ช้ บริการทัว่ ประเทศจนกระทัง่ ถึง ปี 2549 ด้ วยอุปกรณ์ที่ได้ ทําสัญญาเช่าระยะยาวจาก กสท หรื อ
หน่วยงานที่ได้ รับอนุญาตจาก กสท ทังนี
้ ้ เอเซีย อินโฟเน็ท ได้ รับ ใบอนุญาต ในการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแบบที่ 1 (ต่อ
อายุได้ ) ซึง่ จะสิ ้นสุดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต จํากัด ("TI") ซึง่ บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในเดือนกันยายน 2548 ทรู อินเทอร์ เน็ต
ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการ กทช. ในการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแบบที่ 1 โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 1 ปี และ
สามารถต่ออายุได้ ครัง้ ละ 1 ปี โดยใบอนุญาตจะสิ ้นสุดในวันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปี
ในภาพรวมของธุรกิจอินเทอร์ เน็ต กลุม่ ทรูเป็ นผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ตที่ใหญ่ที่สดุ มีผ้ ใู ช้ บริ การทังสิ
้ ้นประมาณ 1.3
ม่ ลูกค้ าทัว่ ไป และลูกค้ าธุรกิจ เนื่องจากสามารถ
ล้ านราย (รวมผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์) โดยเป็ นผู้นําตลาดทังในกลุ
้
ให้ บริ การพร้ อมบริการเสริม ต่างๆ อย่างครบวงจร อาทิ บริการ Internet Data Center บริการเก็บรักษาข้ อมูลและบริการ
ป้องกันความปลอดภัยข้ อมูล สําหรับลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่
ภายหลังจากบริ ษัทย่อยในกลุม่ ทรูได้ รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ กทช. ณ ปลายปี 2549 ให้ เปิ ดบริ การ
อินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ บริการอินเทอร์ เน็ตและบรอดแบนด์ของกลุม่ ทรูได้ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สามารถ
ให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นแก่ลกู ค้ า รวมทังช่
้ วยประหยัดต้ นทุนในการให้ บริการ
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ตารางด้ านล่าง แสดงถึงจํานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ต/บรอดแบนด์
บริการอินเทอร์ เน็ต/บรอดแบนด์
1/

2547
1,231,344

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
2550
2/
716,703
849,007 1,104,586

2551
1,274,802

จํานวนผู้ใช้ บริการ
1/
รวมผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์
2/
การลดลงของจํานวนผู้ใช้ บริ การในปี 2548 เกิดจากการโอนย้ ายลูกค้ าประเภท dial-up ไปเป็ นประเภทบรอดแบนด์ และ
การเปลี่ยนวิธีการคํานวณจํานวนผู้ใช้ บริการประเภท dial-up

(3) บริการโครงข่ายข้ อมูล (Data Services)
้ บริการ
กลุม่ ทรูให้ บริ การโครงข่ายข้ อมูล ในลักษณะโซลูชนั่ ทังบริ
้ การด้ านเสียงและข้ อมูลไปด้ วยกัน รวมทังให้
ด้ านการบริหารโครงข่ายข้ อมูลกับลูกค้ าธุรกิจ ทังนี
้ ้ผ่านเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่หลากหลาย ประกอบด้ วย บริการโครงข่ายข้ อมูล
ดิจิตอล DDN (Digital Data Network) หรื อ บริการวงจรเช่า (Leased Line) บริการโครงข่ายข้ อมูลผ่านเครื อข่าย IP ได้ แก่
บริ การ MPLS (Multi-protocol Label Switching) บริการ Metro Ethernet ซึง่ เป็ นบริการโครงข่ายข้ อมูลที่ใช้ เทคโนโลยี
Fiber-to-the-building และถูกออกแบบมาเฉพาะลูกค้ าธุรกิจ รวมทัง้ บริการวงจรเช่าผ่านเครื อข่าย IP (IP based leased
line) ที่ผสมผสานระหว่าง บริการข้ อมูลผ่านเครื อข่าย IP และบริการวงจรเช่า ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีกว่าบริการผ่านเครื อข่าย IP
แบบมาตรฐาน นอกจากนัน้ ยังเน้ นการให้ บริ การด้ านการบริ หารโครงข่ายข้ อมูลให้ กบั ลูกค้ าธุรกิจ (Managed Network
Service) และการบริ หารจัดการเครื อข่ายข้ อมูล หรื อ Managed Data Network เป็ นบริการที่ผสมผสานบริการเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิการเครื อข่าย 3 บริ การเข้ าด้ วยกัน ตังแต่
้ การจัดการประสิทธิภาพของเครื อข่าย การบริ หารข้ อผิดพลาด และ การ
กําหนดค่าต่างๆ ของเครื อข่าย นอกจากนันยั
้ งมีบริ การศูนย์อินเทอร์ เน็ต ดาต้ า เซ็นเตอร์ (Internet Data Center - IDC) ซึง่
ให้ บริการเพื่อรองรับระบบเครื อข่ายและข้ อมูลของลูกค้ าอย่างครบวงจร
กลุม่ ทรูคือหนึ่งในผู้ให้ บริ การสื่อสารข้ อมูลธุรกิจ รายใหญ่ของประเทศ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2551 กลุม่ ทรูได้ ให้ บริการโครงข่าย
ข้ อมูล แก่ลกู ค้ ารวม 17,741 วงจร ซึง่ เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 26.9 จากปี 2550 โดยมีรายได้ เฉลี่ยต่อวงจรต่อเดือน ที่ระดับ 9,808
บาท ซึง่ ลดลงจากปี 2550 ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ธุรกิจอยูใ่ นช่วงการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี ไปสูบ่ ริการที่ราคาลดลง
ตารางแสดงจํานวนวงจรเช่าและรายได้ เฉลี่ยต่อวงจรต่อเดือน (บาท)

จํานวนวงจร
รายได้ เฉลี่ยต่อวงจรต่อเดือน (บาท)

2547
9,001
11,014

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2549
10,216
12,033
10,411
11,106

2550
13,976
11,253

2551
17,741
9,808

กลุม่ ทรู มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เนื่องจากมีโครงข่ายที่ทนั สมัยที่สดุ โดยมีกลยุทธ์ในการเน้ นสร้ างความ
แตกต่างจากผู้ให้ บริการรายอื่น ด้ วยการนําเสนอบริการตามความต้ องการเฉพาะของลูกค้ า ผสมผสาน ผลิตภัณฑ์และ
บริการภายในกลุม่ ไปด้ วยกัน อาทิ บริการด้ านข้ อมูล (Content) VoIP และอินเทอร์ เน็ต หรื อการนําเสนอบริการร่วมกับคูค่ ้ า
ทางธุรกิจต่างๆ อาทิ ร่วมมือกับบริษัทซิสโก้ (Cisco) เพื่อให้ บริการวางระบบเครื อข่าย IP คุณภาพสูง ทําให้ ไม่จําเป็ นต้ อง
แข่งขันด้ านราคาเพียงอย่างเดียว ทังนี
้ ้ กลุม่ ทรูเป็ นผู้ให้ บริ การรายแรกของประเทศไทย ที่ได้ การรับรองจากซิสโก้ ให้ เป็ น
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“Cisco Powered” ปั จจุบนั มีบริ ษัทที่ได้ รับ Cisco Powered ทัว่ โลกกว่า 300 ราย ในปี 2551 ลูกค้ าของซิสโก้ (ซึง่ ทรูเป็ นผู้
ให้ บริการ) จัดอันดับคุณภาพการให้ บริการของทรูอยูใ่ นระดับ “ยอดเยี่ยม”
้
บริการสูก่ ลุม่
กลุม่ ทรู มีเป้าหมายหลักที่จะให้ บริการลูกค้ าที่เป็ นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทังจะขยายการให้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ เอสเอ็มอี อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด เนื่องจากยังมีสว่ นแบ่งตลาด
โดยวางแผนที่จะใช้ ประโยชน์จา
ในพื ้นที่ดงั กล่าวค่อนข้ างตํ่า
อีกทังตลาดต่
้
างจังหวัดยังมีโอกาสเติบโตได้ อีกมาก
ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุม่ ที่มีความหลากหลาย (อาทิ บริ การด้ านข้ อมูล VoIP และอินเทอร์ เน็ต) เพื่อขยายส่วนแบ่ง
ตลาดในต่างจังหวัดโดยผ่านยุทธศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์และการนําเสนอผลิตภัณฑ์ภายในกลุม่ ไปด้ วยกัน
(4) บริการโทรศัพท์พื ้นฐานใช้ นอกสถานที่ (Personal Communication Telephone – WE PCT)
บริ การ WE PCT เป็ นบริ การที่ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถพกพาโทรศัพท์บ้านไปใช้ นอกบ้ านได้ โดยใช้ หมายเลขเดียวกับ
โทรศัพท์บ้าน และสามารถใช้ ได้ ถงึ 9 เครื่ องต่อโทรศัพท์พื ้นฐาน 1 เลขหมาย โดย WE PCT แต่ละเครื่ องจะมีหมายเลขประจํา
เครื่ องของตนเอง
บริ ษัทให้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานใช้ นอกสถานที่ WE PCT ผ่านบริษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
(“AWC”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย (บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99) โดยได้ เปิ ดให้ บริการอย่างเป็ นทางการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ั ญาร่วมการงานฯ กับ ทีโอที โดยรายได้ ทงหมดจะ
ั้
2542 ซึง่ ถือเป็ นบริการเสริมของโครงข่ายโทรศัพท์พื ้นฐาน ดําเนินการภายใต้ สญ
ถูกจัดเก็บโดยทีโอที และ ทีโอที จะแบ่งรายได้ ที่จดั เก็บก่อนหักค่าใช้ จ่ายให้ บริษัทในอัตราร้ อยละ 82 เนื่องจาก บริษัทได้ มอบหมาย
ให้ AWC ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทดําเนินการให้ บริการ PCT แก่ ลูกค้ า ดังนัน้ บริษัทจึงต้ องแบ่งรายได้ ที่ได้ รับมาจาก ทีโอที ใน
อัตราประมาณร้ อยละ 70 ให้ กบั AWC นอกจากนัน้ ทีโอที ก็สามารถให้ บริการ PCT แก่ผ้ ทู ี่ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ของ ทีโอที ได้ โดย
ผ่านโครงข่าย PCT ของบริ ษัท ดังนัน้ ทีโอที จึงต้ องแบ่งรายได้ สว่ นหนึง่ ที่ ทีโอที ได้ รับจากผู้ใช้ บริ การ PCT จากหมายเลขโทรศัพท์
ของ ทีโอที ให้ แก่บริ ษัท เพื่อเป็ นเสมือนค่าเช่าโครงข่าย โดยในส่วนนี ้ ทีโอที จะต้ องแบ่งรายได้ ประมาณร้ อยละ 80 ให้ แก่
บริษัท
บริการ WE PCT ให้ บริการครอบคลุมพื ้นที่ราว 2,500 ตารางกิโลเมตรในเขตพื ้นที่ชนในของกรุ
ั้
งเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในเดือนกันยายน 2547 PCT ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น WE PCT เพื่อสะท้ อนกลยุทธ์ในการสร้ างชุมชนของคนที่มีความ
สนใจเหมือนกัน และมีไลฟ์สไตล์เดียวกัน ผ่านโปรโมชัน่ โทรฟรี ภายในโครงข่าย PCT โดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ านักเรี ยนและ
นักศึกษา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุม่ ทรูมีผ้ ใู ช้ บริการ WE PCT จํานวน 273,623 ราย ซึง่ ลดลงจากปี 2550 ในอัตราร้ อยละ
้ ้รายได้ เฉลี่ยต่อเลข
30 โดยส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการเปลี่ยนวิธีการนับจํานวนผู้ใช้ บริการโดยไม่รวมลูกค้ าที่ไม่มีการใช้ งาน ทังนี
หมายต่อเดือนอยูท่ ี่ระดับ 171 บาท ซึง่ ลดลงเล็กน้ อยจากปี ก่อน
ตารางแสดงจํานวนผู้ใช้ บริการ WE PCT และรายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
WE PCT
2547
2548
2549
2550
จํานวนผู้ใช้ บริการ
472,846 469,125 347,099 390,609
รายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (บาท) 1/
268
318
257
172
1/

