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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
และศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ซ่ึงมีอยูเพียง 2 ราย คือ บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ตั้งแตปลายป 2543  ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานท้ังสองเร่ิมเร่ิมมีการ
แขงขันอยางเขมขน เพื่อท่ีจะเพิ่มจํานวนลูกคาและผลตอบแทนทางการเงินใหมากยิ่งข้ึน 
 
 วิธีการศึกษาใชสมการถดถอยเชิงซอนเปนตัวแบบในการวิเคราะห และคํานวณคาความ
ยืดหยุนเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการ โดยใชขอมูลทุติยภูมิระหวางไตรมาสท่ี 4 
ป พ.ศ. 2538 – ไตรมาสท่ี 4 ป พ.ศ. 2546 ท่ีรวบรวมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน   
 
 ผลการศึกษา พบวา อุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท และ ทรู 
ถูกกําหนดโดยตัวแปรราคาการสงเสริมการขาย รายไดเฉลี่ยจากการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
รายไดผลิตภัณฑประชาชาติตอคน จํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท  ในกรณีของ ทรู ตัวแปรสุดทาย
ไดเปล่ียนเปนจํานวนเลขหมายท่ีมีผูเชา ซึ ่งถือเปนการบริหารงานแบบคํานึงถึงดานอุปสงค 
(Demand Side)  และตัวแปรคุณภาพบริการจะทําให ทรู มีอัตราการขยายตัวสูงกวา ทศท  การ
บริหารจัดการโดยท่ัวไปของ ทศท จําเปนตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ซ่ึงเปนการดําเนินงาน
แบบดานอุปทาน (Supply Side)  ดังนั้น ในอนาคต ทศท  ควรจะเปนอิสระจากนโยบายของรัฐ และ
สรางความประทับใจในคุณภาพบริการ เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับ ทรู   การใชรายการสงเสริม
การขาย แบบไมใชราคา เปนมาตรการท่ีเหมาะสม เพราะคาความยืดหยุนตอราคานอยกวา 1 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study are to analyze factors determining the demand for 

fixed-line telephone services, and to study marketing strategies of fixed-line telephone 

providers, comprising of TOT and TRUE.  The keen competition emphasis on an 

increase in customer’s use.  

 

 The study employs the multiple regression technique and demand elasticity 

are employed as the method of analyses by using secondary data gathered from public 

and private organizations during 1996 (quarter 4) – 2004 (quarter 4).   

 

 The results of the analysis on demand for fixed-line telephone of TOT and 

TRUE reveal that factors determining the demand for telephone services include the     

promotional prices’ , the average revenue of mobile phone, gross domestic product per 

capita, the line capacity of the telephone companies. In the case of  TRUE the last factor 

is changed to the connected numbers, which is considered as demand side operation. 

The quality of service lead TRUE  to have a higher growth than TOT.  The management 

of TOT is generally subjected to governmental policies, which is considered as a supply 

side.  In the future, TOT has to be free from the governmental policies and improves her 

service quality in order to be able to compete with TRUE effectively.  The non - price 

promotions are the appropriate measures, since the price elasticity of the demand for 

TOT and TRUE services are less than one. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.  ความสําคญัของปญหา 
 

  บริการโทรศัพทพื้นฐาน เปนโทรศัพทท่ีใชรับ-สงสัญญาณแบบใชสาย ซ่ึงเปน
ปจจัยหลักอยางหนึ่งในชีวิตประจําวนั ท่ีมีความจําเปนเพือ่การติดตอ ส่ือสารกับเลขหมายปลายทาง 
ไมวาจะเปนการโทรทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหวางประเทศ หรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี  และ
เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตอ ส่ือสาร ก็มีอยูหลายวิธี ท้ังจากโทรศัพทประจําท่ีตามบานหรือสํานักงาน 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือโทรศัพทสาธารณะ  โดยผานอุปกรณท่ีใชในการถายทอดสัญญาณเสียงผาน
ระบบโครงขาย (Network)  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหผูบริโภคเกดิความสะดวก สบาย ไมตอง
เสียเวลาไปกับการเดินทาง ในการที่จะติดตอกิจธุระ การดําเนินธุรกจิ  หรือแมแตการสงเสริม
สถาบันครอบครัวใหมีความมั่นคง   ดังนั้น การใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน จึงเปนหนาท่ีเฉพาะของ
หนวยงานรัฐเทานั้น  เนือ่งจากการใหบริการโทรคมนาคมมีผลตอความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจ
ของชาติ  รวมทั้ง การบริการโทรคมนาคม เปนการใหบริการสาธารณะท่ีตองลงทุนสูง บริการดาน
การส่ือสารโทรคมนาคม จึงถูกผูกขาดโดยหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจในการใหบริการและเปน
เจาของเครือขายภายในประเทศทั้งหมด 
 
  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนผูผูกขาดในการใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
โดยท่ี การผูกขาดไดกอใหเกิดปญหามากมาย เชน ในระหวางป พ.ศ. 2531 – 2535  จะพบวา จํานวน
เลขหมายโทรศัพทพื้นฐานติดต้ังเพิ่มข้ึนเพียง 6.15 แสนเลขหมาย โดยเฉล่ียปละ 1.23 แสนเลข
หมาย ทําใหมีผูยื่นขอจองเปนคิวยาว (long waiting list) การขยายการใหบริการลาชาและไมท่ัวถึง 
ในขณะท่ี การพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดรุดหนาไปอยางรวดเร็ว การขาดแคลนโทรศัพท
พื้นฐานในประเทศไทย  ทําใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีกํากับดแูล
และใหบริการดานโทรคมนาคม ตองเรงปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  
แตดวยขอจํากดัทางดานเงินลงทุน  บุคลากร  และประสิทธิภาพในการจัดการ  จึงไมสามารถขยาย
การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  ใหเพียงพอกับความตองการที่เพิ่มข้ึน  ดังนัน้ 
มาตรการแกไขสภาวะการขาดแคลนบริการโทรคมนาคม ก็คือ สนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการลงทุน เพ่ือวางแผนกอสราง ติดต้ัง รวมท้ัง ซอมบํารุงและรักษาโทรศัพทพื้นฐาน ดังนั้น ใน
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ป พ.ศ. 2535 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย จึงใหสัมปทานแก บริษัท เทเลคอมเอเซีย จํากดั 
(มหาชน) ซ่ึงปจจุบันคือ บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) ตดิต้ังโทรศัพท 2.6 ลานเลขหมาย 
เปนระยะเวลา 25 ป ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  จึงทําใหจํานวนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีจํานวน 2 ราย และเปนคูแขงขันกนัอยางหลีกเล่ียงไมได เม่ือมีการ
แขงขันกันมากข้ึน ผลปรากฏวา ความตองการของผูบริโภคหรือผูใชบริการท่ีไดยืน่ขอจองเลขหมาย
โทรศัพทของ ทศท ลดลงและอัตราการเติบโตของจํานวนเลขหมายติดต้ังโทรศัพทพื้นฐานไดเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็ว เม่ือพิจารณาจากสัดสวนจํานวนเลขหมายติดตั้งโทรศัพทพื้นฐานของผูใหบริการ
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา  บริษัท ทรู  ซึ่งเปนผูใหบริการรายใหมมีสวนแบงในตลาด

โทรศัพทพื้นฐาน ที่มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง คือ จากรอยละ 17.55 ไดเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 

74.48  ในป พ.ศ. 2546 สวนแบงในตลาดโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท ลดลงอยางตอเนื่อง นั่นคือ ป พ.ศ. 

2536  ทศท  มสีวนแบงในตลาดโทรศัพทพื้นฐาน   คิดเปนรอยละ 82.45  จนกระทั่งป พ.ศ. 2546  ทศท. 

มีสวนแบงในตลาดโทรศัพทพื้นฐานเพียงรอยละ 25.52 แตในขณะที่ ทรู ซึ่งเปนผูใหบริการรายใหม

กลับมีสวนแบงในตลาดโทรศัพทพื้นฐาน  ที่มแีนวโนมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง  คือรอยละ 17.55 

และรอยละ 74.48 ตามลําดับ โดยต้ังแตป พ.ศ. 2531-2546 มีจํานวนเลขหมายติดต้ังโทรศัพทพื้นฐาน

ของ ทศท เพียง 1,468,831 เลขหมาย ในขณะที่ จาํนวนเลขหมายติดต้ังโทรศัพทพื้นฐานของ ทรู มี

ถึง 2,618,061 เลขหมาย หรือคิดเปนสัดสวนของ ทศท  คิดเปนรอยละ 35.94 และทรู คิดเปนรอย

ละ 64.06  ของจํานวนเลขหมายติดต้ังทั้งหมด   

 
  แนวโนมท่ีเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วของ ทรู  อาจแสดงไดวา ทรู มีขอไดเปรียบหลาย
ประการ นั่นคือ การนําเทคโนโลยีของโครงขายท่ีมีความทันสมัย สามารถใหบริการไดอยางมี
คุณภาพและสรางความนาเช่ือถือใหผูบริโภคเกิดความพงึพอใจ นอกจากนัน้ ความคลองตัวและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในเชิงธุรกจิ ก็สามารถทําใหผูบริโภคหันมาเลือกใชบริการโทรศัพท
พื้นฐานของ ทรู ไดมากข้ึน  ขณะท่ี ในป พ.ศ. 2545  ทศท ก็ไดแปรรูปจากรัฐวสิาหกิจ มาเปน
บริษัทเอกชน ซ่ึงเปนการดําเนินงานแบบธุรกิจเอกชน ทําให ทศท จะตองเรงนํากลยทุธหรือวิธีการ
ตางๆ ในการดําเนินธุรกิจมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถดึงสวนแบงในตลาดโทรศัพท
พื้นฐานใหเพิม่ข้ึน 
 
  อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขันภายใตกรอบของการเปนคูสัญญาสัมปทาน  ทําให
การแขงขันระหวาง ทศท กบั ทรู ยังคงเปนไปอยางไมรุนแรงมากนกั โดยเฉพาะการแขงขันทางดาน
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ราคา เนื่องจากขอจํากัดทางดานกฎหมายสัญญาสัมปทาน กําหนดใหการคิดอัตราคาบริการของ 
ทศท และ ทรู จะตองมีอัตราเดียวกัน  ดังนัน้ ทรู จึงมีการดําเนินการดานการตลาดในเชิงรุกมากกวา 

ทศท  กลยุทธท่ี ทรู นํามาใชเพื่อใหสามารถแขงขันและสรางผลกําไรใหกับองคกรไดนั้น  มีลักษณะ
เชนไร  ท่ีมีผลทําให ทรู สามารถครองสวนแบงการตลาดโดยรวมมากกวา  ทศท  ดวยเหตุนี้ จึงทําให

เกิดประเด็นและความสนใจท่ีจะทําการ ศึกษา วิเคราะหถึงปจจัยท่ีกําหนดความตองการของการใช
บริการโทรศัพทพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และวิเคราะหกลยุทธทางการตลาด
ของผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเปนขอมูลในการ
วางแผนและวิเคราะหแกผูใหบริการทางดานโทรคมนาคมตอไป 
 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
  2.1  เพื่อวิเคราะหอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของบริษทั ทศท คอร
ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 
 
  2.2 เพ่ือศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของบริษัท 
ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 
  การศึกษา จะเปรียบเทียบปจจยัท่ีกําหนดอุปสงคของการใชบริการโทรศัพท
พื้นฐาน โดยทําการศึกษาจากขอมูลรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสท่ี 4 ของป พ.ศ.2538 ถึงไตรมาสท่ี 4 
ของป พ.ศ.2546  โดยขอมูลท่ีใชประกอบไปดวย ราคาการสงเสริมการขาย รายไดเฉล่ียจากการใช
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จํานวนเลขหมายท่ีมี  จํานวนเลข
หมายท่ีมีผูเชา คุณภาพบริการ รายการสงเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ  โดย
พิจารณาจากปริมาณการใชบริการของโทรศัพทพื้นฐานของผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั่นคือ บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
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4. วิธีการศึกษา 
 

 4.1   การวิเคราะหขอมูล 
 
   การวิเคราะหจะแบงเปน การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) 
และการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method)  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