รวมลูกค้ าที่ใช้ บริการ PCT Buddy ซึง่ เป็ นบริการแบบจ่ายเงินล่วงหน้ า (prepaid)
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2551
273,623
171
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(5) บริการอินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ
บริษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต เกตเวย์ จํากัด (“TIG”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของทรู ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
อินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และ บริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตภายในประเทศ (International Internet
Gateway and Domestic Internet Exchange Service) (ประเภทที่ 2 แบบมีโครงข่าย) จาก คณะกรรมการ กทช. เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2549 และใบอนุญาตประเภทที่ 2 แบบมีโครงข่ายเป็ นของตนเอง สําหรับการให้ บริการโครงข่ายข้ อมูลระหว่าง
ประเทศ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551
ด้ วยใบอนุญาตทังสองดั
้
งที่กล่าวข้ างต้ น ทําให้ TIG สามารถให้ บริการโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต และข้ อมูลระหว่าง
ประเทศได้ ในส่วนของบริ การอินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ TIG ซึง่ มีชมุ สายในกรุงเทพ สิงคโปร์ ฮ่องกง
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ทําให้ การเชื่อมต่อไปยังประเทศเหล่านี ้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น และทําให้ สามารถ
ให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ตังแต่
้ เปิ ดให้ บริ การ TIG มีการขยายแบนด์วิธอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้ องการใช้
งานอินเทอร์ เน็ต และบริการด้ านข้ อมูลต่างประเทศ ซึง่ เติบโตขึ ้นประมาณ 2 เท่าต่อปี ทําให้ ปัจจุบนั เป็ นผู้ให้ บริการราย
ใหญ่อนั ดับ 2 โดยมีแบนด์วิธให้ บริ การรวมประมาณ 6 Gbps ณ ปลายปี 2551 ทังนี
้ ้ประมาณร้ อยละ 90 ของแบนด์วิธ เป็ น
การให้ บริการแก่บริษัทในกลุม่ ทรู และอีกร้ อยละ 10 สําหรับกลุม่ ลูกค้ าภายนอก ซึง่ ครอบคลุม ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตใน
ประเทศ บริษัทข้ ามชาติ และผู้ให้ บริการด้ านโทรคมนาคมในต่างประเทศ
ในส่วนของบริการโครงข่ายข้ อมูลระหว่างประเทศ มี 3 รูปแบบบริ การ คือ บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่าง
ประเทศ (International Private Leased Circuit – IPLC) บริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (Internet
Protocol Virtual Private Network – IP VPN) และ บริการ Virtual Node ปั จจุบนั มุง่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ าซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Carrier) ซึง่ มีที่ตงสาขาอยู
ั้
ใ่ นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึง่ มีความต้ องการแบนด์
วิธปริ มาณมากและคุณภาพการให้ บริการสูง นอกจากนี ้ TIG คํานึงถึงความต้ องการแบนด์วิธของลูกค้ ากลุม่ องค์กรที่
หลากหลาย ทังขนาดแบนด์
้
วิธ และประเทศปลายทาง TIG จึงมีพนั ธมิตรผู้ให้ บริการโทรคมนาคมระดับโลก เพื่อเป็ นการ
้ เ่ องอีกด้ วย
ขยายพื ้นที่การให้ บริการต่างประเทศ เพิ่มมากขึ ้น จากประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง ที่ TIG มีชมุ สายตังอยู
(6) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
หลังจากได้ รับใบอนุญาตให้ บริ การโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (ประเภทที่ 3) จากคณะกรรมการ กทช.
บริษัท ทรู อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (“TIC”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของกลุม่ ทรูได้ เปิ ดทดลองให้ บริ การโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศ ในเดือนธันวาคม 2550 และเปิ ดให้ บริการอย่างเป็ นทางการในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 โดย
ให้ บริการผ่านหมายเลข “006” ผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มฟู สามารถกดเครื่ องหมาย “+” แทนการกดหมายเลข “
้ เริ่มเปิ ดให้ บริ การ บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศก็มี
006” ซึง่ เป็ นการโทรทางไกลต่างประเทศอัตโนมัติ และตังแต่
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ รวมประมาณ 320 ล้ านบาทในปี 2551
3.1.2 ทรูมฟู
้ ้
กลุม่ ทรู ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านบริษัทย่อย คือทรูมฟู ซึง่ บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 77.14 ณ สิ ้นปี 2551 ทังนี
ภายใต้ สัญญาให้ ดําเนินการให้ บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา่ ระหว่าง กสท กับ บริษัท ทรูมฟู จํากัด (“สัญญาให้
ดําเนินการฯ”) ลงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2539 ในการให้ บริการและจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล 1800 จนถึงเดือน
กันยายน 2556 ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว ทรูมฟู จะต้ องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ แก่ กสท ในอัตราร้ อยละ 25 จากรายได้ (หลังหักค่า
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เชื่อมโยงโครงข่าย และค่าใช้ จ่ายอื่นที่อนุญาตให้ หกั เช่น คอนเทนท์) ทังนี
้ ้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 และจะเพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อย
ละ 30 จนสิ ้นสุดระยะเวลาของสัญญา
เมื่อต้ นปี 2552 บริษัท ได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Agreement) ร่วมกับกสท ในการรับ
สิทธิ์ที่จะเช่าใช้ โครงข่ายและอุปกรณ์ ที่ทรูมฟู ได้ สร้ างและโอนให้ กบั กสท เพื่อการให้ บริการต่อไปอีก 5 ปี จนถึงปี 2561 ทําให้ ท
รูมฟู สามารถดําเนินการได้ เท่าเทียมกับผู้ประกอบการรายอื่น
ในเดือนมิถนุ ายน 2551 กสท ได้ อนุญาตให้ ทรู มฟู ใช้ คลื่นความถี่ยา่ น 850 MHz เพื่อพัฒนาการให้ บริการ HSPA
(High Speed Package Access) ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไขสัญญาให้ ดําเนินการฯ ที่ กสท มีกบั ทรูมฟู เดิม ทังนี
้ ้ จะให้ บริการ
ภายใต้ การทําการตลาดร่วมกัน (Co-branding) และ ทรูมฟู ยินดีให้ กสท ร่วมใช้ สถานีฐาน และใช้ เกตเวย์ ของกสท โดย
เมื่อต้ นปี 2552 ทรูมฟู ได้ รับอนุญาตจาก กสท ให้ ใช้ คลื่นความถี่ 850 MHz เพื่อทดลองให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ
3G ในลักษณะที่ไม่ใช่เพื่อการค้ า (Non-commercial basis) ซึง่ จะทําให้ มีโอกาสเตรี ยมความพร้ อมในการให้ บริ การ 3G ได้
เร็วขึ ้น
ผู้ใช้ บริ การ
หลังเปิ ดให้ บริ การอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม 2545 ด้ วยโครงข่ายดิจิตอลระบบ Global System for
Mobile Telecommunications (GSM) ทรูมฟู เติบโตอย่างรวดเร็ว และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดลูกค้ าใหม่ได้ ราว 1 ใน
3 ของตลาดทุกปี นับจากปี 2547 เป็ นต้ นมา ทําให้ ณ สิ ้นปี 2551 ทรูมฟู เป็ นผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อนั ดับ 3
ของประเทศ โดยมีจํานวนผู้ใช้ บริการทังสิ
้ ้นประมาณ 14,756,834 ราย และครองส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้ บริการโดยรวมในอัตรา
ร้ อยละ 24.3 โดยมีลกู ค้ าแบบเติมเงิน (Pre pay) จํานวน 13,786,283 ราย และลูกค้ ารายเดือน (Post pay) จํานวน
970,551 ราย คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 93.4 และ 6.6 ของลูกค้ าโดยรวม ตามลําดับ โดยรายได้ เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน
ระหว่างปี 2551 เป็ น 105 บาทสําหรับลูกค้ าแบบเติมเงิน และ เป็ น 510 บาท สําหรับลูกค้ ารายเดือน ทังนี
้ ้ รายได้ จาก
บริการเติมเงิน และบริการรายเดือน มีสดั ส่วนร้ อยละ 66.7 และ 21.6 ของรายได้ จากให้ บริ การรวม (ไม่รวมค่าเชื่อมโยง
โครงข่าย) ตามลําดับ
ตารางด้ านล่าง แสดงถึงข้ อมูลดําเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมฟู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ทรูมฟู
2547
2548
2549
จํานวนผู้ใช้ บริการ
- ระบบเติมเงิน
2,927,818
4,009,470
7,031,289
- ระบบเหมาจ่ายรายเดือน
452,565
449,173
546,453
รวม
3,380,383
4,458,643
7,577,742
การเติบโตของจํานวน
85.2
31.9
70.0
ผู้ใช้ บริ การ (ร้ อยละ)
รายได้ รวมเฉลี่ยต่อเลข
437
393
292
หมายต่อเดือน
- ระบบเติมเงิน
348
321
250
- ระบบเหมาจ่ายรายเดือน
1,030
911
772
ส่วนที่ 2 : (3) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ าที่ 9

2550

2551

11,362,331
717,758
12,080,089
59.4

13,786,283
970,551
14,756,834
22.2

191

130

158
676

105
510

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริการ
บริ การ Pre Pay
รายได้ สว่ นใหญ่ของทรูมฟู มาจากค่าใช้ บริการแบบเติมเงิน ซึง่ ผู้ใช้ บริการไม่ต้องเสียค่าบริ การรายเดือน โดย
ผู้ใช้ บริการซื ้อซิมการ์ ดพร้ อมค่าโทรเริ่มต้ น และเมื่อค่าโทรเริ่มต้ นหมดก็สามารถเติมเงินได้ ในหลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น
จากการซื ้อบัตรเติมเงิน การโอนเงินผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม การโอนเงินจากผู้ใช้ บริ การ ทรูมฟู รายอื่น และการเติมเงินอัตโนมัติแบบ
“over-the-air”
ทรูมฟู เป็ นผู้ให้ บริ การรายแรกในประเทศไทยที่ให้ บริการเติมเงินแบบ “over-the-air” ผ่านตัวแทนกว่า 80,000 ราย
ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อร้ านค้ าขนาดเล็กที่ลงทะเบียนกับทรูมฟู และได้ รับอนุญาตให้ โอนค่าโทรแบบ over-the-air ไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ บริการผ่านบริการ SMS ผู้ใช้ บริการแบบเติมเงินของทรูมฟู สามารถเติมเงินผ่านตู้โทรศัพท์
สาธารณะกว่า 18,000 เครื่ อง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสามารถเติมเงินขันตํ
้ ่าเพียง 10 บาท นอกจากนี ้
ผู้ใช้ บริ การทรูมฟู ทังแบบเติ
้
มเงินและรายเดือน ยังสามารถชําระค่าใช้ บริ การ ด้ วยบริการการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยทรูมนั นี่
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่ นใหม่
บริ การ Post Pay
บริการ Post Pay คือบริ การทรูมฟู แบบรายเดือน ซึง่ ผู้ใช้ บริ การสามารถเลือกอัตราค่าบริการรายเดือนตามความต้ องการ
ผู้ใช้ บริ การแบบรายเดือนของทรูมฟู จะได้ รับใบค่าแจ้ งบริ การเป็ นรายเดือน ซึง่ จะประกอบด้ วย ค่าบริ การรายเดือนและค่าใช้ บริการ
สําหรับบริ การเสียง และบริ การไม่ใช่เสียงต่างๆ
บริ การเสียง (Voice Services)
ผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมฟู นอกจากจะสามารถโทรศัพท์ภายในพื ้นที่เดียวกัน โทรไปยังต่างจังหวัดและโทร
ทางไกลต่างประเทศแล้ ว ยังสามารถใช้ บริการเสริมต่างๆ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั แพ็คเกจที่เลือกใช้ บริการเสริ มเหล่านี ้ประกอบด้ วย
บริการรับสายเรี ยกซ้ อน บริ การโอนสายเรี ยกเข้ า บริการสนทนาสามสาย และบริ การแสดงหมายเลขโทรเข้ า นอกจากนี ้ยังมีบริการ
โทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถโทรออกและรับสายเมื่อเดินทางไปต่างประเทศอีกด้ วย
บริ การทีไ่ ม่ใช่เสียง (Non-voice)
ทรูมฟู ให้ บริ การที่ไม่ใช่เสียง ที่หลากหลายเพื่อเติมเต็มและสอดคล้ องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ า โดยลูกค้ าสามารถใช้
บริ การคอนเทนท์ผา่ นช่องทางต่างๆ ได้ หลายทาง ทังบนโทรศั
้
พท์เคลื่อนที่ และที่พอร์ ทลั wap.truelife.com คอนเทนท์ต่างๆ ที่
ได้ รับความนิยมจากผู้ใช้ บริ การ อาทิ การสื่อสารด้ วยภาพหรื อรูปถ่าย บริ การ ข้ อมูลทางการเงิน เกม การ์ ตนู สกรี นเซฟเวอร์ และริง
โทน รวมถึง คอนเทนท์ประเภทเพลงและกีฬา ลูกค้ าของทรูมฟู ที่ใช้ บริการที่ไม่ใช่เสียง มีปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริการเสียงรอสาย บริ การรับ-ส่ง ข้ อความ บริการท่องโลกอินเทอร์ เน็ตและดาวน์โหลดคอนเทนท์ผา่ นบริ การ EDGE/GPRS
ในปี 2551 ทรูมฟู มีรายได้ จากบริการที่ไม่ใช่เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 ของรายได้ จากบริการโดยรวมของทรูมฟู
(ไม่รวมรายได้ จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 10.4 ในปี 2550 ทังนี
้ ้เป็ นรายได้ จากบริ การด้ านคอนเทนท์
บริการข้ อความ และ EDGE/GPRS ในอัตราร้ อยละ 58, 29 และ 13 ตามลําดับ นอกจากนี ้ ทรูมฟู ยังสามารถขยายบริการที่
ไม่ใช่เสียง ให้ เติบโตยิ่งขึ ้น ด้ วยการใช้ คอนเทนท์ซงึ่ เป็ นลิขสิทธิ์เฉพาะของ ทรูมิวสิค ทรูออนไลน์และทรูวิชนั่ ส์ อีกด้ วย
บริ การที่ไม่ใช่เสียง ประกอบด้ วย:
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•
•
•
•