   1. วิเคราะหถึงปจจัยที่กําหนดอุปสงคของการใชบริการโทรศัพท

พื้นฐานของทั้ง 2 บริษัท ดวยวิธีการ Multiple Iinear regression model โดยใชโปรแกรม 

EViews 4.1 (Econometric Views) หาคาสัมประสิทธและสถิติที่สําคัญในการทดสอบ   

 
  2. วิเคราะหกลยุทธทางการตลาด เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive Method) โดยใชทฤษฎีและแนวคิดทางการตลาด คือ แนวความคิดเกี่ยวกับความ
ยืดหยุนของ    อุปสงค มาประยุกตใชรวมกับกลยุทธทางการตลาด วเิคราะหทางดานผูใหบริการ
โทรศัพทพื้นฐาน โดยอธิบายถึง สวนประสมทางการตลาดของผูใหบริการ เชน ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ  การกําหนดราคา  การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการขาย รวมท้ัง การใชขอมูลในการ
วิเคราะหการแบงสวนตลาด การกําหนดเปาหมายและตําแหนงทางการตลาดของผูใหบริการ
โทรศัพทพื้นฐาน 
 
  4.2   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
   ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาคือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ซ่ึงเปน
ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ท่ีจัดเก็บเปนรายไตรมาส  โดยเก็บรวบรวมเอกสารและ
สํารวจสถานการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ไดแก ขอมูลเกี่ยวกบัผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน  ขอมูลดาน
ราคา ขอมูลดานชองทางการจําหนาย และขอมูลดานการสงเสริมการขาย จากเอกสารอางอิง 
วิทยานพินธ  งานวิจยั  วารสาร  แผนพับ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต และขอมูลสถิติจากรายงานการ
ใหบริการประจําป จากบริษทั ทศท คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน 
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จํากัด (มหาชน) รวมท้ัง หนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
  4.3   ตัวแบบในการศึกษา 
 
      ตัวแบบในการศึกษา จะแบงเปน 
 
   1)  ปจจัยท่ีกําหนดสมการอุปสงคการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ 
บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ( i ) และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) ( j )
   
 

    ก)  สมการของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ( i ) 

 

  Qi  = ƒ(Pi, RM, Y, CAi , Si, PRi)    

    (1 - 1) 

 

    ข)  สมการของบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ( j ) 

 

  Qj  =  ƒ(Pj, RM, Y, CAj, Sj, PRj)    

    (1 - 2) 

 

โดยที ่ i   =   บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

  j   =   บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

  Qi และ Qj  =   ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท 

และ ทรู ตามลาํดับ  

           (คร้ัง) 

  Pi และ Pj  =   ราคาการสงเสริมการขายของ ทศท และ ทรู 

ตามลําดับ (บาท) 
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  RM   =   รายไดเฉล่ียจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ 

(บาท / เลขหมาย) 

  Y   =   รายไดประชาชาติ (NI per capita)  (บาท / คน) 

  CAi และ CAj =   จํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท และ ทรู ตามลําดับ (เลข

หมาย) 

  Si และ Sj  =   คุณภาพบริการของ ทศท และ ทรู ตามลําดับ (รอย

ละ) 

  PRi และ PRj =   รายการสงเสริมการขายของ ทศท และ ทรู ตามลําดับ  

 
   2)  วิเคราะหกลยุทธทางการตลาด โดยอาศัยแนวความคิดของความ
ยืดหยุนของอุปสงคไปวิเคราะหกลยุทธตางๆ ทางการตลาด โดยการคํานวณคาสัมประสิทธของ
สมการอุปสงคในรูปของ Linear Log 
 
5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
  5.1 สามารถเปรียบเทียบปจจยัท่ีกําหนดอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยดังกลาว  
 
  5.2 ทราบถึงแนวทางในการกําหนดกลยทุธทางการตลาดท่ีใชในการแขงขันทาง

ธุรกิจโทรศัพทพื้นฐานทีเ่หมาะสม ทีท่ําใหผูบริโภคเลือกตัดสินใจในการใชบริการโทรศัพท

พื้นฐานและสามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ เพือ่เพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันกับความตองการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐาน 

 
6.  นิยามศัพท 
 
  โทรศัพทพื้นฐาน หมายถึง โทรศัพทท่ีใชรับ–สงสัญญาณแบบใชสาย  ท้ังสาย
ทองแดงและสายเคเบิลใยแกว หรือคล่ืนวิทยุติดต้ังอยูกบัท่ี  ทําใหผูใชงานตองใชในบริเวณท่ีมี
เคร่ืองรับ– สง เคล่ือนท่ีในระยะทางที่จํากดั 
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  ผูใชบริการ   หมายถงึ  ประชาชนที่ใชบริการโทรศัพทพืน้ฐาน  

 
  เขตโทรศัพทนครหลวง  หมายถึง  พื้นที่ใหบริการในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงประกอบดวย 3 จังหวัดคือ จงัหวัดสมุทรปราการ  นนทบุรี  และปทุมธานี  เปนจังหวัด
ท่ีไดถูกรวมใหเปนพืน้ท่ีเขตเดียวกนักับกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงรหัสพื้นท่ีจะข้ึนตนดวย 02 
เชนเดยีวกัน 
 

  ชุมสายโทรศัพท  หมายถึง ท่ีรวมสายโทรศัพททุกคูจากเคร่ืองโทรศัพททุกเคร่ือง
ในพื้นท่ีบริการของชุมสายนั้น และเปนจุดท่ีเช่ือมตอสัญญาณโทรศัพทท้ังภายในชุมสายและ
ระหวางชุมสาย 
 
  คุณภาพบริการ หรือ การตรวจแกคืนด ี  หมายถึง  การตรวจแกไขสัญญาณ
โทรศัพทท่ีเกดิเหตุขัดของใหกลับคืนสูสภาพการใชงานดีตามเดิม 
 
 

DPU



บทท่ี 2 
 

เคาโครงการวิเคราะหทางทฤษฎ ี
 
1.  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  จิตรนภา สกลุจารุสุทธิ (2546) ไดศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการ
โทรศัพทพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงคของ
โทรศัพทพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใชขอมูลทุติยภูมิระหวางป 2530-2544  ท่ี
รวบรวมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสมการถดถอยเชิงเสนเชิงซอน 
  ผลการศึกษา กลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน พบวา ท้ัง
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และบริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มี
เปาหมายทางการตลาดคลายคลึงกัน  และในป พ.ศ. 2544  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  เร่ิม
เนนการใชกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดและราคามากข้ึน  สวนบริษัทเทเลคอมเอเซีย 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  จะเนนการใชกลยุทธดานผลิตภัณฑ  ชองทางการจัดจาํหนาย  
และการสงเสริมการตลาดเปนหลัก ยกเวนกลยทุธดานราคาซ่ึงถูกควบคุมโดยรัฐบาล สําหรับปจจยัท่ีมี
ผลกระทบตออุปสงคของโทรศัพทพืน้ฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา อุปสงคของ
โทรศัพทพื้นฐานจะเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัจํานวนบานท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และรายไดตอปของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตจะเปลี ยนแปลงใน

ทิศทางตรงกันขามกับจํานวนธุรกิจจดทะเบียนนิติบุคคลในกรุงเทพมหานคร 

 

  วรรณา บานกลวย (2538) ไดศึกษาทัศนคติของผูใชบริการที่มตีอบริการของ

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนข้ันตอนหนึง่ทีจ่ะนําไปชวยในการปรับปรุงการบริการและการ

จัดสรรเลขหมายใหแกผูใชบริการในเขตนครหลวงใหมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคหลักของ

การศึกษานี ้เพือ่ศึกษาถึงทัศนคติของผูใชบริการท่ีมีตอบริการขององคการโทรศัพทฯ รวมท้ังเหตุผล
และความจําเปนของผูใชบริการในการขอเลขหมายใหม 
  วิธีการศึกษาเร่ิมจากการสุมตัวอยางผูใชบริการประเภทท่ีอยูอาศัยและประเภท
ธุรกิจท้ังกรณีท่ีมี 1 เลขหมายและ 2 เลขหมาย ในเขตนครหลวงจํานวน 315 เลขหมาย  โดยสง
แบบสอบถามทางไปรษณียระหวางเดือน กนัยายน – ธันวาคม 2537 โดยผูใชบริการทั้ง 2 ประเภทได
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ตอบแบบสอบถามและสงคืนมาจํานวน 122 เลขหมายและนําขอมูลจากเทปบันทึกปริมาณการใชงาน
ของแตละเลขหมายขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
  ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการประเภทท่ีอยูอาศัยและธุรกิจตองการใหงคการ

โทรศัพทฯ ปรับปรุงการบริการใหดีข้ึนกวาปจจุบันคิดเปนรอยละ 78.95  และรอยละ 84.78  โดย

ผูใชบริการทัง้ 2 ประเภท  ตองการเลขหมายเพิ่มข้ึนรอยละ 32.4  และไดยื่นคําขอติดต้ังเลขหมาย

ตอองคการโทรศัพทฯ รอยละ 19.2  โดยผูที่ยืน่คําขอเหลานี้ยงัคงตองการเลขหมายตามที่ขอไวมี

เพียงรอยละ25.2  แสดงวา การขอเลขหมายโทรศัพทนั้นเกินกวาความตองการใชงานอยางแทจริง 

มีสาเหตุมาจากผูใชบริการคาดวาจะไมไดรับการติดต้ังเลขหมายตามจํานวนที่ตองการและเปน

เวลานานกวาจะไดใชบริการจึงมีการขอเลขหมายมากกวาความตองการใชงานจริง ดังนั้น องคการ

โทรศัพทฯ จะตองวางแผนในการขอบริการและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท  โดยมุงเนนหนักไป

ยังพืน้ที่บริการที่ยังขาดแคลนโทรศัพท  จะทาํใหเกดิประสิทธิภาพมากกวาที่จะขยายบริการเพิ่ม

ใหกับผูใชบริการรายเดิมและตองนาํเอาเทคโนโลยีของการใหบริการมาใชงาน เพื่อใหเกิดความ

รวดเร็ว ถกูตองและเปนที่เชือ่ถือของผูใชบริการ 

 

  รุงรัตน มีสมบูรณ (2541) ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคของบริการเสริม

โทรศัพทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 3 ประเภท คือ บริการคูสายเชา (Leased 

Line)   บริการพิเศษชุมสาย SPC (Stored Program Control) และบริการระบบตูสาขาอัตโนมัติ

ตอเขาตรง (Direct Inward Dialing) โดยนําขอมูลทุติยภูมิมาวิเคราะหดวยวิธีการเชิงปริมาณ ซึ่งใช

แบบจําลองสมการถดถอยพหุคูณ 3 แบบจําลอง  เพื่อศึกษารูปแบบสมการทีเ่หมาะสมสําหรับการ

พยากรณอุปสงคของแตละบริการเสริมโทรศัพท ต้ังแตป พ.ศ. 2541 – 2545 

  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคของบริการคูสายเชา ไดแก 

ดัชนีราคาผูบริโภคและธุรกิจใหมทีม่ีทนุจดทะเบียนต้ังแต 100 ลานบาทข้ึนไป ซึง่มีผลทําใหอุปสงค

ของบริการคูสายเชาเพิม่ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคของบริการพิเศษชุมสาย SPC ไดแก 

ปริมาณการใชโทรศัพทประเภทบานพักและผูเชาโทรศัพทเคล่ือนที ่  ซึ่งมีผลเกิดจากผูใชโทรศัพท

ตองการใหประสบความสําเร็จในการเรียกโทรศัพท  จงึทําใหอุปสงคของบริการพเิศษชุมสาย SPC 

เพิ่มข้ึน  สวนปจจัยทีม่ีผลกระทบตออุปสงคของบริการระบบตูสาขาอัตโนมัติตอเขาตรง ไดแก 

มูลคารวมผลติภัณฑและธุรกิจใหมที่มทีุนจดทะเบียนต้ังแต 100 ลานบาทข้ึนไป  ซึง่มีผลทาํใหอุป

สงคของบริการระบบตูสาขาอัตโนมัติตอเขาตรงเพิม่ข้ึน สําหรับการพยากรณอุปสงคของบริการเสริม
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โทรศัพททั้ง 3 ประเภทในป พ.ศ. 2541 – 2545 พบวา มีความตองการใชบริการคูสายเชาเพิ่มข้ึนใน

แตละป  โดยเฉลี่ย 16,245 คูสายตอป  มคีวามตองการใชบริการพิเศษชุมสาย SPC เพิ่มข้ึนในแตละป 

โดยเฉล่ีย 88,212 รายตอป และพบวามีความตองการใชบริการระบบตูสาขาอัตโนมัติตอเขาตรง

เพิ่มข้ึนในแตละป โดยเฉล่ีย 124 รายตอป 

 
2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

  ตัวแบบอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เร่ิมพฒันามาจากทฤษฎีพฤติกรรม

ของผูบริโภค โดยเฉพาะทฤษฎีความพึงพอใจเทากัน และทฤษฎีอุปสงคในทางเศรษฐศาสตร สวน

การวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดไดนําแนวความคิดเกีย่วกับความยดืหยุนมาประยุกตใชในการ

กําหนดกลยุทธตางๆ ซึง่มีรายละเอียด ดังนี ้

 
2.1  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกีย่วของ 

 
  2.1.1  ทฤษฎพีฤติกรรมผูบริโภค 
 
 1)  สมการอรรถประโยชน สมมติใหสินคาที่ผูบริโภคทําการบริโภคมีเพียง 2 ชนิด คือ 

สินคา X1 และ X2  ดังนัน้ สมการอรรถประโยชน สามารถเขียนไดดังนี ้

 

    U =  ƒ(X1,X2)    

     (2 - 1) 

 

  U     =     อรรถประโยชนที่ไดจากการบริโภค X1 และ X2 

    X1 และ X2    =   ปริมาณการบริโภคสินคา X1 และ X2 

 

2) สมการเสนงบประมาณ 
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    Y0 = Px1X1 + Px2X2    

    (2 - 2) 

 

  Y0 = งบประมาณ 

 Px1  และ  Px2 = ราคาของสินคา X1 และ X2 ตามลําดับ 

    X1 และ X2     = ปริมาณการบริโภคสินคา X1 และ X2 

 

 3)  แสดงถึงการทําใหอรรถประโยชนสูงสุด 

 

    L = ƒ(X1,X2) +  λ (Px1X1 + Px2X2 – Y0) 

        (2 – 3) 

 

                 =      + λ Px1    = 0

                (2 – 4) 

                 

 

                 =      + λ Px2    = 0

                 (2 – 5) 

 

 

จาก (2 – 4)     = - λ Px1     

         (2 – 6) 

 

จาก (2 – 5)    = - λ Px2     

         (2 – 7) 

 

 

      

∂L 

∂X2 
∂ƒ 
∂X2 

∂L 

∂X1 
∂ƒ 
∂X1 

∂ƒ 
∂X1 

∂ƒ 
∂X2 

∂ƒ 
∂X1 - λ Px1 

- λ Px2 
(2 – 6) 
(2 – 7) 

(2 – 8) 
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     =      

               

      

 

     =      

           (2 – 9) 

 

     =      

         (2 – 10) 

 

 

 4)  จากขอ 3)  สามารถแสดงเปนกราฟได ดังนี ้

 
ภาพท่ี 1 

เสนความพอใจสูงสุด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  สมมติให 

  (1)  U    =  ƒ(X1,X2)  

  (2)  ราคา  Px1  และ  Px2  คงที ่

  (3)  รายไดคงที ่

  และความพอใจสูงสุดจะอยูที่จุด E 

∂ƒ 
∂X2 

MUx1 
MUx2 

 Px1 
 Px2 

MUx1 
 Px1 

MUx2 
 Px2 

E  = 
MUx1   

MUx2 

O 

X2 

X1 
X1 P 

U0 

Px1   

Px2 
= 

X2 
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 5)  การหาเสนอุปสงคของสินคา X1 โดยสมมติให ราคา (Px1) ลดลง โดยที่ราคา (Px2) 

และรายไดคงที่ เมื่อราคา Px1 ลดลง ทาํใหเสนรายไดเชิงเปรียบเทียบเคล่ือนไปทางขวามือ โดย

สามารถแสดงเปนกราฟได ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 
ดุลยภาพผูบริโภคและเสนอุปสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 จากภาพที ่2 แสดงการกําหนดเสนอุปสงคของ X1 

 

Dx1  =  ƒ(Px1 / P
0x2, Y

0, T0, E0) 
B 

A 

X1
1 X0

1 

X1
1 X0

1 

P0 
P1 

E1 E0 
U’ 

U0 

X2 

O 

P0 

X1 
P0 P1 X2 

O X1 

(ข) 

(ก) 
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 (1)  ภาพที ่ 2 (ก) แสดงดุลยภาพผูบริโภค (Consumer equilibrium)  เมื่อราคาสินคา

ลดลงจาก P0 เปน P1 ผูบริโภคจะซ้ือไดในปริมาณที่เพิม่ข้ึนจาก OX0
1  เปน OX1

1  และมีผลทําให

ความพึงพอใจของผูบริโภคเพิ่มข้ึน โดยเปลี่ยนจากจุด  E0 เปนจุด E1   

 

 (2)  ภาพที ่2 (ข) แสดงเสนอุปสงค (Demand curve)  ซึ่งเปนสินคาปกติ กลาวคือ เมื่อ

สินคาราคา P0 ผูบริโภคจะซ้ือได  X
0

1  แตเมื่อราคาสินคาลดลงเหลือ P1  ผูบริโภคจะซ้ือเพิ่มเปน X1
1 

 

 

 

 
  2.1.2  ทฤษฎอุีปสงคทางเศรษฐศาสตร 
 

  1)  อุปสงค (demand) หมายถงึ  ปริมาณความตองการ (wants) ในสินคาและ

บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยความตองการดังกลาวตองมอํีานาจซื้อ (purchasing power) หรือมี

ความสามารถที่จะจาย (ability to pay)  และยินดีทีจ่ะจาย (willingness to pay)  จากคําจํากัด

ความขางตน จะพบวา ปริมาณความตองการ ข้ึนอยูกับ หลายปจจัย แตละปจจัยจะมี

ความสัมพันธกับปริมาณความตองการที่แตกตางกนั ตามรายละเอียด ดังนี ้

 

  - ราคาของสินคาและบริการชนิดนัน้ (Px)  ความสัมพันธระหวางราคาและ

ปริมาณของสินคาชนิดนัน้ จะเปนแบบผกผัน กลาวคือ ถาราคาสินคาสูงข้ึน ปริมาณความตองการ

จะลดลง ในทางตรงกนัขาม ถาราคาสินคาลดลง ปริมาณความตองการจะเพิม่ข้ึน 

 

  - ราคาของสินคาทีเ่กี่ยวของ (Py) ความสัมพนัธระหวางปริมาณความตองการ

และราคาสินคาที่เกี่ยวของ จะเปนไปในลักษณะใดข้ึนอยูกับ การใชของสินคาทัง้สอง วาเปนแบบ

ทดแทนกัน หรือใชประกอบกนั  กลาวคือ ในกรณีที่สินคาทั้งสองใชทดแทนกัน (substitute goods)  

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาที่เกี่ยวของ จะมีผลใหปริมาณความตองการในสินคาที่กําลังศึกษา 

เปล่ียนไปในทศิทางเดียวกัน เพราะถาราคาสินคาทดแทนกนัสูงข้ึน ผูบริโภคจะหันมาบริโภคสินคา

ที่ศึกษามากข้ึนสวนในกรณีที่สินคาทัง้สองใชประกอบกนั (complementary goods) ความสัมพนัธ
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ระหวางราคาสินคาทีเ่กีย่วของ และปริมาณสินคาทีก่ําลังศึกษาจะเปนแบบผกผันกนั กลาวคือ ถา

ราคาของสินคาที่เกี่ยวของสงูข้ึน ปริมาณความตองการของสินคาดังกลาว จะลดลง ซึ่งจะมีผลทํา

ใหปริมาณความตองการในสินคาที่ศึกษาลดลงดวย ดังนัน้ ความสัมพันธระหวางปริมาณความ

ตองการและราคาสินคาที่เกีย่วของ อาจจะเปนในเชิงบวกหรือลบก็ได ข้ึนอยูกับ ความสัมพนัธใน

การใชของสินคาทั้งสอง 

 

  - ระดับรายไดเฉล่ียของผูบริโภค (I) เมื่อรายไดเปล่ียนไป จะทําใหปริมาณความ

ตองการเปลี่ยนไปดวย  ความสัมพนัธจะเปนรูปแบบใดข้ึนอยูกับประเภทของสินคาในกรณทีี่เปน

สินคาปกติ (normal goods) เมื่อรายไดสูงข้ึน ปริมาณความตองการจะสูงข้ึนตาม  ในทางตรงกัน

ขาม สินคาดอยคุณภาพ (inferior goods) เมื่อรายไดสูงข้ึนปริมาณความตองการกลับลดลง ดังนัน้ 

ความสัมพันธระหวางรายไดและปริมาณความตองการอาจจะเปนไปในเชิงบวกหรือลบก็ไดข้ึนอยู

กับ ประเภทสินคา 

 

  - รสนิยม (T) มีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณความตองการ กลาวคือ ถา

รสนิยมในสินคาใดเพิ่มข้ึน ความตองการในสินคานั้นจะเพิ่มข้ึน ในทางตรงกันขาม ถารสนิยมลดลง 

ความตองการในสินคาจะลดลง 

 

  - การคาดคะเนของผูบริโภค (E)  สินคาบางอยาง เชน สินคาจําเปน การ

คาดคะเนจะมีผลตอปริมาณความตองการมาก กลาวคือ ถาผูบริโภคคิดวาสินคาจะขาดตลาดใน

อนาคต ผูบริโภคจะตองการซื้อสินคามากข้ึน 

 

  จากปจจัยที่เปนตัวกาํหนดอุปสงค ดังกลาวขางตน สามารถนํามาเขียนเปน

ความสัมพันธดวยสัญลักษณทางพีชคณิต ซึ่งเรียกวา ฟงกชันอุปสงค  ดังนี้  

 

   Qx =  f (Px / Py0, I0, T0, E0)   

      (2 – 11) 

 

  นั่นคือ  Qx  = ปริมาณซื้อสินคา X 
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Px  =  ราคาสินคา X 

    Py  = ราคาสินคาที่เกี่ยวของ 

I     = รายไดของผูบริโภค 

    T    = รสนิยม  

    E    = การคาดคะเน 

 

2)  การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของอุปสงค สามารถแบงไดเปน 2 กรณี คือ 

 

   กรณีที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค (move along the line) เปน

การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงบนเสนอุปสงครวม การเปล่ียนแปลงในปริมาณในกรณีนี้เกิดจาก

การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา X เทานัน้ ตามที่แสดงในภาพที่ 3 
ภาพท่ี 3 

การเปลี่ยนแปลงบนเสนอุปสงค 

  
 
 

 

 

 

 

 

  สมมติวา รายไดคงที่ ราคาสินคาที่เกี่ยวของคงที ่ รสนิยมคงที่ และการคาดคะเน

คงที่ แตราคาสินคาของสินคาชนิดนัน้ เปล่ียนแปลงจากระดับราคา P0 ไปเปนระดับราคา P1 ซึ่ง

เปนระดับราคาที่ตํ่ากวา ปริมาณขายจะเพิ่มข้ึนจาก Q0 ไปเปน Q1 ซึ่งปริมาณอปุสงคจะเพิ่มข้ึน

จํานวน Q0Q1 หนวย การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงอยูบนเสนอุปสงคเสนเดิม 

 

  กรณีที่ 2 ภาพที ่ 4 แสดงถงึ การเปล่ียนแปลงระดับอุปสงค (shift in curve) เปน

การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเคล่ือนข้ึน หรือเคลื่อนลงของเสนอุปสงค  การ

เปล่ียนแปลงในกรณีนี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินคาที่เกี่ยวของ (Py) หรือการ

O 

P1 

P0 

Qx 

Dx 

Q0 Q1 
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เปล่ียนแปลงในรายได (I)  หรือการเปล่ียนแปลงของการคาดคะเน (E) อยางใดอยางหนึง่ โดยปจจัยอ่ืน  ๆ

คงที ่ หรือการเปล่ียนแปลงอาจจะเกิดจากการเปล่ียนของปจจัยเหลานัน้ทั้งหมด โดยราคาสินคา X (Px) 

คงที ่  การวิเคราะหในกรณีเสนอุปสงคอาจจะเคลื่อนไปทางซายมือหรือขวามือกไ็ด ข้ึนอยูกับ

ความสัมพันธระหวางปริมาณความตองการและปจจัยอิสระ และข้ึนอยูกับชนิดของสินคา 

ตัวอยางเชน ถารายไดสูงข้ึน ปริมาณความตองการหรือเสนอุปสงคจะเคล่ือนไปทางขวามือ (ภาพ 

ก.) แตถาเปนสินคาดอยคุณภาพ เสนอุปสงคจะเคล่ือนไปทางซายมือ (ภาพ ข.) หรือในกรณีราคา

สินคาที่ทดแทนกันเพิม่ข้ึน เสนอุปสงคจะเคลื่อนไปทางขวามือ แตถาเปนสินคาใชประกอบกัน เมือ่

ราคา Py เพิ่มข้ึน เสนอุปสงคจะเคล่ือนไปทางซายมือ (ภาพ ข.) เปนตน 

 

 

 
ภาพท่ี 4 

การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค 
 

    ภาพ ก.       

  ภาพ ข. 