Short Messaging Service (SMS): บริการส่งข้ อความไปยังผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น
VoiceSMS: บริ การส่งข้ อความเสียงไปยังผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์พื ้นฐานรายแรกของประเทศไทย
Voicemail: บริการรับฝากข้ อความ ซึง่ ผู้ใช้ บริการสามารถเรี ยกฟั งข้ อความเสียงที่ฝากไว้ ในระบบได้ เมื่อไม่ได้ รับสาย
Multimedia Messaging Service (MMS): บริการส่งภาพ ข้ อความและเสียง ไปยังผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
อื่น
• Mobile Internet: บริการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตบนมือถือผ่านทาง EDGE/GPRS ซึง่ ประกอบด้ วย พอร์ ทลั ที่เป็ นศูนย์รวม
คอนเทนท์ในรูปของ WAP based บริ การรับ-ส่งอีเมล์แบบอัตโนมัติผา่ นระบบ Push e-mail (โดยแบล็คเบอร์ รี่) และ
บริการอินเทอร์ เน็ตต่างๆ เช่น สนทนาสดออนไลน์ ข้ อมูลจากเวบไซต์ตา่ งๆ
• Multimedia Content: บริการคอนเทนท์มลั ติมีเดีย ซึง่ ประกอบด้ วย เพลง กีฬา ข่าว และข่าวการเงิน (ผ่านทรูมิวสิค
ทรูสปอร์ ต และการรับชมรายการโทรทัศน์และฟั งเพลงผ่านอินเทอร์ เน็ต และอื่นๆ)
• Ring-back Tone: บริ การเสียงรอสาย ซึง่ ผู้ใช้ บริการสามารถเลือกเสียงด้ วยตัวเอง หรื อเลือกจากเพลงที่ได้ รับการคัด
สรรมาเป็ นพิเศษ