  
 
      
 
 
 
 
 
 
  2.1.3  ความยืดหยุนของอุปสงค 
    

Dx1 
Dx0 

O 

Po 

Px 

Qx 
Q0 Q1 

O 

Po 

Px 

Qx 

Dx1 

Q1 Q0 

Dx0 
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  ความยืดหยุน (Elasticity)  คือ เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคตอ

เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระ ซึ่งสามารถแบงการศึกษาเร่ืองของความยืดหยุนได

หลายประเภท ดังนี ้

 

  1) ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (Price Elasticity of Demand : Ep) คือ 

อัตราสวนของเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงคตอเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงราคา

สินคานัน้ โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

 

      Ep = %     Qx  Px

         (2 - 12) 

        %     Px  Qx 

 

  2)  ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได (Income Elasticity of Demand : Ei)  

หมายถงึ อัตราสวนของเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงคตอเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลง

ของรายได มีสูตรการคํานวณ คือ 

      Ei = %     Qx   Y

         (2 - 13) 

        %     Y  Qx 

 

  3)  ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของสินคาทีเ่กีย่วของ (Cross Elasticity of 

Demand : Ec) คือ อัตราสวนของเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงปริมาณอุปสงคตอเปอรเซ็นตการ

เปล่ียนแปลงของราคาสินคาที่เกี่ยวของ เชน ราคาของสินคาทดแทน เปนตน มีสูตรการคํานวณ คือ  

 

      Ec = %     Qx   Pj

         (2 - 14) 

        %     Pj  Qx 

 

  กําหนดให    = จํานวนการเปล่ียนแปลง 

X

X

X
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      Qx =  ปริมาณเสนอซื้อ สําหรับ

สินคา X 

      Px = ราคาสินคา X 

      Pj = ราคาสินคาที่เกี่ยวของชนิดที่ j 

      Y = รายไดของผูบริโภค 

 

  ลักษณะความยืดหยุนตอราคาของอุปสงค มี 5 ลักษณะ คือ  

 

  1.  อุปสงคไมมีความยืดหยุนเลย หรือมคีาความยืดหยุนเทากับ 0 ซึ่งแสดงวา

ปริมาณซื้อจะไมเปล่ียนแปลงเมื่อราคาเปล่ียนไป 

 

  2. อุปสงคมคีวามยืดหยุนนอยหรือมีคาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 ซึ่ง

แสดงวา เม่ือราคาเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 ปริมาณการเสนอซ้ือจะเปล่ียนแปลงไปนอยกวารอยละ 1 

 

  3. อุปสงคมีความยืดหยุนคงที ่ หรือมีคาความยืดหยุนเทากับ 1 ซึ่งแสดงวาอัตราการ

เปล่ียนแปลงทัง้ของปริมาณการเสนอซื้อและราคาจะเทากนั 

  4.  อุปสงคมีความยืดหยุนมาก หรือมคีาความยืดหยุนมากกวา 1 แตนอยกวา

อนนัต (Infinity) แสดงวา เม่ือราคาสินคานั้น เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 แลวปริมาณการเสนอซ้ือจะ

เปล่ียนแปลงไปมากกวารอยละ 1 

 

  5.  อุปสงคมีความยืดหยุนมากที่สุด หรือมีคาความยืดหยุนเทากับอนนัต 

(Infinity) แสดงวา อัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณซื้อไมมีที่ส้ินสุด หากมีอัตราการเปล่ียนแปลง

ของราคาสินคานัน้ 

 

  สําหรับความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดก็มีลักษณะและความหมายในทํานอง

เดียวกัน 

 
 2.2  ทฤษฎีการจัดการทางการตลาด (Marketing Management) 
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 กลยุทธทางการตลาด (marketing strategies) หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน

ทางการตลาด เพือ่ใหบรรลวุัตถุประสงคของหนวยธรุกิจ (firm) หรือบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน เปาหมายของยอดขาย เปนตน ตามทฤษฎีของ Phillip Kotler กลยุทธทางการตลาดจะ

ประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ 

 

 1) เปาหมายทางการตลาด (marketing target) ผูบริหารการตลาดจะตอง

วิเคราะหทั้งปจจัยภายในองคกร และส่ิงแวดลอมภายนอกตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานทางการตลาด ในการวิเคราะหจะเร่ิมดวยการวิเคราะหภาพรวมของสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ประชากร และปจจัยมหภาคอ่ืน  ๆหลังจากนัน้ผูบริหาร

การตลาด จะแบงตลาดออกเปนสวนๆ (segmentation) และวิเคราะหภาวะการแขงขันคูแขง 

และผูบริโภคในตลาดสวนตางๆ (market segment) เมื่อไดรายละเอียดแลวผูบริหารการตลาด

จะตองเลือกตลาดในเปาหมาย (target market) และใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดกล

ยุทธทางการตลาดใหแกสินคาหรือบริการขององคกรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองตอ

สถานการณตางๆ ทางการตลาด อันจะนํามาซึ่งผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดขององคกร

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 2) สวนประสมการตลาด (market mix) คือ การกาํหนดและจัดสรรเคร่ืองมือตางๆ  ทาง

การตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางการตลาดที่กาํหนดของสินคาหรือบริการ 

 

 Phillip  Kotler และ Gary  Armstrong  ไดใหนยิามของคําวา สวนประสมทางการตลาดไว 

คือ “ สวนประสมทางการตลาด หมายถึง  ชุดของตัวแปรที่สามารถควบคุมไดทางการตลาด ซึง่บริษทั

นํามาประสมกนั เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในตลาดเปาหมาย “ สวนประสมทางการตลาด 

จะประกอบดวย 4 สวนใหญๆ คือ 

 

   - ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีประกอบกัน เพื่อเสนอขาย เพื่อสนอง
ความตองการของลูกคาทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ส่ิงท่ีเสนอขายน้ันจะมีท้ังสินคา บริการ 
แนวความคิด  องคกร  สถานท่ี  บุคคล  และส่ิงท่ีรวมอยูในผลิตภัณฑ ไดแก รูปรางลักษณะ  คุณภาพ 
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สไตล ขนาด ตรายี่หอ หีบหอ  สวนผสมของผลิตภัณฑ (product mix) สายผลิตภัณฑ การจัดมาตรฐาน
และจัดเกรด  การรับประกัน  การติดต้ัง  บริการตางๆ  รวมท้ัง จุดเดนของผลิตภัณฑดวย 
 

- ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑท่ีวัดไดในรูปของเงินหรือส่ิงท่ีตอง  
จาย เพื่อการแลกเปล่ียน และตองกําหนดราคาท่ีถูกตองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 

   - สถานทีห่รือการจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถงึ กิจกรรม

และสถาบันทีเ่กี่ยวของในชองทางการจัดจําหนาย เพือ่ใหสินคาเคล่ือนยายจากผูผลิตไปตามชองทาง

ตางๆ จนถงึมอืผูบริโภค ไดแก พอคาคนกลางตางๆ  การขนสง  คลังสินคา  เปนตน 

 

   - การสงเสริมการจําหนาย (Promotion) หมายถงึ  การติดตอส่ือสารให

ขอมูลขาวสารระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อกระตุนความตองการ และสรางแรงจูงใจ ในการซื้อ 

ประกอบดวย การโฆษณา  การใหขาวสาร  การประชาสัมพันธ  การขายโดยพนักงานขาย  และการ

สงเสริมการขายในรูปแบบตาง  ๆเชน การโฆษณา เปนตน  จะเปนการสรางความแตกตางของสินคา 

 

  ในการกาํหนดกลยุทธการตลาด จะตองพิจารณาถึงลูกคา กลาวคือ ในการวางแผน

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ จะตองพจิารณา ถึงความจําเปนและความตองการของลูกคา (Customer’s 

Needs and  Wants)  ทีม่ีตอผลิตภัณฑนั้น  ๆ เปนหลัก สําหรับการวางแผนดานราคา กต็องพิจารณาถึง 

ตนทนุ (Cost)  ของลูกคาเปนหลัก ในการจัดจําหนายก็ตองพิจารณาถึง ความสะดวกสบาย (Convenience) ใน

การรับบริการ   และสุดทายในการสงเสริมการตลาด ก็ตองพิจารณาถงึพฤติกรรมและความตองการของ

ลูกคา เพื่อที่จะเลือกวิธทีี่จะติดตอส่ือสาร (Communication) กับลูกคาไดเหมาะสม 

 
ภาพท่ี 5 

ปจจัยหลักในการพิจารณากาํหนดกลยุทธทางการตลาด 
    

   Product     Customer’s Needs or Wants 
   Price      Cost 
   Place     Convenience 
   Promotion     Communication  
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2.3  แนวคิดและแบบจําลองที่ใชในการศกึษา 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดตัวแปรในการศึกษา 
 

 แนวคิดในการหาความสัมพนัธของทฤษฎีอุปสงคและแนวคิดทางการตลาดไดพัฒนาตัว

แบบจําลองในการศึกษา ดังนี ้

 

  1) บริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท และ ทรู คือ ผลิตภัณฑ ที่มีลักษณะบริการ

เหมือนกัน แตส่ิงที่ทาํใหเกิดความแตกตางกัน คือ คุณภาพของบริการ ซึ่งอาจจะมีความรวดเร็วใน

การใหบริการที่แตกตางกัน 

 

  2) อัตราคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของ ทศท และ ทรู ไดถูกกําหนดโดยขอจํากัด

ทางดานกฎหมายสัญญาสัมปทาน ใหมอัีตราเดียวกัน แตผูใหบริการทั้งสองรายสามารถใชนโยบาย

เกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑได เชน การสงเสริมการจําหนายเปนชวงระยะเวลาดวยการลดราคา

ผลิตภัณฑนั้น 

 

  3)  ความสามารถของการใหบริการโทรศัพทพืน้ฐาน ของ ทศท และ ทรู  จะใช

จํานวนเลขหมายทีเ่ปดใหบริการ ในแตละชุมสาย 

 

  4)  การสงเสริมการจําหนาย  จะแบงการพจิารณาเปน 2 ลักษณะ คือ 

 

   4.1)  การสงเสริมการจําหนายโดยใชราคา ซึ่งจะมีสวนทําใหความ

ตองการในสินคาเพิ่มข้ึน เชน การลดราคาคาใชบริการโทรศัพท  เปนตน 

 

   4.2) การสงเสริมการจําหนายโดยไมใชราคา เชน การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ เปนตน  
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 จะเหน็วา กลยุทธทางการตลาดในธุรกิจใหบริการโทรศัพทพื้นฐานสวนใหญ จะมีผลกระทบ

กับปจจัยที่กาํหนดอุปสงค คือ รสนิยม (T) ซึ่งประกอบไปดวย คุณภาพบริการ ความสามารถในการ

ใหบริการ และการสงเสริมการขาย สวนตัวแปรการคาดคะเน (E)  ในสมการอุปสงค จะไมมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจในการใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน เพราะสถานการณเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล

อยูแลว ดังนัน้ จึงเอาตัวแปรนี้ออกจากการศึกษา แตไดเพิ่มปจจัยบริการ (service) แทนปจจัย

ผลิตภัณฑ (product) ทั้งนี ้ เพราะบริการพื้นฐานเปนธุรกิจขายบริการ ดังนั้น อุปสงคของโทรศัพท

พื้นฐาน จะถูกกําหนดโดย ราคาสินคา (Pi), ราคาสินคาที่เกี่ยวของ (Px), สินคาอ่ืน เชน โทรศัพทเคล่ือนที่ 

ระดับรายไดเฉล่ียของผูบริโภค (Y), คุณภาพบริการ, จํานวนเลขหมายที่มีและการสงเสริมการจําหนาย  

ซึ่งจะใชเปนตัวแปรอิสระในตัวแบบการศึกษาน้ี   

 

  เร่ิมตนจากตัวแปรสมการอุปสงคในทางเศรษฐศาสตร คือ 

 

   Qi   = ƒ(Pi / Pj0, Y0, T0, E0)   

                 (2 – 15) 

 

  จากสมการ (2 – 15) กําหนดให 

 

 

Qi    = ปริมาณคร้ังทีใ่ชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท ( i ) หรือทรู ( 
j )  

Pi   = ราคาการสงเสริมการขายเฉลี่ยตอคร้ัง ของ ทศท  ( i ) หรือทรู ( j 
) และ 

สาเหตุที่ใชราคาการสงเสริมการขายแทนคาใชบริการคร้ังละ 3 บาท เนื่องจาก 

ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามรายการสงเสริมการขาย 

Pj   = ราคาสินคาที่เกี่ยวของในธุรกิจโทรศัพทพืน้ฐาน คือ 

โทรศัพทเคล่ือนที ่แต 

ราคาคาใชบริการมีเปนจํานวนมาก   ในการศึกษา จึงใชรายไดเฉล่ียตอ 

เลขหมายของโทรศัพทเคล่ือนที ่(RM)  (บาท / เลขหมาย) 
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Y   = ผลิตภัณฑประชาชาติ ตอคน (GDP per capita)   