การจํ าหน่ายเครื ่องโทรศัพท์เคลื อ่ นทีแ่ ละอุปกรณ์
้ ปกรณ์ ตลอดจน พีดีเอโฟน และ สมาร์ ทโฟน จาก
ทรูมฟู จัดจําหน่ายเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่คณ
ุ ภาพสูง รวมทังอุ
บริษัทผู้ผลิตชันนํ
้ า อาทิ iPhone จาก แอปเปิ ล้ BlackBerry จาก รี เสิร์ช อิน โมชัน่ และจาก โมโตโรลา ซัมซุง โซนี่ อิริคสัน
้ ้เครื่ องโทรศัพท์ที่ทรูมฟู จัดจําหน่าย -เป็ นทังการจํ
้
าหน่ายเครื่ องเปล่าโดยไม่ผกู พันกับบริการ
O2 และฮิวเลตต์-แพคการ์ ด ทังนี
ใดๆ กับการจําหน่ายเครื่ องโดยลูกค้ าใช้ แพ็คเกจรายเดือนจาก ทรูมฟู
บริ การโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming)
ผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศที่เดินทางมาเมืองไทย สามารถใช้ บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ
ผ่านโครงข่ายของทรูมฟู (Inbound) ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของชาวต่างชาติรายนันๆ
้ มีสญ
ั ญาโทรศัพท์ข้าม
แดนระหว่างประเทศกับทรูมฟู และในขณะเดียวกันผู้ใช้ บริการทรูมฟู ในประเทศไทย ก็สามารถใช้ บริการนี ้ เมื่อเดินทางไป
ยังต่างประเทศ (Outbound) ได้ อีกด้ วย ลูกค้ าสามารถใช้ บริการต่างๆ อาทิ บริการรับฝากข้ อความเสียง บริ การส่งข้ อความ
(SMS) บริการส่งภาพ ข้ อความและเสียง (MMS) บริการอินเทอร์ เน็ต/อีเมล์ บริ การแสดงเบอร์ โทรเข้ า บริการเตือนเมื่อไม่ได้
รับสาย บริการ Short Code บริการแบล็คเบอร์ รี่ข้ามแดน และบริการ Wi-Fi by TrueMove
ในเดือนมิถนุ ายน ทรูมฟู ได้ ประกาศเข้ าร่วมเครื อข่ายพันธมิตรคอนเน็กซัส โมบายล์ (Conexus Mobile Alliance)
้ การเสียงและบริการที่
ส่งผลให้ ปัจจุบนั คอนเน็กซัส โมบายล์ มีฐานผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ บริการโรมมิ่ง (ทังบริ
ไม่ใช่เสียง) เพิ่มขึ ้นเป็ น 210 ล้ านราย โดยผู้ใช้ บริการเหล่านี ้สามารถใช้ บริการโรมมิ่งในประเทศไทยบนเครื อข่ายทรูมฟู ใน
ขณะเดียวกันยังเป็ นการเพิ่มทางเลือกและความสะดวกสบายให้ ลกู ค้ าทรูมฟู ในการโรมมิ่งเสียงและข้ อมูลเมื่อเดินทางไปทัว่
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี ้ ทรูมฟู และกลุม่ คอนเน็กซัส โมบายล์ ยังได้ ประกาศเปิ ดตัวบริ การใหม่ลา่ สุด “บริการโรม
มิ่งข้ อมูลผ่านแบล็คเบอร์ รี่” พร้ อมกันทุกประเทศในกลุม่ สมาชิก ตอบรับความต้ องการใช้ งานด้ านข้ อมูลที่เพิ่มสูงขึ ้น
สามารถเชื่อมต่อกับอีเมล์ขององค์กรและท่องอินเทอร์ เน็ตไร้ สายได้ อย่างสะดวก ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายให้ ลกู ค้ านักธุรกิจที่
เดินทาง และใช้ บริ การโรมมิ่งในเครื อข่ายของบริ ษัทที่เป็ นพันธมิตรของคอนเน็กซัสได้ เป็ นอย่างดี
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โครงข่าย
ทรูมฟู เป็ นผู้ให้ บริการที่เข้ ามาดําเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รายล่าสุดในจํานวนผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่ 3 ราย จึงทําให้ ได้ รับประโยชน์จากพัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด ด้ วยการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและต้ นทุนถูกกว่า
ทรูมฟู ขยายการให้ บริการครอบคลุมพื ้นที่ร้อยละ 93 ของจํานวนประชากรของประเทศ ซึง่ ทําให้ เทียบเท่ากับผู้ให้ บริการราย
อื่น
การนําเสนอแพ็คเกจร่ วมกับกลุ่มทรู
ทรูมฟู คือองค์ประกอบสําคัญของกลุม่ ทรู ดังจะเห็นได้ จากการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ภายในกลุม่ ใน
รูปแบบของแพ็คเกจร่วมกับทรูมฟู
• SUPER hi-speed Internet โปรโมชัน่ ร่วมกันระหว่าง ทรู อินเทอร์ เน็ต ทรูมฟู และ ทรูวิชนั่ ส์ เสนอความเร็วไฮสปี ด
อินเทอร์ เน็ตให้ ถึง 1 Mbps ในราคา 599 บาทต่อเดือน สําหรับลูกค้ าทรูมฟู และทรูวิชนั่ ส์ นอกจากนี ้โปรโมชัน่ ใหม่
hi-speed Internet SUPER Package 2 Mbps ได้ เพิ่มความเร็วเป็ น 2 Mbps พร้ อมเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านบริการ
Wi-Fi by True ไม่จํากัดเวลา ในราคา 890 บาทต่อเดือน
• ทรูมฟู ยังมีสว่ นสําคัญในการนําเสนอโปรโมชัน่ ร่วมกับทรูวิชนั่ ส์และทรูอินเทอร์ เน็ต ในรายการอะคาเดมี แฟนเท
้ ปี 2549 เป็ นต้ นมา ผู้ใช้ บริ การทรูมฟู เท่านันที
้ ่
เชีย ซีซนั่ 5 (True AF5) รายการเรี ยลลิตี ้โชว์ยอดนิยม ซึง่ ตังแต่
สามารถเข้ าร่วมสนุกด้ วยการโหวตให้ คะแนนผู้แข่งขันที่ตนชื่นชอบ
• นอกจากนี ้ทรูมฟู ยังร่วมมือกับทรูวิชนั่ ส์นําเสนอแพ็คเกจ ทรูวิชนั่ ส์-ยูบีซี ทรูมฟู ฟรี วิว ซึง่ เป็ น โปรโมชัน่ สําหรับ
ตลาดลูกค้ าระดับกลาง-ล่าง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ ทรูวิชนั่ ส์)
• All Together Bonus ซึง่ เปิ ดตัวในปี 2547 เป็ นแพ็คเกจแรกที่ผสมผสานผลิตภัณฑ์และบริการใน กลุม่ ทรูเข้ า
ด้ วยกัน และยังคงได้ รับความนิยมจากผู้ใช้ บริการทรูมฟู อย่างต่อเนื่อง
ทรูมฟู ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาและนําเสนอนวัตกรรมมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น เป็ นผู้ประกอบการรายแรก
ในประเทศไทยที่เปิ ดให้ บริการ Voice SMS บริ การริ งโทนแนวใหม่ที่ผ้ ใู ช้ สามารถผสมผสานให้ เป็ นทํานองของตนเอง (ผ่าน
บริการ IRemix) และบริ การเติมเงิน ‘over-the-air’ รวมทังยั
้ งเปิ ดให้ บริการ EDGE (Enhanced Data rates for GSM
Evolution) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริ การมัลติมีเดียคอนเทนท์ตา่ งๆ รวมทังขยายการให้
้
บริการ
อินเตอร์ เน็ตไร้ สาย โดยเทคโนโลยี Wi-Fi ในปี 2551 ทรูมฟู ได้ เปิ ดตัวเกมซิม เจาะกลุม่ คอเกมออนไลน์ รวมทังโปรโมชั
้
น่
้ นําเสนอ ทัชซิม ผ่านเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เป็ นครัง้ แรกในโลก ทัชซิมเป็ นซิ
ใหม่ๆ รวมทังได้
มโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีแผ่นรับสัญญาณ RFID พ่วงติดกับทัชซิม แผ่นรับสัญญาณนี ้จะทําหน้ าที่รับส่งสัญญาณ เพื่ออ่าน
ข้ อมูลจากกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-purse & E-wallet) ในซิม จึงสามารถทําการชําระค่าสินค้ าและบริ การต่างๆได้
อย่างสะดวก และง่ายดาย เพียงสัมผัสโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ ทชั ซิมกับเครื่ องอ่านสัญญาณทัช
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3.1.3 ทรูวิชนั่ ส์
ทรูวิชนั่ ส์ (ชื่อเดิม ยูบีซี) คือ ผู้นําในการให้ บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก ซึง่ ให้ บริการทัว่ ประเทศ ผ่าน
ดาวเทียมในระบบดิจิตอลตรงสูบ่ ้ านสมาชิก
และผ่านโครงข่ายผสมระหว่างเคเบิลใยแก้ วนําแสงและสายโคแอ็กเชียล
(coaxial) ที่มีประสิทธิภาพสูง
ทรูวิชนั่ ส์ เกิดจากการควบรวมกิจการเมื่อปี 2541 ระหว่างยูบีซี (เดิมคือ ไอบีซี) และ ยูบีซีเคเบิล (เดิมคือ ยูทีวี) ใน
ต้ นปี 2549 บริษัทประสบความสําเร็จในการรวมยูบีซีเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ทรู ทําให้ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 91.8
ของยูบีซี และเปลี่ยนชื่อเป็ นทรูวิชนั่ ส์ในปี 2550
ทรูวิชนั่ ส์ดําเนินธุรกิจภายใต้ สญ
ั ญาร่วมดําเนินกิจการให้ บริการโทรทัศน์ (และบริการโทรทัศน์ทางสาย) ระบบ
บอกรับสมาชิก (“สัญญาร่วมดําเนินกิจการฯ”) อายุ 25 ปี ที่ได้ รับจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) โดย
สัญญาร่วมดําเนินกิจการฯ สําหรับบริการผ่านดาวเทียมจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2557 และสัญญาร่วมดําเนินกิจการฯ
สําหรับบริการโทรทัศน์ทางสาย (หรื อ เคเบิล) จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทรูวิชนั่ ส์ให้ บริ การในระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DStv) โดยการส่งสัญญาณในระบบ Ku-band และใช้ ระบบ
การบีบอัดสัญญาณ MPEGII ซึง่ ทําให้ บริษัทสามารถเพิ่มจํานวนช่องรายการได้ มากขึ ้น ปรับปรุ งคุณภาพเสียงและภาพให้
คมชัดยิ่งขึ ้น สามารถกระจายสัญญาณให้ บริการไปยังทุกๆ พื ้นที่ในประเทศไทย ปั จจุบนั การให้ บริการระบบนี ้ถ่ายทอด
สัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ซึง่ มีขีดความสามารถสูงกว่าเดิมมาก
นอกจากนัน้ ทรูวิชนั่ ส์ให้ บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิกระบบเคเบิล (CATV) โดยให้ บริการทังระบบ
้
ดิจิตอลและระบบอนาลอคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านโครงข่ายผสมระหว่างเคเบิลใยแก้ วนําแสง และสายโคแอ็ก
เชียล ของบริ ษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด (ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของทรู) โดยปั จจุบนั โครงข่ายดังกล่าวผ่านบ้ านถึงประมาณ
800,000 หลังคาเรื อน
ภายหลังการรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของทรู ทรูวิชนั่ ส์ได้ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยขยายบริ การสูต่ ลาดกลางและ
ล่าง โดยนําเสนอแพ็คเกจร่วมกับทรูมฟู ภายใต้ ชื่อ ทรูวิชนั่ ส์-ยูบีซี ทรูมฟู ฟรี วิว ทําให้ ทรูวิชนั่ ส์ มีผ้ ใู ช้ บริการ ณ 31 ธันวาคม
2551 รวม 1,469,471 ราย (รวมลูกค้ าฟรี วิวและฟรี ทแู อร์ แพ็คเกจ) ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41 จากปี 2550 โดยระหว่างปี 2551
ร้ อยละ 30.4 ของยอดผู้ใช้ บริ การฟรี วิวแพ็คเกจเปลี่ยนไปใช้ บริ การแพ็คเกจที่มีราคาสูงขึ ้น นอกจากนี ้ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว
มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มยอดผู้ใช้ บริ การในต่างจังหวัด โดยในปั จจุบนั ผู้ใช้ บริ การในต่างจังหวัดมีสดั ส่วนร้ อยละ 49 ของ
ผู้ใช้ บริการทังหมดของทรู
้
วิชนั่ ส์
ในปี 2551 รายได้ เฉลี่ยต่อลูกค้ าต่อเดือนของทรูวิชนั่ ส์ (ไม่รวมลูกค้ าฟรี วิว และฟรี ทแู อร์ ) ลดลงร้ อยละ 11 จากปี
2550 เป็ น 988 บาท จากการขยายไปสูต่ ลาดกลาง-ล่าง
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ตารางด้ านล่าง แสดงถึงจํานวนผู้ใช้ บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก และรายได้ เฉลี่ยต่อสมาชิกต่อเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ทรูวิชนั่ ส์
2547
2548
2549
2550
2551
จํานวนผู้ใช้ บริการ
(เฉพาะลูกค้ าแพ็คเกจปกติ)
- เคเบิลทีวี
140,998
133,055
133,977
132,868 129,659
- จานดาวเทียม (DSTV)
316,544
350,761
424,883
496,920 670,178
รวมผู้ใช้ บริ การแพ็คเกจปกติ
457,542
483,816
558,860
629,788 799,837
ผู้ใช้ บริ การประเภท ฟรี วิว 1/
64,647
318,790 527,096
ผู้ใช้ บริ การประเภท Free-to-air 2/
90,342 142,538
จํานวนผู้ใช้ บริการ
457,542
483,816
623,507
1,038,920 1,469,471
รายได้ เฉลี่ยต่อสมาชิกต่อเดือน 3/
1,301
1,291
1,217
1,104
988
1/
ไม่รวมผู้ใช้ บริการที่มีการเปลี่ยนแพ็คเกจเป็ นแพ็คเกจปกติ
2/
บริการ Free to air หมายถึงการขายขาดจานรับส่งดาวเทียมเพื่อรับชมช่องสัญญาณจํานวน 32 ช่องของทรูวิชนั่ ส์โดย
ไม่มีคา่ บริ การรายเดือน
3/
ไม่รวมผู้ใช้ บริการประเภท ฟรี วิว และ free-to-air
ทรูวิชนั่ ส์จดั แพ็คเกจรายเดือนออกเป็ น 4 แพ็คเกจ ได้ แก่ แพ็คเกจแพลทินมั (Platinum) ซึง่ เสนอช่องรายการ
ทังหมด
้
86 ช่อง โดยจัดเก็บค่าบริการรายเดือนที่ 2,000 บาท แพ็คเกจโกลด์ (Gold) มี 77 ช่องรายการ โดยค่าบริการราย
เดือนอยูท่ ี่ 1,413 บาท แพ็คเกจซิลเวอร์ (Silver) มี 63 ช่อง ค่าบริการรายเดือนอยูท่ ี่ 750 บาท และทรู โนว-เลจ (True
Knowledge) เสนอ 54 ช่องรายการที่คา่ บริการ 340 บาทต่อเดือน
นอกเหนือจากแพ็คเกจข้ างต้ น ทรูวิชนั่ ส์ยงั นําเสนอแพ็คเกจตามสัง่ (A-La-Carte) ซึง่ ประกอบด้ วย 10 ช่อง
รายการ เช่น NHK, HBO, Disney และ Discovery ผู้ใช้ บริการแพ็คเกจ Platinum สามารถเลือกรับชมแพ็คเกจตามสัง่ ที่ชื่น
ชอบได้ ในราคาพิเศษ ในขณะที่ผ้ ใู ช้ บริการแพ็คเกจ Silver สามารถเลือกซื ้อแพ็คเกจ Discovery และ Disney เพิ่มได้ เช่นกัน
ทรูวิชนั่ ส์นําเสนอความบันเทิงหลากหลายด้ วยช่องรายการชันนํ
้ าที่มีคณ
ุ ภาพทังจากในประเทศและต่
้
างประเทศ
ประกอบด้ วย ภาพยนตร์ (เช่น HBO, Cinemax, Star Movies, Hallmark) กีฬา (เช่น ESPN, Star Sport และรายการของ
ทรูวิชนั่ ส์เอง) สาระบันเทิง (เช่น Discovery Channel, National Geographic) ข่าว (เช่น CNN, CNBC, Bloomberg,
BBC World) นอกจากนันยั
้ งมีรายการจากสถานีโทรทัศน์ภาคปกติของไทย (Free TV) และ บริการ Pay Per View และเพื่อ
รองรับตลาดกลาง-ล่าง ทรูวิชนั ส์ได้ เพิ่มช่องรายการในประเทศ จํานวน 3 ช่องในปี 2551 ได้ แก่ รายการของ ทรูวิชนั่ ส์ 2
ช่อง (True Asian Series และ Hay Ha) และ MTV Thailand ซึง่ บางรายการได้ กลายเป็ นช่องที่เป็ นที่นิยมติด 10 อันดับ
แรกของทรูวิชนั่ ส์
ในเดือนเมษายน ปี 2550 ทรูวิชนั่ ส์ได้ รับลิขสิทธิ์แต่ผ้ เู ดียวในประเทศไทย ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
พรี เมียร์ ลีกของประเทศอังกฤษต่อเนื่อง 3 ฤดูกาล รายการฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกนี ้ ถือเป็ นกีฬาที่ผ้ ชู มชาวไทยนิยมดูมากที่สดุ
การได้ ลขิ สิทธิ์นี ้ทําให้ ทรูวิชนั่ ส์สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ ฤดูกาลละ 380 คู่ ตังแต่
้ ฤดูกาล 2550/51 ถึง 2552/53
รวมทังยั
้ งทําให้ สามารถจัดสรรช่องรายการกีฬาเพื่อดึงดูดลูกค้ าประเภทต่างๆ ได้ ดียิ่งขึ ้น
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การได้ รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกแต่ผ้ เู ดียวในประเทศไทย
ทําให้ ทรูวิชนั่ ส์
สามารถดึงดูดผู้ใช้ บริ การรายใหม่ และรักษาฐานลูกค้ าเดิมไปพร้ อมๆ กัน อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกฟรี วิวสามารถรับชม
การแข่งขันฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกได้ ด้วยการซื ้อรายการตามสัง่ ในปี 2551 ทรูวิชนั่ ส์ยงั เพิ่มช่อง ทรูสปอร์ ต 5 ซึง่ ถ่ายทอดสด
รายการฟุตบอลพรี เมียร์ ลีกบางนัด และสามารถเลือกชมได้ ด้วยการซื ้อรายการ ตามสัง่ นอกจากนี ้ กลุม่ ทรูยงั ได้ รับสิทธิ์ใน
การนําเสนอการแข่งขันฟุตบอลพรี เมียร์ ลีก และคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้ องผ่านบริการอื่นๆ ซึง่ ประกอบด้ วย ทรูไอพีทีวี ทรูมฟู
และทรูออนไลน์อีกด้ วย
นอกจากที่กล่าวแล้ ว ปี 2551 นับเป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกันที่ทรูวิชนั่ ส์ประสบความสําเร็จในการผลิตรายการอะคาเดมี
แฟนเทเชีย รายการเรี ยลลิตี ้โชว์ยอดนิยม ออกอากาศปี ละครัง้ และเป็ นโปรแกรมสําคัญในการรักษาฐานลูกค้ าของทรูวิชนั่ ส์
ในช่วงที่มีการชะลอตัวตามฤดูกาล และในขณะเดียวกันยังเป็ นการสร้ างคอนเทนท์ให้ กบั ธุรกิจอื่นๆ ภายในกลุม่ ทรูอีกด้ วย
ทรูวิชนั่ ส์ยงั คงเดินหน้ าต่อยอดความเป็ นผู้นําด้ านคอนเทนท์ แพ็คเกจแบบพรี เมี่ยมของทรูวิชนั่ ส์ นําเสนอ
รายการที่ได้ รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศ และเกือบทังหมดเป็
้
นรายการที่ทรูวิชนั่ ส์ได้ รับลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (โดย
มีเพียง 3 ช่องรายการ จากทังหมด
้
43 ช่องรายการที่ไม่ใช่รายการที่ได้ รับลิขสิทธิ์เฉพาะ) และเพื่ออรรถรสในการรับชม
รายการต่างๆ เหล่านี ้ ทรูวิชนั่ ส์จงึ ได้ อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ชู มชาวไทยได้ รับชมรายการจากต่างประเทศด้ วยเสียงและคํา
บรรยายภาษาไทย รวมทังผลิ
้ ตคอนเทนท์ขึ ้นเอง เพื่อให้ เหมาะกับ รสนิยมของคนไทย
3.1.4 ทรูมนั นี่
ทรูมนั นี่ได้ รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็คทรอนิกส์ และได้ รับอนุมตั ิ
จากกรมสรรพากรในการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนรับชําระค่าสินค้ าและบริการพร้ อมการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี โดย
บริ การต่างๆ ของทรูมนั นี่ประกอบด้ วย
บัตรเงิ นสดทรมัู นนี ่
บัตรเงินสดทรูมนั นี่ ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริการทรูมฟู และกลุม่ ทรูสามารถเติมเงินให้ กบั บริ การต่างๆ ภายในกลุม่ ทรู ซึง่
ประกอบด้ วย บริการทรูมฟู แบบเติมเงิน บริการ WE PCT Buddy บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงแบบเติมเงิน บริ การซื ้อชัว่ โมง
้
ม โดยใช้ รหัสที่ปรากฏใน
อินเทอร์ เน็ต บริ การ True E-book และบริ การเกมออนไลน์ตา่ งๆ ด้ วยวิธีการและขันตอนแบบเดิ
บัตร
ตัวแทนรับชําระและจัดเก็บค่าสิ นค้าและบริ การ
การรับชําระผ่านตัวแทน ให้ บริการรับชําระเงินตามใบแจ้ งหนี ้ที่มีบาร์ โค้ ด ด้ วยเงินสด เช็ค และ/หรื อ บัตรเครดิต
ตามจํานวนเงินรวมในใบแจ้ งหนี ้ หรื อชําระบางส่วน รวมทังยั
้ งสามารถชําระโดยไม่ต้องใช้ ใบแจ้ งหนี ้ในกรณีเปิ ดรับชําระ
แบบออนไลน์ นอกจากนี ้ระบบยังสามารถเปิ ดรับชําระได้ แม้ เกินกําหนดรับชําระตามใบแจ้ งหนี ้
บริการ ทรูมนั นี่ เอ็กซ์เพรส จุดรับชําระค่าบริการผ่านระบบแฟรนไชส์ โดยร่วมมือกับธุรกิจค้ าปลีกให้ บริการ
ครอบคลุม 2,000 จุดทัว่ ประเทศ เพื่อให้ บริการชําระค่าสินค้ าและบริการต่างๆ จําหน่ายบัตรเงินสด และบริ การเติมเงิน
สําหรับบริการแบบเติมเงินต่างๆ ของกลุม่ ทรู
นอกจากนี ้ทรูมนั นี่ยงั เปิ ดให้ บริ การ “WeBooking by TrueMoney” ซึง่ เป็ นบริการจองจ่ายครบวงจร ด้ วยจุดเด่น
“จองง่าย จ่ายสะดวก รวดเร็ว หลายช่องทาง” ให้ บริ การครอบคลุมกลุม่ ไลฟ์สไตล์ตา่ งๆ ได้ แก่ ความบันเทิง การท่องเที่ยว
และที่พกั การศึกษา กีฬา และ สุขภาพ เป็ นต้ น
ส่วนที่ 2 : (3) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ าที่ 15