T   = ความนิยมของการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท และทรู 

ซึ่งข้ึนอยูกับ 

คุณภาพบริการ (Si), จํานวนเลขหมายที่ม ี(CAi)  และรายการสงเสริมการขาย (PRi) 

 

  ดังนัน้ สมการอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐาน สามารถเขียนไดดังนี้ 

 

   Qi = ƒ(Pi / RM0, Y0, CA0i, S0i, PR0i)      

          (2 – 16) 

 

  ในการศึกษาจะใชวิธี Stepwise ในการกําหนดตัวแปรและรูปสมการที่

เหมาะสมในสมการอุปสงค โดยใชโปรแกรม EViews 4.1 ซึ่งอาจเปนรูปแบบ Linear equation หรือ 

Non-linear equation กับขอมูลที่มีอยูในบทที ่4 

 
2.4  การคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความยดืหยุนของอุปสงค 
 

  ในการศึกษาจะคํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคจากคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร

อิสระแตละตัวแปร คือ 

 

  1)  ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาการสงเสริมการขายของ ทศท ( i ) หรือ ทรู ( 

j ) (Price Elasticity of Demand : EPi) 
 

         ∂Qi  Pi     
Pi 

         ∂Pi         
Qi 
  2)  ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได  (Income Elasticity of Demand : Ey) 

 

X EPi        
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         ∂Qi   
 Y 

          ∂Y        
Qi  
 

  3)  ความยดืหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาทีเ่กี่ยวของ (Cross Elasticity of 

Demand : EPj) 

         ∂Qi         
Pj 

          ∂Pj        
Qi  
 

  4)  ความยืดหยุนของอุปสงคตอจํานวนเลขหมายที่ม ี (Capacity Elasticity of Demand 

: ECA) 

 

               ∂Qi         
CAi 

              ∂CAi          
Qi 
 

  5)  ความยืดหยุนของอุปสงคตอคุณภาพบริการ (Quality of Service Elasticity of 

Demand : ES) 

               ∂Qi    
   Si 

                ∂Si   
  Qi 
 

X ECA        = 

X ES          = 

X EPj          = 

X EY          = 
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  6)  ความยืดหยุนของอุปสงคตอรายการสงเสริมการขาย (Promotion Elasticity of Demand 

: EPR) 

               ∂Qi             
PRi 

               ∂Pri      Qi 
 

 คาความยืดหยุนที่คํานวณได และสามารถแปลความหมายได ดังนี ้

 ก)  หากคา ED > | 1 |  แสดงถึง  อุปสงคมีความยืดหยุนสูง 

 ข)  หากคา ED < | 1 |  แสดงถึง  อุปสงคมีความยืดหยุนตํ่า 

 ค)  หากคา ED = | 1 |  แสดงถึง  อุปสงคมีความยืดหยุนเทากนั 

 จากการคํานวณคาความยืดหยุนของตัวแปรอิสระแตละตัวแปร สามารถนําแนวความคิด

ของความยืดหยุนตางๆ ไปประยุกตใชในการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดไดตอไป 
 

 
 

X EPR          = 

DPU



บทที่ 3 
 

ลักษณะและโครงสรางของธุรกจิโทรคมนาคม 
 

  การศึกษาเก่ียวกับการเติบโตของธุรกิจใหบริการดานโทรคมนาคมของประเทศไทย ควรที่

จะพิจารณาถงึลักษณะและโครงสรางของธุรกิจ เพื่อใหทราบถงึความเปนมาของเทคโนโลยี และการพัฒนาที่

สําคัญทางดานธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจใหบริการโทรศัพทพื้นฐานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเร่ิมจากลักษณะบริการโทรคมนาคม ววิฒันาการ ความกาวหนา 

โครงสรางและลักษณะตลาดของการบริการส่ือสารโทรคมนาคม เครือขายโทรศัพทพืน้ฐานของประเทศไทย 

การทาํงานของระบบโทรศัพทพืน้ฐานในประเทศไทย การแปรสัญญาสัมปทาน และการกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม รวมถึง ลักษณะตลาดของธุรกิจบริการสือ่สารโทรคมนาคม 

 

1.  บริการโทรคมนาคม (Telecommunication service) 

 

  บริการทางดานโทรคมนาคมยังคงมีการเพิม่การใหบริการประเภทใหมๆ ตามววิัฒนาการทางดาน

เทคโนโลยทีี่ไมหยุดนิง่ ทําใหสามารถเลือกใชบริการทางดานโทรคมนาคมไดอยางเหมาะสมกับความตองการ  ซึ่ง

บริการโทรคมนาคมที่ใชกนัอยางแพรหลายเปนพืน้ฐาน มดัีงนี ้

 

  1.  บริการโทรศัพท (Telephony Service)  เปนบริการทางดานโทรคมนาคมที่นยิมใชกันอยาง

แพรหลายมากที่สุด  เราสามารถที่จะใชเคร่ืองโทรศัพทพูดคุยติดตอส่ือสารกันไดเกือบทุกมุมโลก  ประมาณได

วามีผูใชบริการโทรศัพทมากกวา 700 ลานเคร่ือง ทัว่โลก 

 

  2.  บริการเทเล็กซ  (Telex  Service)  เปนบริการรับและสงขอความไดทั่วโลก  ผานทางเคร่ือง

เทเล็กซ จํานวน 1.2  ลานเคร่ืองที่ตออยูในระบบ  แตทุกวนันี้ไมเปนทีน่ิยมใชกนั เพราะถือไดวาเปนระบบ

บริการทางโทรคมนาคมที่มคีวามเร็วตํ่า (สงขอมูลไดเพยีง 50 bits/sec) จํานวนตัวอักษรที่สามารถจะสงไดมี

ขีดจํากัด 

 

  3.  บริการเทเลเท็กซ  (Teletex  Service)  มีหลักการพืน้ฐานเดียวกนักับบริการเทเล็กซ แตขีด

ความสามารถในการสงผานขอมูลสูงกวาดวยความเร็วสูงถึง 2,400 bits/sec และยังเพิ่มจาํนวนชุดตัวอักขระให
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สามารถสงไดครบสมบูรณ  และมีความสามารถที่จะเขียนขอความที่ตองการจะสงแกไข และเก็บขอความเหลานัน้

เอาไว  แลวทาํการสงไปยงัผูรับไดทนัท ีซึง่เรียกไดวาเปนการส่ือสาร word – processer อยางแทจริง 

 

  4. บริการวีดีโอเท็กซ  (Video  Service)  เปนบริการที่มบีทบาทอยางมากในธุรกิจทีต่องการใช

การสื่อสารขอมูลจํานวนมากๆ เชน การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนเทอรมินัลในการคนหาขอมูลจาก

ฐานขอมูลตางๆ  เชน เรียกดูขอมูลสภาวะทางการเงินจากฐานขอมูลของธนาคารและราคาหุนของตลาด

หลักทรัพย เปนตน ซึ่งทางผูที่เปนเจาของขอมูลสามารถกําหนดขอบเขตของการใหขอมูลกับแตละเทอรมินัล

ได หรือจํากัดใหสามารถเรียกดูไดเพียงบางกลุมเทานั้น  และสามารถแลกเปล่ียนขาวสารกนัไดในโครงขาย 

เรียกวา “ Electronic Mail “ 

 

  5.  บริการแฟกซ  (Facsimile : FAX  Service)  หมายถงึ บริการสงผานขอมูลที่มีลักษณะเปน

รูปภาพระหวางผูเชา  ซึง่อุปกรณชนิดนี้จะทําการสงและรับรูปภาพเฉพาะเพยีงภาพนิง่เทานัน้  บริการชนิดนีย้ัง

เปนทีน่ิยมใช  เพราะสามารถสงผานรูปภาพไดรวดเร็ว 

 

  6.  บริการสื่อสารขอมูล  (Data  Communication  Service)  หมายถึง  บริการสื่อสารสงผาน

ขอมูลระหวางสํานกังานใหญกับสาขายอยตาง  ๆ ของธนาคาร หรือ บริษทัขนาดใหญ ที่จาํเปนตองมกีารแลกเปล่ียน

ขอมูลจาํนวนมาก  ๆในการทําธุรกิจ 

 

  การติดตอส่ือสารกัน หรือที่เรียกวา โทรคมนาคม (telecommunication) เปนบริการที่มี

รูปแบบการใหบริการทางการสื่อสาร ทีส่ามารถสนองความตองการที่มเีพิม่มากข้ึนและความตองการใชงานท่ีแตกตาง

กันออกไป และยังคงมกีารเพิม่การใหบริการประเภทใหม  ๆ ตามวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีที่ไมมีการหยุดนิ่ง 

ทําใหมนษุยสามารถเลือกใชบริการทางดานโทรคมนาคมไดอยางเหมาะสม และบริการที่ใชกนัอยางแพรหลายมาก

ที่สุด คือ บริการโทรศัพท (Telephony service) 

 

  โทรศัพทถูกประดิษฐข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Alexander Graham Bell ในป 

พ.ศ. 2419 (ค.ศ.1876) หลังจากนั้น 5 ป ซึ่งตรงกับป พ.ศ. 2424 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร   โทรศัพทถูกนํามาใชในประเทศไทยเปนคร้ังแรก โดยสมเด็จ

พระราชปตุลาบรมวงศาภิมขุ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ ซึ่งทรงดํารงตําแหนงเจากรมกลาโหมในสมัยนัน้  ซึง่

ไดทรงดํารินําวิทยาการดานการสื่อสารดวยโทรศัพทเขามาใชเปนคร้ังแรก โดยทดลองนําเคร่ืองโทรศัพทมา
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ติดต้ังที่กรุงเทพฯ และที่ปากนํ้า จงัหวัดสมุทรปราการ  วัตถุประสงคในเบ้ืองตนเพือ่ใชแจงขาวเรือเขา – ออก 

ที่ปากน้าํ สมทุรปราการใหทางกรุงเทพฯ ทราบ 

 

ตอมาในป พ.ศ. 2429 กรมไปรษณียโทรเลข ไดรับโอนกิจการโทรศัพทจากกระทรวงกลาโหม มา

ดําเนนิการและไดขยายกิจการออกไป โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดเชาใชเคร่ืองโทรศัพท ภายในเขต

กรุงเทพฯ ธนบุรี นับเปนประวัติศาสตรคร้ังแรกของประเทศไทยที่ประชาชนไดมีโอกาสใชเคร่ืองโทรศัพทเปน

เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร  เคร่ืองโทรศัพทที่ใชในระยะแรกนัน้เปนเคร่ืองระบบ “แม็กนิโต“ (Magneto 

System) หรือระบบไฟประจาํเคร่ือง (Local Battery : L.B.) มีจํานวนผูเชาทัง้ส้ิน 61 ราย มีระยะทางสาย

ทั้งส้ินยาวประมาณ 86 กิโลเมตร โทรศัพทแบบนี้ไดใชงานติดตอกันมาเปนเวลากวา 20 ป 

 

  จากความกาวหนาในดานกจิการโทรศัพท ความสําคัญของการส่ือสารโทรคมนาคม จงึเปน

เร่ืองที่มีความสําคัญมาก ปจจุบันรูปแบบการติดตอส่ือสารมักเช่ือมตอกันเปนเครือขาย สงทอดสัญญาณได

ทั้งสัญญาณแอนาล็อคและดิจิตอลดวยเทคโนโลยีโทรคมนาคมทีท่ันสมัย  และไดรับการพัฒนาข้ึนอยาง

รวดเร็ว ทําใหบริการโทรคมนาคมหรือการติดตอส่ือสารดวยเสียง ขอมูล และภาพ ที่เปดใหบริการในประเทศ

ไทย มีความแตกตางกนัไปตามตลาดของการใหบริการและลักษณะของการบริการ โดยสามารถจําแนก

ประเภทของกิจการโทรคมนาคมไดเปน 2 ประเภท คือ 

 

  1.  โครงขายการติดตอส่ือสารแบบใชสาย (Fixed line communication network)  ไดแก  

โทรศัพทพืน้ฐาน  โทรศัพทระหวางประเทศ  โทรศัพทสาธารณะ และอินเตอรเนท็ เปนตน  ซึ่งเปนแกนหลักพืน้ฐาน

ที่สําคัญที่สุดของการส่ือสารทั้งหมดที่ติดตอกนัภายในประเทศและระหวางประเทศ   

 

  2.  โครงขายการติดตอส่ือสารแบบไรสาย  (Wireless communication network)  ไดแก 

โทรศัพทเคล่ือนที่  โทรศัพทติดตามตัว  และวิทยุคมนาคม เปนตน ซึ่งแบงเขตการใหบริการเปนพื้นที่ยอย 

เรียกวา เซลล (cell) เซลลแตละเซลลจะมีอุปกรณวทิยรัุบ-สงสัญญาณต้ังอยู สถานีฐานซึง่ครอบคลุมเขตบริการ

เฉพาะเซลลนัน้ๆ สัญญาณจากสถานีตางๆ จะตอเขากับชมุสายโทรศัพทเคล่ือนที่โดยผานระบบสื่อสัญญาณ 

 
ภาพท่ี 6 

 

โครงสรางประเภทของกิจการโทรคมนาคมไทย 
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    ประเภทของกิจการโทรคมนาคมไทย 
 

 
โครงขายใชสาย                     โครงขายไร

สาย 
     -  โทรศัพทพื้นฐาน       - โทรศัพทเคล่ือนที ่

     -  โทรศัพทระหวางประเทศ      - โทรศัพทติดตามตัว 

     -  โทรศัพทสาธารณะ       - วิทยุคมนาคม 

     -  โทรศัพทรหัสสวนตัว       - ISBN 

     -  ส่ือสารผานเคเบิลใยแกวนาํแสง     - ดาวเทียมส่ือสาร 

     -  ISDN 

     -  Internet 
 

ที่มา :  สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI : Thailand Development Research  

   Institute), 2544 

 

  บริการโทรคมนาคมตางๆ ของภาคเอกชน เปนการไดรับสัมปทานใหบริการจาก ทศท.  กสท. 