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริ การการเงิ นบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ รมฟ
ู ู (บริ การทรมัู นนี)่
ทรูมนั นี่เปิ ดให้ บริการการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมฟู ในปี 2549 ทังนี
้ ้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การท
รูมฟู ให้ สามารถทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา และมีความ ปลอดภัยสูงด้ วยระบบรักษา
ความปลอดภัยมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้ บริการสามารถ
• เติมเงินให้ กบั สินค้ าและบริการระบบเติมเงินต่างๆ ของกลุม่ ทรู เช่น บริการทรูมฟู แบบเติมเงิน การซื ้อชัว่ โมง
อินเทอร์ เน็ต เกมออนไลน์ และบริการ WE PCT
• เป็ นช่องทางในการชําระเงินของบริการทรูวิชนั่ ส์ฟรี วิว แพ็คเกจ โดยหักเงินอัตโนมัติจากเงินในบัญชีทรูมนั นี่ทกุ
เดือน เมื่อถึงกําหนดชําระ ผู้ใช้ บริการทรูวิชนั่ ส์ฟรี วิว แพ็คเกจยังสามารถเปลี่ยนเป็ นสมาชิกรายการตามสัง่ ที่มี
อัตราค่าบริการรายเดือนที่สงู ขึ ้น หรื อสัง่ ซื ้อรายการแบบจ่ายเงินล่วงหน้ า ด้ วยการชําระผ่านบริ การทรูมนั นี่ได้ อีก
ด้ วย
• ชําระค่าบริการผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ภายในกลุม่ ทรู รวมทังชํ
้ าระค่าสินค้ าและบริการอื่นๆ อาทิ ค่าไฟฟ้า
นํ ้าประปา ค่าประกัน และบริ การอีคอมเมิร์ซต่างๆ ค่าโดยสารรถแท็กซี่ และการซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง
ยิ่งไปกว่านัน้ บริ การทรูมนั นี่ยงั มีระบบเตือนการชําระก่อนกําหนดสําหรับค่าไฟฟ้า และนํ ้าประปาอีกด้ วย
• โอนเงินจากบัญชีทรูมนั นี่ของตนเองไปยังบัญชีทรูมนั นี่อื่น หรื อโอนจากบัญชีธนาคารของตนเองไปยังบัญชีทรูมนั
นี่
• ถอนเงินสดจากบัญชีทรูมนั นี่ของตนเอง โดยใช้ บตั รเงินสดทรูมนั นี่ ที่ต้ เู อทีเอ็ม ทัว่ ประเทศ
• ผู้ใช้ บริการสามารถเก็บเงินไว้ ในบัญชีทรูมนั นี่สงู สุดถึง 30,000 บาท และสามารถเติมเงินเข้ าบัญชีทรูมนั นี่จาก
หลายช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นบัตรเงินสดทรูมนั นี่ ผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ แล้ วกับธนาคารเจ้ าของบัญชี
หรื อผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ แล้ วกับบริษัท
ณ สิ ้นปี 2551 มีลกู ค้ าทรูมฟู ที่ใช้ บริการทรูมนั นี่ประมาณ 4.2 ล้ านราย โดยเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 50 จาก 2.8
ล้ านราย ณ สิ ้นปี 2550 และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2552
3.1.5 ทรูไลฟ์
ทรูไลฟ์ เป็ นบริการดิจิตอลคอนเทนท์ และเป็ นช่องทางที่ทําให้ สามารถเข้ าถึงชุมชนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ชุมชนออนไลน์ อีกทังยั
้ งเป็ นสื่อสําหรับธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค ธุรกิจกับผู้บริโภค และธุรกิจกับธุรกิจ
ทรูไลฟ์ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ ดิจิตอลคอนเทนท์และบริการชุมชนต่างๆ ทรูไลฟ์ช้ อป และ ทรูไลฟ์พลัส
(แพ็คเกจที่ผสานผลิตภัณฑ์และบริการในกลุม่ ทรูเข้ าด้ วยกัน)
พอร์ ทลั ออนไลน์ Truelife.com ให้ บริการชุมชนออนไลน์ เช่น มินิโฮม (Minihome) คลับ ห้ องแชท (Chatroom)
นําเสนอคอนเทนท์ที่
และบริ การ Instant Messaging ซึง่ ผู้ใช้ สามารถติดต่อและสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี ้ยัง
เชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจหรื อมีไลฟ์สไตล์ใกล้ เคียงกันเข้ าด้ วยกัน โดยมีคอนเทนท์หลัก 4 ประเภทคือ ดนตรี กีฬา รายการ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ Truelife.com เปิ ดให้ บริการในปี 2549 ปั จจุบนั มี ผู้ลงทะเบียนใช้ บริการมากกว่า 1.6 ล้ านราย

ส่วนที่ 2 : (3) การประกอบธุรกิจของบริ ษัท หน้ าที่ 16

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

นอกจากนัน้ กลุม่ ทรูยงั เป็ นผู้ให้ บริการเกมออนไลน์รายใหญ่ โดยบริษัท NC True จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมทุนกับ
บริ ษัท NC Soft จํากัด ผู้ผลิตเกมออนไลน์ชนนํ
ั ้ าระดับโลกจากประเทศเกาหลี เปิ ดให้ บริ การเกม “Lineage II” “กิลด์
วอร์ ส” และ “Point Blank” ซึง่ เป็ นเกมออนไลน์ที่มีผ้ เู ล่นมากสุดในอันดับต้ นๆ ของไทย
นอกจากนี ้ เกม “Special Force” ซึง่ ให้ บริ การโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (“TDE”) ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยของกลุม่ ทรู ได้ รับความนิยมและขึ ้นนําเป็ นเกมออนไลน์ประเภท Casual อันดับหนึง่ ของไทย มีผ้ ลู งทะเบียนเล่น
เกม จํานวนประมาณ 14.4 ล้ านราย ณ สิ ้นปี 2551
ทรูไลฟ์ช้ อป เป็ นสถานที่ที่ให้ ลกู ค้ าได้ สมั ผัสกับประสบการณ์คอนเวอร์ เจนซ์ไลฟสไตล์ ด้ วยผลิตภัณฑ์และบริการ
้ ใ่ นบริเวณที่คนรุ่นใหม่ให้
หลากหลายของกลุม่ ทรู รวมไปถึงทรูคอฟฟี่ ทรูมิวสิค และบริ การบรอดแบนด์ โดยส่วนใหญ่จะตังอยู
ความนิยมมาพักผ่อน หรื อจับจ่ายใช้ สอย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทรูไลฟ์พลัส เป็ นการผสานผลิตภัณฑ์และบริการภายในกลุม่ ทรู เพื่อนําเสนอแพ็คเกจที่ตรงใจตามไลฟ์สไตล์ของ
ผู้ใช้ บริการ
ทรูไลฟ์เผยโฉมใหม่บริการช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ www.weloveshopping.com ภายหลังการรวมตัวกับเว็บไซต์
www.marketathome.com ในปี 2550 โดย ณ สิ ้นปี 2551 weloveshopping ได้ กลายเป็ นศูนย์รวมร้ านค้ าออนไลน์กว่า
150,000 ร้ าน และมีสนิ ค้ ากว่า 2 ล้ านรายการ
3.2 การตลาด
ทรูยงั คงเชื่อมัน่ ว่า ยุทธศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์จะมีสว่ นสําคัญในการเพิ่มยอดผู้ใช้ บริการ ตลอดจนการใช้ งาน
โครงข่ายได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดอัตราการเลิกใช้ บริการ (Churn Rate) และ สร้ างความเติบโตและเพิ่มรายได้ แก่
บริษัท ทังในระยะกลางและระยะยาว
้
จากการผสานผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากธุรกิจหลัก ทัง้ 5 ธุรกิจของทรู อันได้ แก่ ทรู
ออนไลน์ ทรูมฟู ทรูวิชนั่ ส์ ทรูมนั นี่ และทรูไลฟ์ และการมีคอนเทนท์ ผลิตภัณฑ์ และบริการเสริมจํานวนมาก
เช่นเดียวกับแนวทางการตลาดของกลุม่ บริษัททรู ทรูออนไลน์จะอาศัยยุทธศาสตร์ คอนเวอร์ เจนซ์ในการขยาย
้ จารณาการขยายการให้ บริการสูต่ า่ งจังหวัด และต่อยอดจากการ
ตลาดบรอดแบนด์สตู่ ลาดผู้มีรายได้ สงู เพิ่มยิ่งขึ ้น รวมทังพิ
เป็ นผู้นําบริการ Wi-Fi ด้ วยการขยายพื ้นที่ให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
โปรโมชัน่ ส่งเสริ มการโทรในเครื อข่าย ยังคงช่วยให้ ทรูมฟู สามารถเพิ่มจํานวนผู้ใช้ บริการใหม่ได้ อย่างต่อเนื่อง
และยังช่วยลดค่าใช้ จ่ายค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรื อ IC ได้ อีกด้ วย ทรูมฟู จึงยังคงตังเป
้ ้ าหมายครองส่วนแบ่งผู้ใช้ บริ การราย
ใหม่สทุ ธิราว 1 ใน 3 ของตลาดโดยรวม โดยการเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชัน่ ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ
ทรูวิชนั่ ส์จะเน้ นขยายตลาดสูล่ กู ค้ าในระดับกลาง-ล่างอย่างต่อเนื่อง รวมทังขยายฐานลู
้
กค้ ารายเดือน และให้
ความสําคัญต่อการรักษาฐานลูกค้ าระดับพรี เมี่ยมด้ วยบริ การที่แตกต่าง
3.3 การจําหน่ายเเละช่องทางการจําหน่าย
เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าบุคคล บริษัทได้ เปิ ดศูนย์บริ การทังในเขตกรุ
้
งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมทัง้
ต่างจังหวัด โดยในแต่ละศูนย์บริการจะมีเจ้ าหน้ าที่พร้ อมให้ คําแนะนําแบบ one-stop shopping ในแห่งเดียว เกี่ยวกับ
้ ม ADSL ซึง่
บริการสื่อสารทังแบบมี
้
สายและไร้ สาย เครื่ องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ รวมทังโมเด็
ในศูนย์บริการใหญ่จะเปิ ดให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตด้ วย
นอกจากนี ้กลุม่ ทรูยงั ได้ จําหน่ายสินค้ าและบริการผ่านตัวแทน
จําหน่ายทัว่ ประเทศ ทังที
้ ่เป็ นร้ านค้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายอิสระซึง่ รับค่าตอบแทนจากค่าคอมมิชชัน่
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ช่องทางการจําหน่ายของบริษัทประกอบด้ วย
 คูค่ ้ าขายส่ง คือ ผู้ที่ขายซิมการ์ ดที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดใช้ งานและบัตรเติมเงิน เครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ของ
บริษัท โดยเป็ นผู้กระจายสินค้ าไปยังตัวแทนจําหน่าย (sub-dealer) ตลอดจนดูแลและให้ การสนับสนุนด้ านการ
กระจายสินค้ ากับ sub-dealer โดยคูค่ ้ าขายส่งจะเป็ นผู้ขายซิมการ์ ดแบบเติมเงินและบัตรเติมเงิน ในขณะที่ Subdealer จะให้ บริ การอื่นๆ ด้ วย อาทิ บริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการดาวน์โหลดเพลงและเกมต่างๆ
 ช่องทางการขายตรง โดยขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้ กบั ลูกค้ า SME และลูกค้ าองค์กรธุรกิจ ช่องทาง
จัดจําหน่ายนี ้มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มจํานวนผู้ใช้ บริการให้ กบั ทรูมฟู โดยประมาณร้ อยละ 30 ของผู้ใช้ บริการ
รายใหม่สทุ ธิ คือผู้ใช้ บริ การใหม่จากช่องทางการขายตรง ช่องทางการขายตรงแบ่งออกเป็ น: ทีมขายตรง ตัวแทน
ขายตรง และตัวแทนอิสระ
้ ใ่ นร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermart) ร้ านค้ าประเภท Specialty
 ร้ านค้ าปลีกประเภท Multi-retailer ซึง่ ตังอยู
Store ร้ านสะดวกซื ้อต่างๆ ซิมการ์ ดที่ขายช่องทางนี ้มียอดขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสดั ส่วนราวร้ อยละ 4050 ของยอดขายซิมการ์ ดทังหมดในไตรมาส
้
4 ปี 2551
ั ้ ่ในพื ้นที่ที่เห็นได้ ง่ายและเป็ นแหล่ง
 ร้ านค้ าปลีกซึง่ ในที่นี ้หมายถึง ทรูช้อป ทรูมฟู ช้ อป และ Kiosk ต่างๆ ที่ตงอยู
ชุมชน อย่างเช่น ศูนย์การค้ า ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ อาคารสํานักงาน เป็ นต้ น โดยรวมถึง ทูรไลฟ์ช้ อป และ ทรู
คอฟฟี่ ด้ วยเช่นกัน
 คูค่ ้ าผ่านช่องทางการขายปลีก ประกอบด้ วย คูค่ ้ าขายปลีก และ การขายผ่านโครงการ “Move UP Vans” โดย
การจัดรถ Move Up Van จําหน่ายสินค้ าและบริการของกลุม่ ทรู อํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าชนิดใกล้ บ้าน โดย
ร่วมกับตัวแทนจําหน่ายของแต่ละภูมิภาคทัว่ ประเทศ
บริ การประเภท Prepaid ของกลุม่ ทรู (ส่วนใหญ่เป็ นบริการสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยปกติจะขายผ่าน 3
ช่องทางจัดจําหน่ายแรก คือ คู่ค้าขายส่ง ช่องทางการขายตรง และ ร้ านค้ าปลีกประเภท Multi-retailer ในขณะที่ร้านค้ า
้ ตภัณฑ์
ปลีก (ทังของบริ
้
ษัทและคูค่ ้ า) จะทําหน้ าที่เป็ นช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแบบรายเดือน รวมทังผลิ
คอนเวอร์ เจนซ์ของกลุม่ ทรู รวมทังช่
้ องทางการให้ บริการหลังการขายอีกด้ วย
สําหรับบริ การเติมเงิน (เพื่อเติมเงินทรูมฟู ทรูมนั นี่ หรื อ แพ็คเกจฟรี วิว) มีช่องทางผ่านบริการอิเล็คทรอนิกส์หลาย
ช่องทาง นอกเหนือจากการใช้ บตั ร (เช่น บัตรเงินสดหรื อบัตรเติมเงิน) ดังต่อไปนี ้
 เครื่ องเอทีเอ็ม
โดยผู้ใช้ บริการสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนเองเพื่อเติมเงินทรูมฟู หรื อทรูมนั นี่ได้
โดยตรง
 บริการการเงินบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมฟู ผ่านบริการทรูมนั นี่ (ดูรายละเอียดข้ อ 3.1.4 ทรูมนั นี่)
 บัตรเงินสดอิเล็คทรอนิกส์ ซึง่ สามารถซือได้ จาก คู้คา่ เช่น ธนาคารกสิกรไทย และ เซเว่นอีเลฟเว่น
 เติมเงินโดยตรง ลูกค้ าสามารถเติมเงินได้ จากอุปกรณ์ที่ติดตังในร้
้ านค้ าปลีกของบริษัท และคูค่ ้ า อาทิ เซเว่นอีเลฟ
เว่น หรื อเติมเงินผ่านระบบออนไลน์
 เติมเงินผ่านโทรศัพท์สาธารณะของทรู ที่มีสญ
ั ลักษณ์ "เติมเงิน ทรูมฟู ที่นี่" 18,000 เครื่ องทัว่ กรุงเทพมหานครและ
้ ปี 2550
ปริ มณฑล โดยผู้ใช้ สามารถเติมเงินขันตํ
้ ่าเพียง 10 บาท โดยเปิ ดให้ บริการมาตังแต่
นอกจากนี ้ยังสามารถเติมเงินอัตโนมัติแบบ ‘over-the-air’ ผ่านตัวแทนซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อร้ านค้ าขนาด
เล็กที่ลงทะเบียนกับทรูมฟู และได้ รับอนุญาตให้ โอนค่าโทรแบบ over-the-air ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ บริการ โดย
ตัวแทนเหล่านี ้สามารถเติมเงินค่าโทรได้ ผา่ นหลายช่องทาง (เช่น บัตรเงินสด บัตรเติมเงิน และ เครื่ องเอทีเอ็ม) ในปี 2551 มี
ตัวแทนที่ลงทะเบียนกับบริษัทกว่า 80,000 ราย
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ถึงแม้ วา่ บัตรเติมเงินจะเป็ นช่องทางการจําหน่ายหลัก (คิดเป็ นร้ อยละ 72 ของการเติมเงินทังหมดในปี
้
2551) แต่
ช่องทางผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ก็ได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีวิธีชําระเงินที่หลากหลาย และมีสถานที่ที่ให้ บริการ
้ ้เพื่อประหยัด
เพิ่มมากขึ ้น ในปี 2552 บริ ษัทมีเป้าหมายเพิ่มกําไร โดยเน้ นการเติมเงินผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ ทังนี
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับบัตรเติมเงิน (การผลิต การกระจายสินค้ า และการจัดเก็บ) นอกจากนี ้ยังจะผสมผสานการขาย
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีคา่ คอมมิชชัน่ ตํ่า (เช่น เครื่ องเอทีเอ็ม) เพื่อเพิ่มรายได้
สําหรับลูกค้ า SME และลูกค้ าองค์กรธุรกิจ กลุม่ ทรูมีทีมขาย (Account Executive/ Account Manager)
ผู้บริหารงานลูกค้ า ที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้ าถึงความต้ องการของลูกค้ าตามแต่ละธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี
ช่องทางการจําหน่ายหลักของทรู วิชนั่ ส์ คือ การขายทางโทรศัพท์ การขายตรง ผ่านเว็บไซต์และเครื อข่ายตัวแทน
จําหน่ายทัว่ ประเทศ รวมทังช่
้ องทางใหม่ผา่ น Move up vans
บริษัทจะให้ ความสําคัญกับการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย โดยเน้ นกิจกรรมทางการตลาดและการขายตรง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย โดยเฉพาะสําหรับแพ็คเกจคอนเวอร์ เจนซ์ในกลุม่
3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ความสามารถในการให้บริ การของโครงข่าย
กลุม่ ทรูเชื่อว่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงที่ครอบคลุมพื ้นที่ให้ บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
เข้ าถึงผู้ใช้ บริ การได้ อย่างทัว่ ถึง เป็ นจุดเด่นที่สําคัญในการให้ บริการของกลุม่ ทรู สัญญาณเสียง และข้ อมูลสามารถเดิน
ทางผ่านโครงข่ายใยแก้ วนําแสงได้ ด้วยความเร็วที่สงู กว่าสายทองแดงหรื อคลื่นวิทยุ นอกจากนี ้ การออกแบบโครงข่ายใน
ลักษณะใย
แมงมุม ยังสามารถขจัดปั ญหาที่ผ้ ใู ช้ บริการไม่สามารถใช้ โทรศัพท์ได้ อนั เนื่องจากการที่สายโทรศัพท์หรื อ
เส้ นทางในการติดต่อถูกตัดขาดเพราะอุบตั ิเหตุ
หรื อด้ วยเหตุอื่นใดโดยทําให้ บริษัทสามารถเลือกใช้ เส้ นทางอื่นทดแทน
เส้ นทางที่ต้องผ่านจุดที่เกิดเหตุเสียนันได้
้
ทรูมฟู เป็ นผู้ให้ บริการที่เข้ ามาดําเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังสุดในจํานวนผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่ 3 ราย ซึง่ ทําให้ ได้ รับประโยชน์จากพัฒนาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี โดยทําให้ มีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและต้ นทุน
ถูกกว่า
แหล่งทีม่ าของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริษัทได้ สงั่ ซื ้ออุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ชนนํ
ั ้ าของโลก ได้ แก่ Siemens Alcatel Lucent
้ ผ้ รู ับเหมาจํานวนมากในการจัดหาและติดตังโครงข่
้
ายของบริษัท ซึง่ บริษัทไม่ได้ มีการ
NEC และ Huawei นอกจากนันมี
พึง่ พิง ผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้รับเหมารายใดเป็ นการเฉพาะ และบริษัทไม่มีปัญหาในการจัดหาผู้จดั จําหน่ายและผู้รับเหมา
เนื่องจากมีจํานวนมากราย
การสนับสนุนทางด้านเทคนิ คและการบริ หาร
ในอดีตกลุม่ ทรูเคยได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค และการบริหารจากพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้ วย
บริ ษัท Verizon Communications, Inc (“Verizon”) สําหรับบริษัท Orange SA ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคและการ
บริหารสําหรับทรูมฟู และ MIH สําหรับทรูวิชนั่ ส์ แต่ในปั จจุบนั กลุม่ ทรูไม่ได้ รับการสนับสนุนด้ านเทคนิค และการบริหารจาก
พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากพันธมิตรเหล่านี ้ได้ ขายหรื อลดสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กลุม่ ทรูสามารถรับ
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้จนสามารถบริหารงานได้ เองโดยไม่ต้องพึง่ พาการสนับสนุนด้ านเทคนิคและบริหารจาก
พันธมิตรทางธุรกิจอีกแต่อย่าง
3.5 ภาวะธุรกิจโทรคมนาคมไทย
ธุรกิ จโทรศัพท์เคลือ่ นที ่
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
โดยมีจํานวน
ผู้ใช้ บริการเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องเป็ นราว 61 ล้ านราย ณ สิ ้นปี 2551 ซึง่ เพิ่มขึ ้นราว 8.8 ล้ านรายในปี 2551 ทําให้ มีอตั ราการใช้ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ่ ประชากร 100 คน เป็ นอัตราร้ อยละ 91.7 (ข้ อมูลประชากรจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ) จากอัตราร้ อยละ
79.3 ณ สิ ้นปี 2550 ทังนี
้ ้ไม่รวมผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยโมบายและฮัทช์
อย่างไรก็ตาม คาดว่า ตลาด
้ ้เนื่องจากได้ กลายเป็ นบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ ยังคงมีโอกาสในการเติบโต ถึงแม้ จะในอัตราที่ลดลงจากปี ก่อน ทังนี
ที่จําเป็ นในวิถีชีวติ ของคนไทยทุกกลุม่ ในปั จจุบนั
ผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ประกอบด้ วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) หรือ
AIS และบริ ษัทดิจิตอลโฟน หรื อ DPC ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ (มหาชน) หรื อ DTAC บริษัท ทรูมฟู ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของกลุม่ บริษัททรู โดยมีบริษัทเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์ เลส มัลติมีเดีย จํากัด (ซึง่ ให้ บริการภายใต้ แบรนด์ “Hutch” ด้ วยเทคโนโลยี CDMA) ทีโอที และ Thai
Mobile คูแ่ ข่งรายใหญ่ที่สดุ 2 ราย คือ AIS และ DTAC ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 45.0 และ 30.7 ตามลําดับ ณ สิ ้น
ปี 2551 โดยทรูมฟู เป็ นผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อนั ดับ 3 ด้ วยส่วนแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 24.3
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ผู้ให้ บริการต่างพยายามแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทังการเสนอค่
้
าบริ การแบบเติมเงินราคาถูกเพื่อดึงดูดผู้ใช้ บริ การที่มีรายได้ น้อย
ทังนี
้ ้ได้ อํานวยความสะดวกในการซื ้อบัตรเติมเงินโดยสามารถซื ้อได้ จากร้ านสะดวกซื ้อและสถานีจําหน่ายนํ ้ามันต่างๆ
นอกจากนี ้ผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั มุง่ เน้ นสร้ างความเติบโตให้ กบั บริการที่ไม่ใช่เสียง ต่างๆ ซึง่ เป็ นผลมาจากเครื่ อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆ มีความสามารถในการใช้ งานที่หลากหลาย ยิ่งขึ ้น
้ ้เนื่องจาก มีการนําระบบค่าเชื่อมโยง
นับตังแต่
้ ปี 2550 การแข่งขันเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลมากขึ ้น ทังนี
โครงข่ายมาใช้ จริง ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการมีภาระต้ นทุนในการเชื่อมโยงไปยังโครงข่ายอื่น (ในอัตราโดยเฉลี่ย 1 บาทต่อนาที)
ซึง่ เป็ นเสมือนราคาขันตํ
้ ่าของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 ผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น Hutch ได้ เสนอโปรโมชัน่
ราคาตํ่า เนื่องจากไม่มีภาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั CAT อยูใ่ นระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการ
รายอื่น เพื่อการเข้ าสูร่ ะบบเชื่อมโยงโครงข่าย ซึง่ จะมีผลให้ Hutch เข้ าสูร่ ะบบเชื่อมโยงโครงข่ายด้ วย และทําให้ การแข่งขัน
ด้ านราคาลดลง
ถึงแม้ ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีการแข่งขันสูง แต่ทรูมฟู ก็สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาด จากร้ อยละ 19.3 ในปี
2549 เป็ นร้ อยละ 23.2 ในปี 2550 และเป็ นร้ อยละ 24.3 ในปี 2551 นอกจากนี ้ยังสามารถครองตลาดผู้ใช้ บริ การใหม่ได้
ราว 1 ใน 3 ทุกปี ตังแต่
้ ปี 2547 ซึง่ ส่วนหนึง่ ก็เนื่องมาจากความสามารถในการนําเสนอบริการร่วมกับผลิตภัณฑ์และ
บริการอื่นๆ ภายในกลุม่ ทรู ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบ โดยไม่จําเป็ นต้ องแข่งขันด้ านราคาแต่เพียงอย่างเดียว
ธุรกิ จโทรศัพท์พืน้ ฐาน
้ ้นราวร้ อยละ 10 ของประชากร โดยจํานวนผู้ใช้ บริการ