กรมไปรษณียโทรเลข และกระทรวงคมนาคม ในลักษณะการสราง-โอน-ใหบริการ หรือ BTO (Build-Transfer-

Operate)  ปจจุบันมีสัญญารวมการงานทั้งหมด 33 สัญญา ภายหลังจากที่รัฐเปดใหเอกชนเขามาใหบริการ

กิจการโทรคมนาคมแลว ทําใหการสื่อสารภายในประเทศมีความกาวหนาข้ึน ตามลําดับ   

 

 

 

 
ตารางที ่1  แสดงการใหบริการกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย 
 

         บริการ      จํานวนผูใหบริการ     จํานวนผูใชบริการ       สัดสวนผูใชบริการ / 
                      (ลานราย)              ประชากร
ท้ังหมด (รอยละ) 
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1. โทรศัพทพื้นฐาน      3     7.07   
 11.20 
2. โทรศัพทเคล่ือนท่ี      6                   24.98   39.60 
3. อินเตอรเนต็       18     6.50   
 10.30 
4. เพจเจอร       4     0.25        
0.39 
5. ดาวเทียมส่ือสาร      1          -            
-  
6. ดาวเทียมภาคพื้นดิน     5          -            -  
7. โครงขายวงจรทางไกล     3               -           -  
8. บริการส่ือสารขอมูลอ่ืนๆ  13        -          -  
 

ท่ีมา : บริษัท ศูนยวจิัยกสิกรไทย จํากัด   
 

  จากตารางที่ 1 จะเห็นวา บริการที่มีผูใชบริการเปนจาํนวนมากมีอยู 3 อันดับ ไดแก บริการ

โทรศัพทพืน้ฐาน  บริการโทรศัพทเคล่ือนที่ และบริการอินเตอรเน็ต กลาวคือ โทรศัพทเคล่ือนที่เปนอุปกรณส่ือสาร

แบบสองทางที่มีความสะดวกสบายในการพกพา และมีพื้นที่การใหบริการที่ครอบคลุมไดทั่วประเทศมากกวา

โทรศัพทพื้นฐาน กอปรกับผูประกอบการตางแขงขันกันจัดรายการสงเสริมการขาย ทําใหตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่ขยายตัว

อยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยมีแนวโนมที่จะทดแทนโทรศัพทพืน้ฐานมากยิ่งข้ึน และจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี

และกระแสการเช่ือมโยงโลกในยุคโลกาภิวฒัน ทําใหมกีารพฒันาในลักษณะเช่ือมตอโทรศัพทเคล่ือนทีก่บั

เครือขายอินเตอรเน็ต  

 

  1.  บริการโทรศัพทพืน้ฐาน  มีผูใหบริการ 3 ราย คือ บริษัท ทศท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

หรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท เทเลคอมเอเซีย 

จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ไทยเทเลคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ทีทีแอนดที ปจจุบันจํานวน

โทรศัพทพืน้ฐานที่ไดรับการติดต้ังใหบริการแลวทั้งหมดประมาณ 7.07 ลานเลขหมาย คิดเปนสัดสวนประมาณ

รอยละ 11 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ แบงออกเปน เลขหมายของ ทศท จาํนวน 3.80 ลานเลขหมาย 

เลขหมายของ ทรู จาํนวน 2.06 ลานเลขหมาย และเลขหมายของ ททีแีอนดที จาํนวน 1.2 ลานเลขหมาย 

DPU



  2.  บริการโทรศัพทเคล่ือนที ่  มีผูใหบริการจํานวน 6 ราย คือ เอไอเอส  แทค ดีพีซ ี  ทรู  ทศท 

และ กสท. มีจํานวนผูใชบริการรวมประมาณ 24.98 ลานราย คิดเปนรอยละ 39.6 ของจํานวนประชากรทัง้

ประเทศ เปนที่นาสังเกตวา ตลาดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในลักษณะกาวกระโดดตอเนื่อง

จากป 2544-2545 และภายหลังจากปลดล็อกรหัสประจําเครื่อง หรือ อีมี่ เปนการกระตุนตลาดใหบริการขยายตัว

เพิ่มข้ึนมาก 

 

  3.  บริการอินเตอรเน็ต  มีผูใหบริการรายใหญประมาณ 4-5 ราย จากจํานวนทั้งหมด 18 ราย 

ซึ่งศูนยวิจัยกสิกรไทย ประมาณวาจะมีจํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตในประเทศประมาณ 6.5 ลานราย คิดเปน

สัดสวนรอยละ 10.3 ของประชากรทั้งประเทศ  

 
ภาพท่ี 7 

กราฟแสดงสวนแบงการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ป พ.ศ. 2547 
 

 

สวนแบงการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

HUTCH

2.59%

TAO

9.01%

DTAC

29.66%

AIS

58.13%

THAI MOBILE

0.61%

 
 

ที่มา :  ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  จากภาพที ่ 7 ตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่โดยสวนใหญเปนการใหบริการของภาคเอกชนผูรับ

สัมปทาน โดย AIS และ TAC มีสัดสวนการใหบริการสงูถึงรอยละ 58.13 และ 29.66 ตามลําดับ สภาวะตลาด

โทรคมนาคม หากเปรียบเทียบผลประกอบการของผูใหบริการโทรคมนาคม ในกลุมอุตสาหกรรมภาคส่ือสาร

DPU



โทรคมนาคมของตลาดหลักทรัพยฯ พบวา รายไดรวมของไตรมาสที ่ 1/2547 ของบริษทัโทรคมนาคมโดยเฉล่ีย

เพิม่ข้ึนประมาณ 12.91% เม่ือเปรียบเทยีบกับไตรมาสที ่ 1/2546  โดยเฉพาะกลุม UCOM มีรายไดรวมเพิ่มข้ึนถึง 

30.39% สวนของ ทศท มีรายไดรวมเพิ่มข้ึนเพียง 3.51%   

 
ตารางที ่2   เปรียบเทยีบรายไดของบริษัทโทรคมนาคม  
        (รายไดไมรวมสวนแบงรายไดจากรวมสัญญา/สัมปทาน) 

บริษัท 1Q47 1Q46 %การเปล่ียนแปลง 

SHIN 5,049.00 4,239.00 19.11 

ADVANC 24,078.00 22,672.00 6.20 

SATTEL 1,483.00 1,410.00 5.18 

CSL 414.00 213.00 - 

UCOM 6,345.00 4,866.00 30.39 

TAC 9,625.00 7,218.00 33.35 

TT&T 1,675.00 1,716.00 -2.39 

TRUE 7,333.00 6,794.00 7.93 

TOT 11,015.00 10,641.00 3.51 

รวม  67,017.00 59,769.00 12.91 
 

ที่มา :  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
ภาพท่ี 8 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบรายไดของบริษัทโทรคมนาคม 

DPU
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  นอกจากนี ้ หากพิจารณาจากกําไรสุทธ ิ จะพบวา โดยเฉล่ียเพิม่ข้ึนประมาณ 57.99% โดย

บริษัทในกลุม UCOM มีกําไรสุทธเิพิม่ข้ึนสูงสุด โดยเฉพาะ TAC มีกําไรสุทธเิพิม่ข้ึนถงึ 232.84% เม่ือเทยีบกับไตร

มาสที ่1/2546  สําหรับ ทศท ในไตรมาสที ่1/2547 มีกําไรสุทธลิดลง 9.17% 

 
ตารางที ่3   เปรียบเทยีบกําไรสุทธิของบริษัทโทรคมนาคม 
 

บริษัท Q1/47 Q1/46 %การเปล่ียนแปลง 

SHIN 2,130.00 1,967.00 8.29 

ADVANC 5,030.00 4,607.00 9.18 

SATTEL 191.00 353.00 -45.89 

CSL 49.00 -6.00 - 

UCOM 613.00 229.00 167.69 

TAC 1,358.00 408.00 232.84 

TT&T 60.00 81.00 -25.93 

TRUE 277.00 -1,028.00 126.95 

TOT 3,347.00 3,685.00 -9.17 

รวม  13,055.00 10,296.00 57.99 
 

ที่มา :  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
ภาพท่ี 9 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบกําไรสทุธขิองบริษัทโทรคมนาคม 

ลานบาท 

บริษัท 

ลานบาท 

DPU
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2.  เครือขายโทรศัพทพื้นฐานของประเทศไทย 
 

  ระบบโทรศัพทพื้นฐานในประเทศไทย มีลักษณะเชนเดียวกบัหลายๆ ประเทศในโลก  

ประกอบดวย เครือขาย และระบบโทรศัพทหลายๆ เครือขาย ที่เชื่อมตอเขากันเปนระบบใหญเดียวกัน ปจจุบนั

ผูใหบริการโทรศัพทพืน้ฐานในประเทศไทย มีจาํนวน 3 ราย ไดแก บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) : 

TOT  บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) : TA ซึ่งใหบริการในเขตนครหลวง และบริษัท ไทยเทเลโฟน 

แอนด เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : TT&T เปนผูใหบริการในเขตภูมิภาค   

 
ตารางที ่4  การใหสัมปทานของโทรศัพทพื้นฐาน 
 

  TRUE TT&T 
ธุรกิจ ติดต้ังโทรศัพท 2.6 ลานเลขหมาย ติดต้ังโทรศัพท 1.5 ลานเลขหมาย 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล ในเขตภูมิภาค 
เจาของสัมปทาน ทศท ทศท 
อายุสัมปทาน 25 ป 25 ป 
สวนแบงรายไดให ทศท 16 % (2 ลานเลขหมาย) 43.1 % (1 ลานเลขหมาย) 

  21 % (6 แสนเลขหมาย) 44.5 % (5 แสนเลขหมาย) 
 

ที่มา : บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
 
2.1  บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  

  

บริษัท 

DPU



  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ไดกอต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2497 มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจใน

สังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินธุรกิจเกีย่วกับกิจการโทรศัพทและธุรกจิอ่ืนที่ตอเนื่องใกลเคียงกนั หรือซ่ึงเปน

ประโยชนแกกจิการโทรศัพท ซึ่งมีอํานาจในการดําเนนิงานดานโทรศัพทแตเพยีงผูเดียว แตดวยพันธกรณีที่

ประเทศไทยมีตอองคการการคาโลก (WTO) ในการเปดเสรีธุรกิจสินคาและบริการ โดยเฉพาะบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคมทีม่ีแนวโนมของการแขงขันจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน ประกอบกับ รัฐบาลมนีโยบายพัฒนารัฐวิสาหกจิให

เปนองคการหลักในการกอบกูเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับประเทศ ทั้งไดกําหนดแผนการเตรียมความพรอมในการ

นํารัฐวิสาหกิจเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  ป พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแปลงสภาพองคการโทรศัพทฯ เปนบริษทั ทศท คอร

ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน)  ตามพระราชบญัญัติทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2542  องคการโทรศัพทฯ จงึไดดําเนนิการ

จดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษทั ทศท คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) เมื่อวันที ่ 31 กรกฎาคม 2545 โดยรับโอน

กิจการ สิทธ ิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากองคการโทรศัพทฯ ซึ่งยังคงมีสถานะเปน

รัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุน 100%  

 

  นอกจากนี ้บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)  จะปรับโครงสรางภายในองคกรใหมให

เปนไปในเชงิธรุกิจ เพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน สามารถแขงขันและตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งรายละเอียดความเปนมาของ ทศท ไดกลาวไวในภาคผนวก ค. 