ณ สิ ้นปี 2549 ประเทศไทยมีผ้ ใู ช้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานทังสิ
รวมเติบโตขึ ้นจาก 5.9 ล้ านเลขหมายในปี 2544 เป็ น 6.7 ล้ านเลขหมาย ณ สิ ้นปี 2549
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ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี 2551 บริษัทมีจํานวนผู้ใช้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานลดลงเล็กน้ อยเป็ น 1,902,507 เลขหมาย (จาก
1,955,410 เลขหมาย ณ สิ ้นปี 2550)
้
บริการโทรศัพท์พื ้นฐานในปั จจุบนั มีผ้ ใู ห้ บริการทังสิ
้ ้น 3 ราย โดย ทีโอที เป็ นผู้ให้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานทังใน
กรุงเทพมหานครกับปริ มณฑล และต่างจังหวัดเพียงรายเดียวของประเทศ ส่วนผู้ให้ บริการอีก 2 ราย คือผู้ให้ บริการที่อยู่
ภายใต้ สญ
ั ญาร่วมการงานฯ ของ ทีโอที โดยทรูเป็ นผู้ให้ บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และบริษัท ทีทีแอนด์ที
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ให้ บริการในต่างจังหวัด ทังนี
้ ้คาดว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสว่ นแบ่งตลาดกว่าร้ อยละ 50
สําหรับเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทังนี
้ ้คิดจากจํานวนผู้ใช้ บริ การ
ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
ธุรกิจโทรศัพท์พื ้นฐานของบริษัทได้ รับผลกระทบจากการแข่งขันกับบริการ
ทดแทนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทังนี
้ ้เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ งานได้ สะดวกกว่าและมีบริการ
เสริ มต่างๆ มากกว่า อีกทังยั
้ งมีการพัฒนาคุณภาพการใช้ งาน ตัวเครื่ องโทรศัพท์มีราคาถูก และมีการลดอัตราค่าบริการลง
มาถูกกว่าอัตราค่าบริการโทรศัพท์พื ้นฐาน
นอกจากนี ้ ธุรกิจโทรศัพท์พื ้นฐานของบริ ษัทยังเผชิญกับการแข่งขันจากบริการ VoIP ซึง่ มีคา่ บริการถูกกว่า
เนื่องจากในปั จจุบนั มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตและเครื่ องคอมพิวเตอร์ อย่างแพร่หลาย ทําให้ ผ้ บู ริ โภคจะหันมาใช้ บริการ VoIP
มากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการ กทช. ยังได้ ออกใบอนุญาตให้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐาน ซึง่ อาจทําให้ ทรูต้องแข่งขันกับ
ผู้ใช้ บริการโทรศัพท์พื ้นฐานรายใหม่ๆ
ธุรกิ จโครงข่ายข้อมลู
ธุรกิจโครงข่ายข้ อมูลของประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตที่ประมาณร้ อยละ 10-15 ต่อปี
เนื่องจากความนิยมในการส่งข้ อมูลออนไลน์ และจํานวนผู้ใช้ บริการ
อินเทอร์ เน็ตที่เพิ่มมากขึ ้น การแข่งขันในธุรกิจ
โครงข่ายข้ อมูลยังคงสูงเนื่องจากมีจํานวนผู้ให้ บริการหลายราย ประกอบกับลูกค้ ามีทางเลือกเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น ADSL ผู้ให้ บริการสื่อสารข้ อมูลรายใหญ่ในประเทศไทยประกอบด้ วย ทีโอที กสท บริ ษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์
จํากัด (“UIH”) และ บริ ษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จํากัด (“UCOM”) บริษัท แอดวานซ์ ดาต้ าเน็ทเวอร์ ค คอมมิวนิ
เคชัน่ ส์ จํากัด (“ADC”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทภายใต้ กลุม่ บริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ บริษัท ทีทีแอนด์ที และกลุม่ บริษัททรู โดยผู้ให้ บริการ
เหล่านี ้ให้ บริ การวงจรเช่า บริการ frame relay และ บริ การ MPLS ทังนี
้ ้ คูแ่ ข่งหลักของบริษัท ได้ แก่ ทีโอที (เนื่องจาก
สามารถให้ บริ การครอบคลุมพื ้นที่มากที่สดุ ในประเทศไทย) และยูคอม (ซึง่ สามารถให้ บริการนอกเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑลได้ มากกว่ากลุม่ ทรู) ผู้ให้ บริการรายใหม่ อย่างเช่น Violin มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2551 ถึงแม้ จะเป็ นบริษัท
ขนาดเล็ก
ณ สิ ้นปี 2551 ทรูเป็ นผู้ให้ บริ การโครงข่ายข้ อมูลรายใหญ่อนั ดับ 3 เมื่อพิจารณาจากรายได้ โดยครองส่วนแบ่งร้ อย
ละ 22 ของตลาดโดยรวม ในขณะที่ทีโอทียงั คงเป็ นผู้นําตลาด และครองส่วนแบ่งราวร้ อยละ 28 โดย UIH เป็ นผู้ให้ บริการ
รายใหญ่อนั ดับ 2 และมีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 25
ธุรกิ จอิ นเทอร์ เน็ตความเร็ วสงู (บรอดแบนด์)
อัตราของผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์รวมต่อจํานวนครัวเรื อนในเมืองไทย ยังมีระดับที่ตํ่ามากที่อตั ราประมาณร้ อยละ 7
ซึง่ ยังคงเป็ นระดับที่ตํ่ากว่าประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วในแถบเอเซีย เช่น เกาหลีใต้ (ร้ อยละ 89) ฮ่องกง (ร้ อยละ 87) และ สิงคโปร์ (ร้ อย
ละ 75) (แหล่งที่มา: OECD, IMF, BuddeComm, KBank)
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ผู้ให้ บริการในตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) มีอยูห่ ลายรายทัว่ ประเทศ เช่น บริษัท จัสมิน
บรอดแบนด์
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และ บริษัทลูก คือ บริษัท ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ บริษัท ยูไนเต็ด
เทคโนโลยี จํากัด (“UBT”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ UCOM บริษัท เลนโซ่ ดาต้ าคอม จํากัด (ให้ บริการ ภายใต้ ชื่อ Q-Net)
บริษัทในกลุม่ สามารถ คอร์ ปอเรชัน่ บริ ษัท CS Loxinfo ทีโอที บริษัท ADC และกลุม่ บริษัท ทรู
กลุม่ บริ ษัททรู สามารถเพิ่มฐานผู้ใช้ บริการบรอดแบนด์จากจํานวน 3,708 ราย ณ สิ ้นปี 2545 มาเป็ น 632,461 ราย ณ
สิ ้นปี 2551 ซึง่ กลุม่ ทรูเชื่อว่ากลุม่ ทรูเป็ นหนึง่ ในผู้ให้ บริการบรอดแบนด์รายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยคิดจากฐานจํานวนลูกค้ า
โดยมีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 50 ทัว่ ประเทศ
มีปัจจัยหลายประการที่ทําให้ จํานวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว ซึง่
ประกอบด้ วย ราคาโมเด็มที่ถกู ลง ผู้บริโภคความนิยมใช้ บริ การคอนเทนท์ต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น เช่น เกมออนไลน์ ประกอบกับอัตรา
ค่าใช้ บริการรายเดือนของอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ถูกลง เนื่องจากจํานวนผู้ให้ บริการเพิ่มมากขึ ้น อีกทัง้
คณะกรรมการ กทช. ได้ เปิ ดเสรี ธุรกิจวงจรอินเทอร์ เน็ตต่างประเทศ ทําให้ มีการปรับลดอัตราค่าเช่าวงจรลงอย่างมาก
ภาวะการแข่งขันในตลาดบรอดแบนด์รุนแรงมากขึ ้น ภายหลังจากที่ คณะกรรมการ กทช. ได้ เปิ ดเสรี อย่างไรก็
ตามกลุม่ ทรูเชื่อว่า มีข้อได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่ง จากประสิทธิภาพและคุณภาพของโครงข่ายของทรู และ
คุณภาพการ
เชื่อมต่อที่ดีจากโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศของทรูเอง
ธุรกิ จโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ ก
ั ้ ้นประมาณ 3 ถึง 4 ล้ านราย
จํานวนสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิกในประเทศไทย ณ สิ ้นปี 2551 มีทงสิ
คิดเป็ นสัดส่วนราวร้ อยละ 18 ถึง 19 ของจํานวนครัวเรื อน ซึง่ ตํ่ากว่าประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วในแถบเอเชีย โดยในปี 2550
มาเลเซีย มีอตั ราการใช้ บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกอยูท่ ี่ ร้ อยละ 31 สิงคโปร์ ร้ อยละ 40 ฮ่องกง ร้ อยละ 48 และญี่ปนุ่
ร้ อยละ 52 จึงนับว่ามีโอกาสเติบโตได้ อีกมาก
ปั จจุบนั กลุม่ ทรูวิชนั่ ส์เป็ นผู้ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิก ที่ให้ บริ การครอบคลุมทัว่ ประเทศ ราย
้ งจะต้ องเผชิญ
ใหญ่รายเดียวในประเทศไทย แต่ยงั เผชิญความเสีย่ งจากระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่กําหนดโดยภาครัฐ ทังยั
กับอุปสรรคจากผู้ประกอบการรายใหม่อีกด้ วย นอกจากนี ้ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ยังได้ ให้
ใบอนุญาตดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิกแก่บริษัทอื่นอีก 2 รายในปี 2539 แต่ปัจจุบนั ผู้ได้ รับใบอนุญาต
เหล่านี ้ยังไม่เริ่มหรื อประกาศว่าจะเริ่มดําเนินการแต่อย่างใด ในส่วนของ กรมประชาสัมพันธ์ได้ ให้ ใบอนุญาตดําเนินการแก่
ผู้ประกอบการเคเบิลตามภูมิภาคหลายรายด้ วยกัน ปั จจุบนั
ดําเนินการอยูป่ ระมาณ 78 ราย การแข่งขันอาจจะเพิ่มสูงขึ ้น
ภายหลังการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซงึ่ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
5
มีนาคม 2551 โดยอาจจะมีการออก
ใบอนุญาตให้ ผู้ประกอบการรายใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจโทรทัศน์
ระบบบอกรับเป็ นสมาชิกได้ รับอนุญาตให้ สามารถจัดเก็บ รายได้ จากค่าโฆษณาได้ ตามพรบ.ใหม่ ซึง่ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
สร้ างรายได้ จากคอนเทนท์เดิมที่มีอยู่ ในขณะที่อาจจะทําให้ การแข่งขันเพิ่มขึ ้น เนื่องจากผู้ให้ บริการรายเล็กอาจจะมีรายได้
เพิ่มขึ ้น และอาจจะทําให้ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังมีผ้ ปู ระกอบการอีกไม่น้อยกว่า 450 รายที่ไม่มีใบอนุญาต ซึง่ ผู้ประกอบการเหล่านี ้ล้ วนเป็ น
ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ให้ บริ การในระบบเคเบิล มีการคาดคะเนอย่างไม่เป็ นทางการว่า ผู้ประกอบการเคเบิลท้ องถิ่น ทังที
้ ่
มีใบอนุญาต และไม่มีใบอนุญาต มีสมาชิกรวมกันประมาณ 1.5 ถึง 2.0 ล้ านราย ปั จจุบนั ผู้ประกอบการเหล่านี ้กําลังถูก
ตรวจสอบถึงการได้ มาซึง่ ลิขสิทธิ์รายการต่างๆ
ที่ออกอากาศโดยเจ้ าของลิขสิทธิ์ซงได้
ึ่ ร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้
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ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบตั ิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ นอกจากนี ้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ใหม่มีความเข้ มงวดในการควบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์ให้ มากขึ ้นกว่าเดิม
ตลอดระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี ที่ผา่ นมา ทรูวิชนั่ ส์ได้ ร่วมมืออย่างใกล้ ชิด กับเจ้ าของลิขสิทธิ์ ในการหาแนวทาง
ดําเนินการใหม่ๆ ในการปกป้องลิขสิทธิ์รายการที่ทรูวิชนั่ ส์ให้ บริ การ การดําเนินการของทรูวิชนั่ ส์ ประสบปั ญหาและอุปสรรค
มาก เนื่องจากกฎระเบียบที่ยงั คงล้ าสมัย ไม่ได้ สะท้ อนถึงสภาพความเป็ นจริงที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ตลอดจน หน่วยงานที่กํากับ
ดูแล ต้ องอาศัยเวลาและประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ เพื่อการจัดการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ด้ วย
ความมุง่ มัน่ ทําให้ ทรูวิชนั่ ส์ สามารถพัฒนากลยุทธ์ ในการแก้ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และดําเนินการสําเร็จในระดับหนึง่ เป็ น
ผลให้ การละเมิดลิขสิทธิ์ช่องรายการที่ทรูวิชนั่ ส์ให้ บริการอยูล่ ดลงอย่างเห็นได้ ชดั เป้าหมายในการดําเนินการขันต่
้ อไปของทรู
วิชนั่ ส์จะมุง่ เน้ นไปที่การแก้ ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการนํารายการต่างๆ เช่นรายการภาพยนตร์ ที่อยูบ่ นสื่ออื่น เช่น ดีวีดี
มาออกอากาศ โดยรายการเหล่านัน้ มีการออกอากาศในช่องรายการที่ทรูวิชนั่ ส์ให้ บริการอยูด่ ้ วย เช่น HBO ซึง่ หวังเป็ นอย่าง
ยิ่งว่า
การดําเนินการนี ้จะประสบผลสําเร็จ และส่งผลดีแก่ทรูวิชนั่ ส์ เช่นเดียวกับการดําเนินการที่ผา่ นมา ผลจาก การ
ดําเนินการดังกล่าว ข้ างต้ น เป็ นผลให้ ยอดขายของปี 2548 สูงที่สดุ
การให้ บริ การธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิกที่มีคณ
ุ ภาพจําเป็ นต้ องมีการลงทุนสูง ซึง่ การลงทุนเริ่ มต้ นส่วน
้
าน
ใหญ่เป็ นการลงทุนเกี่ยวกับโครงข่ายสื่อสัญญาณเทคโนโลยีการใส่รหัสสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณที่ ติดตังตามบ้
สมาชิก ระบบการบริ การลูกค้ า และระบบสนับสนุนอื่นๆ
นอกจากนี ้ ทรูวิชนั่ ส์ยงั ต้ องแข่งขันทางอ้ อมกับสถานีโทรทัศน์ภาคปกติในประเทศไทยอีกด้ วย แต่ด้วยการนําเสนอ
รายการที่ไม่สามารถหาดูได้ จากช่องอื่น รวมถึงภาพยนตร์ รายการสาระความรู้ และรายการกีฬาที่แพร่ภาพที่ทรูวิชนั่ ส์ก่อน
ช่องใดๆ ทําให้ ทรูวิชนั่ ส์มีข้อได้ เปรี ยบเหนือสถานีโทรทัศน์ภาคปกติทวั่ ไป ยิ่งไปกว่านันทรู
้ วิชนั่ ส์ยงั ได้ นําสัญญาณของสถาน
โทรทัศน์ภาคปกติเหล่านันส่
้ งขึ ้นดาวเทียมและแพร่ภาพในโครงข่ายของทรูวิชนั่ ส์เป็ นส่วนหนึง่ ของช่องรายการที่ทรู วิชนั่ ส์
ให้ บริการ ทําให้ สมาชิกทรูวิชนั่ ส์สามารถรับชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ภาคปกติได้ ด้วย
ด้ วยการลงทุนทางด้ านรายการอย่างต่อเนื่อง การขยายโครงข่ายการให้ บริการหลากหลายรูปแบบ และการเพิ่ม
แพ็คเกจทางเลือกใหม่ๆ ทําให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าได้ หลากหลายมากขึ ้น ตลอดจนการทําการตลาดและส่งเสริมการ
ขายในเชิงรุก จะทําให้ ทรูวิชนั่ ส์สามารถขยายฐานสมาชิกและรักษาตําแหน่งผู้นําในตลาดต่อไปได้
3.6 ความคืบหน้ าด้ านการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม มีความคืบหน้ าขึ ้นเป็ นลําดับ ทังนี
้ ้ รัฐบาลไทยได้ เริ่มปฏิรูปการ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม โดยการออกพระราชบัญญัติหลัก 2 ฉบับ อันได้ แก่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ในเดือนตุลาคม 2547 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อคณะกรรมการ กทช. ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้น
เพื่อเป็ นองค์กรอิสระในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซึง่ เดิมเป็ นอํานาจหน้ าที่ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
(หรื อ ปั จจุบนั คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) และ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (หรื อ ปั จจุบนั คือ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรื อ กสท) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัดอย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีการจัดตัง้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติหรื อ กสช. ซึง่ มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลกิจการวิทยุและ
โทรทัศน์แต่อย่างใด
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ในเดือนสิงหาคม 2550 มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในปี
2549 อย่างไรก็ตามตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ และคณะกรรมการ กทช. ยังคงทําหน้ าที่ผ้ ู
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมต่อไป
นอกเหนือจากนัน้ มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี ้ ได้ กําหนดให้ มี องค์กรกํากับดูแล ที่เป็ นอิสระ เพียงองค์กร
เดียว เพื่อสนับสนุนการแข่งขันเสรี และกําหนดให้ กํากับดูแล กิจการโทรคมนาคม รวมทังกิ
้ จการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ
กสทช.”) ซึง่ จนกระทัง่ ถึงต้ นปี 2552 นี ้ คณะกรรมการ กสทช. ก็ยงั ไม่ได้ รับการจัดตัง้
พัฒนาการที่สําคัญในปี 2551 คือการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ซึง่ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 โดยอนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการเคเบิลทีวีสามารถ โฆษณาได้
นอกจากนันยั
้ งได้ ให้ อํานาจคณะกรรมการ กทช. ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริ การชุมชนชัว่ คราวมีอายุไม่เกิน 1
ปี สําหรับผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่ ก่อนจะมีการจัดตังคณะกรรมการ
้
กสทช.
้
กทช. จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั คณะกรรมการ กทช. ได้ ออกประกาศ กฎเกณฑ์
นับตังแต่
้ ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการ
ข้ อบังคับที่สําคัญๆ หลายฉบับ รวมทัง้ ประกาศคณะกรรมการ กทช. ว่าด้ วยการใช้ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
้ ปี 2550 และทําให้
พ.ศ. 2549 ซึง่ มีผลให้ อตุ สาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย ได้ เข้ าสูร่ ะบบเชื่อมโยงโครงข่ายนับตังแต่
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการมีความเท่าเทียมกันมากขึ ้น นอกจากนัน้ คณะกรรมการ กทช. ยังมีแผนที่จะออก
ประกาศที่สําคัญ ๆ ในปี 2552 อีกหลายฉบับ ซึง่ รวมถึงการประมูลโครงการให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G การอนุญาต
ให้ บริ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability - MNP) ซึง่ จะทําให้ อตุ สาหกรรมโทรคมนาคม
พัฒนาก้ าวหน้ าไปอีกระดับหนึง่
นอกเหนือจากนัน้ คณะกรรมการ กทช. ยังได้ เปิ ดเสรี ธุรกิจต่างๆ โดยการออกใบอนุญาตให้ ผ้ ปุ ระกอบการ
สามารถเปิ ดให้ บริ การใหม่ๆ ได้ เพิ่มเติม ซึง่ กลุม่ ทรูได้ รับใบอนุญาต ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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ตารางด้ านล่างแสดงถึงใบอนุญาตที่ทรูและบริษัทย่อยได้ รับจาก คณะกรรมการ กทช.
วันที่บอร์ ดมี
ประเภท
อายุ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
มติอนุมัตใิ น
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
หลักการ