 

2.2  บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (เดิม บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน)  

 

  บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดจดทะเบยีนกอต้ัง เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน พ.ศ.2533  ในนามบริษทั ซีพี เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จํากัด  เพื่อดําเนนิธุรกิจทางดานโทรคมนาคม 

โดยไดรับสัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2534  ใหเปนผูลงทุนจัดหา และติดต้ัง 

ควบคุม ตลอดจนบํารุงรักษาอุปกรณในระบบ ในการขยายบริการโทรศัพทจาํนวน 2.6 ลานเลขหมาย ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนระยะเวลา 25 ป นอกเหนือจากบริการโทรศัพทพื้นฐาน ยังมกีารขยายการ

ใหบริการไปสูบริการโทรคมนาคมอืน่ๆ โดยมีจุดมุงหมายตองการที่จะเปนผูใหบริการโทรคมนาคมที่ครบวงจร 

 

  ตอมา ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทัมหาชนจํากดั เลขทะเบียน บมจ.82 เมื่อวันที ่ 11 

กุมภาพนัธ พ.ศ. 2536  โดยมีผูรวมทุนจากตางประเทศคือ บริษัท ไนเนก็ซ เน็ตเวริค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 

DPU



จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Verizon Communications, Inc. “ Verizon “)  ซึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจ

ใหบริการโทรคมนาคมรายใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นยังไดมีการจัดต้ังบริษัทในเครือและการ

ขยายโครงการตางๆ มากมาย และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544  ไดเขาทําการแลกหุนกับบริษทั ทีเอ ออเรนจ 

จํากัด และเปนผลสมบูรณตามกฎหมาย ซึง่รายละเอียดของพัฒนาการที่สําคัญของ ทีเอ ไดกลาวไวในภาคผนวก 

ค. 
ตารางที ่5  สวนแบงในตลาดเลขหมายติดต้ังโทรศัพทพื้นฐาน ป 2536 – Q2/2546 
 

ป พ.ศ. 
สวนแบงในตลาด (%) 

ทศท ทรู 

2536 82.45 17.55 

2537 38.33 61.67 

2538 16.07 83.93 

2539 9.36 90.64 

2540 9.69 90.31 

2541 17.69 82.31 

2542 22.29 77.71 

2543 21.62 78.38 

2544 23.74 76.26 

2545 25.96 74.04 

Q2/2546 25.52 74.48 
 

ที่มา : จากการคํานวณ 
 

ภาพท่ี 10 
กราฟแสดงสวนแบงในตลาดจํานวนเลขหมายติดต้ังโทรศพัทพืน้ฐานของ ทศท และ ทร ู

ป พ.ศ. 2531 - 2546 
 

DPU



 
ที่มา : จากการคํานวณ 
 
3.  การทํางานของระบบโทรศัพทพื้นฐานในประเทศไทย 
 

  โครงขายโทรศัพทพื้นฐานที่เชื่อมโยงการติดตอระหวางเคร่ืองโทรศัพททุกๆ เคร่ือง ซึ่งมี

สวนประกอบ คือ ชุมสายโทรศัพท  ตูตอผาน  ตูพกัปลายทาง และสายกระจาย  

 

  ชุมสายโทรศัพท เปนตนทางของสายโทรศัพทที่ตอไปยังบาน หรือสํานกังาน ชุมสายโทรศัพททกุแหง

จะมีจาํนวนคูสายไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของจํานวนเลขหมายชุมสาย ซึ่งสายโทรศัพทนี้จะวางออกจากอาคาร

ชุมสาย แยกยายไปตามถนน ตามตรอก และตามซอยในพ้ืนที่รอบๆ ชุมสาย โดยรวมกันอยูในสายเสน

ใหญที่เรียกวา เคเบิลตนทาง ในสายเคเบิล 1 เสน จะมีจาํนวนสายโทรศัพทรวมกันเปนพันๆ คู และเนื่องจากเปน

เคเบิลขนาดใหญ มีน้ําหนักมาก จึงตองฝงลงไปใตดินในทอรอยสายวางไปตามแนวถนนใหญ 

 

  เคเบิลตนทางที่ออกจากชุมสายโทรศัพทจะไปส้ินสุดที่ตูตอผาน ซึง่เปนตูสีเขียวที่ต้ังบนทางเทา

ริมถนน  จากตูตอผานสายเคเบิลตนทางซึง่เปนสายใหญจะกระจายออกเปนสายเคเบิลที่มีขนาดเล็กลง เรียกวา 

เคเบิลปลายทาง วางออกจากตูตอผานพาดไปตามเสาไฟฟาแยกออกไปตามพืน้ที่รอบๆ ตูตอผานที่คาดวาจะมี

ความตองการใชโทรศัพท ตามแนวที่เคเบิลปลายทางพาดผานไป จะมคูีสายจํานวนหนึ่งถกูแยกออกไปเปนระยะๆ 

จุดที่คูสายแยกออกนี้เรียกวา ตูพักปลายทาง มีลักษณะเปนกลองยางสีดํา ติดอยูตามเสาไฟฟา ตูพักปลายทาง

จะมีคูสายโทรศัพท 10 - 25 คู 

 

ทศท : 36% ทรู : 64% 

DPU



  เมื่อมีผูขอใชโทรศัพทในบริเวณใกลเคียงตูพักปลายทาง เจาหนาที่จะตอสายโทรศัพทจากตูพัก

ปลายทางไปยังสถานทีท่ี่ขอติดต้ังโทรศัพท สายโทรศัพทนี้เรียกวา สายกระจาย ซึ่งจะอยูภายนอกอาคาร จาก

สายกระจายจะตองวางสายซ่ึงเรียกวา สายภายใน เขาไปถึงตัวเคร่ืองโทรศัพทที่อยูภายในอาคารอีกชวงหนึง่ 

 

  ทศท มีระบบสงสัญญาณเช่ือมโยงชุมสายตางๆ ทั่วประเทศเขาดวยกนัสําหรับใหบริการ

โทรศัพททางไกล  ซึง่มีระบบสายเคเบิลและวิทยุไมโครเวฟเปนระบบหลัก สวนที่ชุมสายโทรศัพทจะมีเคร่ือง

อุปกรณชุมสายเปนตัวตอเช่ือมใหเคร่ืองโทรศัพทสองเคร่ืองที่อยูหางไกลกันติดตอถึงกันได 

  สําหรับการคิดคาบริการ ที่ชุมสายโทรศัพทจะมีมิเตอรบันทึกการใชโทรศัพท คอยนับจํานวนครั้งที่

ใช ขอมูลจะถูกปอนเขาคอมพิวเตอร เพื่อคิดคาโทรศัพทแลวพิมพใบแจงการใชโทรศัพทไปยังผูใชตอไป 

 

  ปจจุบันไดมีการปรับปรุงการใหบริการใหทันสมัยข้ึน โดยนําชุมสายระบบ Stored Program  

Control หรือชุมสายระบบ SPC แบบดิจิตอล และระบบคอมพิวเตอรเขามาใชรวมทัง้ ไดฝกอบรมพนักงานใหมี

ความสามารถในการนําเทคนิคใหมๆ เหลานี้มาใชปฏิบติังาน ชุมสายระบบ SPC นี้สามารถใหบริการไดรวดเร็ว

และกวางขวางกวาชุมสายแบบเดิม เพื่อใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบาย สามารถติดตอส่ือสารดวยโทรศัพทไดอยาง

มีคุณภาพ  นอกจากนั้น ยังไดนําชุมสายเคลื่อนที่เขามาใชเพื่อแกปญหาขาดแคลนเลขหมายตามชุมสายบางแหง

ซึ่งตองการใชโทรศัพทเรงดวน 

 

  การสงสัญญาณโทรศัพทดวยระบบเคเบิลใยแกวนาํแสง จะมีประสิทธภิาพสูงกวาสายเคเบิลที่

ใชกันอยูในปจจุบัน  โดยสามารถสงสัญญาณโทรศัพทไดไกลถงึ 80 กิโลเมตร โดยไมตองมีเคร่ืองขยาย

สัญญาณระหวางทางเลย  นอกจากนั้นแลว ความจใุนการสงสัญญาณยังสูงกวาเคเบิลธรรมดาถึงหมืน่เทา 

สามารถสงสัญญาณโทรศัพทไดถงึ 30,000 ชอง 

 

  ระบบโทรศัพทพื้นฐาน  สามารถแบงโครงสรางออกไดเปน 3 สวนใหญๆ ดังนี ้

 

  1. เคร่ืองโทรศัพท (Telephone Set) ซึ่งแบงตามประเภทผูใชงานได 2 ประเภท คือ 

เคร่ืองโทรศัพทฝายผูเรียก (Calling Subscriber) หรือ Sub-A และเคร่ืองโทรศัพทผูถกูเรียก (Called 

Subscriber) หรือ Sub-B 
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  2.  อุปกรณเคร่ืองชุมสาย (Telephone Exchange)  หมายถงึ อุปกรณที่ทาํหนาที่สลับสาย 

เพื่อให Sub-A ติดตอพูดคุยกับ Sub-B ได   ซึ่งเคร่ืองชมุสายโทรศัพท เปนประเภท SPC จะแบงตามประเภทใช

งาน คือ 

 

   2.1 ชุมสายทองถิ่น (Local Exchange) เปนชุมสายประเภททีท่ําหนาที่ใหบริการ

เคร่ืองโทรศัพทที่ตออยู หมายถงึ จะมีเคร่ืองโทรศัพทผูใชบริการติดต้ังอยู  ซึง่สามารถจําแนกไดเปนชุมสายตน

ทาง (ชุมสายผูเรียก) และชุมสายปลายทาง (ชุมสายผูถกูเรียก) 

   2.2 ชุมสายตอผานทองถิน่ (Tandem Exchange) เปนชุมสายระดับที่สูงข้ึนจาก 

Local Exchange ซึ่งอาจจะเปนชุมสายที่ทําหนาที่ตอผานอยางเดียวหรือใหบริการแกเคร่ืองโทรศัพทของลูกคาที่

ติดต้ังใชงานอยูดวยก็ได 

 

   2.3 ชุมสายตอผานทางไกล (Transit  Exchange) เปนชุมสายที่ทาํหนาที่ตอสลับ

สัญญาณจากชุมสายหนึง่ไปยังอีกชมุสายหนึ่ง และชุมสายตอผานทางไกลนี้จะไมมีเคร่ืองโทรศัพทของลูกคา

ตออยูเลย 

 

3. ระบบโครงขายและระบบสื่อสัญญาณทางไกล (Network and Long Distance Transmission) 

 

        ระบบโครงขาย แบงออกเปน 

 

  3.1  โครงขายทองถิ่น (Local Network) เปนโครงขายที่เร่ิมต้ังแต สายโทรศัพทที่ตอมาจาก

อุปกรณกันฟา มาผานกลองกระจายสาย แลวผานตูพกัแยกสาย แลวจึงเขาสูชุมสายทองถิน่ ณ แผงพกัแยก

สาย โครงขายทองถิน่ ประกอบดวย ขายสายปฐมภูม ิและขายสายทติุยภูมิ 

 

  3.2  โครงขายตอผาน (Junction Network) เปนระบบสายโทรศัพทใชเช่ือมโยงสัญญาณที่เกิดข้ึน

ระหวางชมุสายโทรศัพท 

 

  3.3 โครงขายตอผานทางไกล (Long Distance Network) เปนระบบสญัญาณที่ติดตอระหวาง

ชุมสายตอผานทางไกล  โดยอาจจะหมายถึง ชุมสายระหวางจังหวัดก็ได ในปจจุบนัระบบสื่อสัญญาณทางไกล

จะมีใชทัง้แบบสายใยแกวนาํแสง  ระบบส่ือสัญญาณ  และระบบส่ือสัญญาณสงผานดาวเทียม เปนตน 
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4.  การกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม 
 

  ในฐานะที่ประเทศไทยเปนหนึง่ในประเทศสมาชิกองคการการคาโลก หรือ WTO และไดมี

ขอตกลงการเปดเสรีทางการคาในดานตาง  ๆ ซึง่รวมถึงกิจการโทรคมนาคม โดยทีก่ารเปดเสรีโทรคมนาคม 