บริษัท
ใบอนุญาตบริการอินเทอร์ เน็ต
1 บริ ษัท เค เอส ซี คอมเมอร์ เชียลอินเตอร์ เนต
จํากัด
2 บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต จํากัด
3 บริ ษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จํากัด
4 บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต เกตเวย์ จํากัด

1

ISP

1 ปี

23 มิ.ย. 2548 22 มิ.ย. ของทุกปี

1
1

ISP
ISP
International Internet
Gateway & Internet
Exchange
(IIG & IX)

1 ปี
1 ปี

18 ส.ค. 2548 17 ส.ค. ของทุกปี
5 ก.พ. 2550 4 ก.พ. ของทุกปี

5 ปี

19 พ.ค. 2549 18 พ.ค. 2554

2
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
1 บริ ษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
2 บริ ษัท เอเซีย ไวร์ เลส คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
3 บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์
จํากัด
4 บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมมิวนิ
เคชัน่ จํากัด
5 บริ ษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
6 บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต จํากัด

1
1

Public Phone Service
Resale (PCT)

1 ปี
1 ปี

29 มิ.ย. 2549 28 มิ.ย. ของทุกปี
22 ก.พ. 2550 21 ก.พ. ของทุกปี

3

Fixed Line Service

20 ปี

8 ธ.ค. 2549 7 ธ.ค. 2569

20 ปี

25 ม.ค. 2550 24 ม.ค. 2570

1 ปี

2 ส.ค. 2550 1 ส.ค. 2552

1 ปี

11 ต.ค. 2550 10 ต.ค. 2552

ทดลอง
1 ปี

22 พ.ย. 2550 28 ก.พ. 2552

15 ปี

21 ต.ค. 2551 20 ต.ค. 2566

3
1
1

7 บริ ษัท ทรู อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมมิวนิ
เคชัน่ จํากัด*
3

8 บริ ษัท ทรู อินเทอร์ เน็ต เกตเวย์ จํากัด
2
ใบอนุญาตทดลองและทดสอบ
1 บริ ษัท ทรู มูฟ จํากัด
2 บริ ษัท ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์
จํากัด

วันหมดอายุ
ใบอนุญาต

International Direct
Dialling (IDD)
Resale (Internet)
International Calling Card
(ICC)
International Private
Leased Circuit &
International Internet
Protocol Virtual Private
Network
(IPLC & IP VPN)
Demestic & International
Private Lease Circuit
Service
WiMax Trial

90+90 วัน 22 พ.ย. 2550 18 ก.ค. 2551

WiMax Trial

90+90 วัน 22 พ.ย. 2550 18 ก.ค. 2551

* คณะกรรมการ กทช. ได้ ขยายระยะเวลาการทดสอบออกไปถึง 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีความเป็ นไปได้ วา่ จะขยายไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2552 ในขณะที่รอกฎเกณฑ์ใบอนุญาต IPLC ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการอํานวยการของ กทช.
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