(Liberalization) นัน้ มีประเด็นสําคัญ คือ การสนบัสนนุใหมกีารแขงขันและการแปรรูป (Privatization)  กิจการ

โทรคมนาคมของภาครัฐ โดยมีเปาหมายหลัก เพื่อใหผูบริโภคหรือผูใชบริการเขาไปใชบริการโทรคมนาคม

ตางๆ ไดมากข้ึน (Accessibility) เพิ่มคุณภาพการใหบริการ (Quality) และประชาชนมีโอกาสเขาไปใช

บริการไดมากข้ึน   

 

  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มีความเห็นวา การแขงขันของธุรกิจโทรคมนาคมที่มากข้ึนนั้น จะสงผลดีตอ

ทั้งผูบริโภคและผูประกอบการ โดยผูบริโภคสามารถเลือกใชบริการโทรคมนาคมที่มีความหลากหลายมี

คุณภาพสูงข้ึน ในขณะที่ผูประกอบการหลายรายเขามาแขงขันกันใหบริการ ทาํใหผูประกอบการรายใหญตอง

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจและลงทุนสรางนวตักรรมใหมๆ ภาครัฐจําเปนตองจัดใหมีการจัดต้ัง

องคกรหรือคณะกรรมการกํากับดูแลแหงชาติ (National Regulatory Agencies : NRS) เขามากํากับดูแล โดยกําหนด

ภารกิจหลัก คือ การสรางบรรยากาศทางการตลาดใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันและกํากับดูแลมิให

ผูประกอบการรายเดิม (Incumbents) ซึ่งเคยครองสวนแบงการตลาดอยู  กีดกันไมใหเกิดการแขงขันและส่ิงที่

สําคัญคือ การดูแลใหประชาชนซ่ึงเปนผูบริโภคไดรับประโยชนจากบริการโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งใน

ประเทศไทยไดมีการจัดต้ัง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ข้ึนเพื่อทําหนาที่เปนองคกรที่

กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศ ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งใน พรบ. ฉบับนี้ได

กําหนดสัดสวนของผูถือหุนตางชาติ (foreign ownership limit) ไมเกินอัตรารอยละ 25  และอาจจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอผูประกอบการปจจุบันบางรายทีม่ีผูถือหุนตางประเทศในอัตรารอยละ 49 และนอกจากนัน้ยงั

กําหนดใหผูประกอบการภายใตสัญญาสัมปทานตางๆ ยังคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามสิทธิทีม่ีอยู

เดิม  โดยอยูภายใตหลักเกณฑ พรบ.กิจการโทรคมนาคม ฉบับใหมนี้ รวมทั้ง เงื่อนไขอื่นที่ กทช. กําหนด

ดวย และจะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการเม่ือไดทําความตกลงกับผูใหสัมปทานในการเปล่ียนการไดรับ

สัมปทาน เปนการไดรับอนุญาตตาม พรบ. ฉบับใหมนี้ 
 
5.  โครงสรางและลกัษณะตลาดของธรุกิจบรกิารสือ่สารโทรคมนาคม 
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ลักษณะที่สําคัญของโครงขายบริการโทรศัพท  โดยทั่วไปในประเทศไทย มีดังนี ้

 

  1.  โครงขายระบบโทรคมนาคมในการใหบริการโทรศัพท เปนโครงการที่ตองใชเงนิลงทนุที่สูง

มาก (capital intensive) เนื่องจากเปนโครงการสาธารณูปโภคที่ตองบริการสูสาธารณชน ดังนัน้ ระบบการ

ลงทนุจึงจําเปนที่จะตองมีขนาดใหญเพียงพอที่จะใหบริการ มีเครือขายมากพอ และมีอัตราการใชบริการ

เพียงพอและคุมคาตอการลงทุนสําหรับอุปกรณราคาแพง โดยการลงทนุจะใชเงินลงทนุสวนใหญสูงประมาณ

รอยละ 90 - 95 ของการลงทนุทั้งหมดที่เปนตนทนุคงที ่ (fixed cost) สวนที่เหลือจะเปนตนทนุแปรผัน 

(variable cost) ดังนั้น จงึจําเปนตองมีแผนการเงินที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับจากผูถือหุน 

 

  2. เทคโนโลยขีองระบบโครงขาย เปนปจจัยที่สําคัญตอการใหบริการในระยะยาว เนื่องจากเปน

การลงทุนที่สูงและเปนโครงขายหลักของระบบโทรคมนาคมของประเทศ ดังนัน้ การเลือกใชเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยทีจ่ะ

รองรับการบริการและรองรับเทคโนโลยีใหมอ่ืนๆ ไดในระยะยาว ในอนาคตเทคโนโลยนีอกจากจะเปนเร่ืองสําคัญ

แลว ยังมีความจําเปนเนื่องจากจะมีสวนชวยในการสรางรายไดในดานบริการเสริมและเปนการสรางประสิทธิภาพ

การใหบริการ ตลอดจนยังเปนการชวยลดตนทนุการดําเนินงานของระบบโครงขายในระยะยาวอีกดวย 

 

  3. ความตองการในการใชโทรศัพทในประเทศมีสูงมาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโต

อยางตอเนื่อง และประชากรของประเทศเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  ความจําเปนที่จะตองมีระบบโทรศัพทใชอยาง

เพียงพอเพื่อสนับสนนุในเชิงการแขงขัน สรางความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนนิงานในธุรกจิและเศรษฐกิจ

และยังเปนการสรางความเปนอยูในสังคมของประเทศใหดีข้ึน  จากการสํารวจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที ่7  คาดวา ประเทศไทยมีความตองการโทรศัพทในอัตรา 10 เลขหมายตอประชากร 100 

คน   

 

  4. รายไดจากการใหบริการโทรศัพทมีความผันผวนตํ่า ลักษณะของรายไดจากการใหบริการ

โทรศัพท จะมีอัตราการเติบโตที่สอดคลองกับพื้นฐานโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ การ

เจริญเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจและประชากรของประเทศ และจะมีลักษณะของรายไดมั่นคง มี

ความผันผวนตํ่า  เนื่องจากเปนการบริการข้ันพื้นฐานทีม่ีความจาํเปนตองใชในภาวะประจําวนัในทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
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  5. ธุรกิจบริการโทรศัพทในประเทศไทยมีการแขงขันนอยราย การทําธุรกิจการใหบริการ

โทรศัพทของเอกชน จะตองทาํในรูปการรวมการงานและรวมลงทุนตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2497 ในปจจุบนั ทศท ไดรวมการงานและรวมลงทุนในการทําธรุกิจดังกลาวอยู 2 ราย  โดย

ใหความคุมครองในการแขงขัน 5 ปแรกของสัญญา  ดังนั้น จะเห็นวาสถานะในการทําธุรกิจโทรศัพทของ

ประเทศไทย ยงัคงเปนแบบการแขงขันนอยราย (Oligopolistic competitive) 

 

  6. ธุรกิจบริการโทรศัพท ควบคุมโดย ทศท ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ดังนัน้ การใหบริการ การควบคุมในดานราคา การดําเนนิการ และการเก็บเงนิ 

จะตองผานความเหน็ชอบของ ทศท กอน ดังนั้น นโยบายของการดําเนนิธุรกิจ การขยายงานการลงทนุของ

ธุรกิจดังกลาว จึงมีขอจาํกัดหลักบางอยางจาก ทศท และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

  7.  การเปนผูดําเนนิงานบริการทางโครงขายโทรศัพท (network operator)  จะมีรายไดในการ

ทําธุรกจิบริการเสริมมาก เนื่องจากโครงขายโทรศัพทจะเปนระบบโครงขายหลักของระบบโทรคมนาคมในการ

ติดตอส่ือสาร  ดังนัน้ การพัฒนาทางเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารตางๆ จงึตองพึ่งพาโครงขายโทรศัพทของ

ผูดําเนนิการ 

 
6. ลักษณะตลาดและปจจยัหลกัที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจการใหบรกิารโทรศพัท 
 

  1. เนื่องจากการลงทุนธุรกจิโครงขายโทรศัพท เปนการลงทุนที่คอนขางสูง และเปนธุรกิจใน

ลักษณะผูประกอบการนอยราย (oligopoly) และจะดําเนินการไดโดยการรวมการงานและรวมลงทนุกับ ทศท 

มีการคุมครองการแขงขัน อยางไรก็ตาม ภายใตนโยบายการคาเสรีและภาษีศุลกากรของโลก (GATS) ธุรกิจ

การใหบริการทางระบบโทรคมนาคมจะตองเปดใหมกีารทําธุรกิจอยางเสรีมากข้ึนในอนาคต 

 

  2. ราคาคาบริการที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง จะมีผลกระทบตอการใชโทรศัพท รายไดของธุรกิจ

โทรศัพทจะข้ึนกับปริมาณการใชโทรศัพทโดยตรง และพฤติกรรมการใชโทรศัพทของลูกคา จะเปนลักษณะของ 

price elasticity of demand กลาวคือ ผลของการเปล่ียนแปลงเร่ืองราคา การบริการ จะมีผลกระทบตออัตรา

การใชโทรศัพทโดยตรง 
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  3. ภาวะเศรษฐกิจทีถ่ดถอย (economic recession) จะมีผลกระทบตออัตราการใชโทรศัพท

ลดนอยลงในกลุมของลูกคาในดานธุรกิจ 

 

  4.ธุรกิจบริการโทรศัพทเปนการบริการในดานสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (infrastructure) ของ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การขยายตัวของประชากร การเจริญทางดานสังคมและเศรษฐกิจของชนบท 

การลงทุนขยายงานของเอกชนและรัฐบาล และรายไดที่เพิ่มข้ึนของประชากร จะมีผลตอความตองการใช

โทรศัพท 

 

  5. การบริหารงานและการใหบริการของผูดําเนินงาน เนื่องจากธรุกิจการบริการโครงขาย

โทรศัพทเปนธรุกิจที่มีขนาดใหญ ลงทนุสูง มพีนักงานจํานวนมากและเปนธุรกจิการใหบริการ  ดังนั้น การ

บริหารงานที่มปีระสิทธิภาพ การบริการที่รวดเร็ว ความเอาใจใสตอลูกคา และภาพพจนของบริษัททางดาน

สังคมจะมีผลตอธุรกิจและการดําเนนิงาน 

 

  6. ธุรกิจโทรศัพทจะเปนโครงขายหลัก  (core network) ที่จะเช่ือมกับโครงขาย

โทรคมนาคมอื่นที่สําคัญ คือ โครงขายโทรศัพทไรสาย การใหบริการวิทยุติดตอเฉพาะกลุม การขยายตัว

ของลูกขายในระบบโทรศัพทไรสายและวิทยุติดตอเฉพาะกลุม จะมีผลตอการเลือกใชบริการของลูกคา

กลุมหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม ก็จะเปนการสรางโอกาสใหโครงขายโทรศัพทหลักดังกลาว มีโอกาสในการใช

ติดตอไปยังระบบโครงขายอ่ืน ซึ่งจะเปนการเสริมอัตราการใชโทรศัพทสูงข้ึน 

 

  7. โดยท่ีธุรกิจใหบริการส่ือสารผานระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย ถูกควบคุมโดยรัฐบาล 
ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลโดยผานกระทรวงคมนาคม ทศท. และ กสท. ยอมจะมีอิทธิพลอยางสูงในเชิงบวก
หรือเชิงลบตอการดําเนินธุรกิจของโครงขายระบบตางๆ 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การทบทวนทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และการศึกษาลักษณะโครงสรางของธุรกิจให 

บริการโทรศัพทพืน้ฐาน ในบทที ่2 และ 3 เปนที่มาของแบบจําลองสมการอุปสงคของการใชบริการ

โทรศัพทพืน้ฐานของบริษทั ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จาํกดั 

(มหาชน) ในบทนี้จะเปนการประมาณคาปจจัยที่กําหนดปจจัยทีก่าํหนดอุปสงคของการใชบริการ

โทรศัพทพืน้ฐานของบริษทัทั้งสอง การวเิคราะหผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที ่ 1 

วิเคราะหปจจัยที่กาํหนดอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ บริษทั ทศท คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สวนที ่ 2 เปนการศึกษากลยทุธทาง

การตลาดของผูใหบริการโทรศัพทพืน้ฐาน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยมีรายละเอียด 

ดังนี ้

 
สวนท่ี 1  วิเคราะหอุปสงคของการใชบรกิารโทรศัพทพื้นฐานของ บริษทั ทศท คอร
ปอเรชั่น  

จํากดั (มหาชน) และบริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) 
 

  ในการวิเคราะหปจจัยที่กาํหนดอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท 

และ ทรู นัน้ ไดใชโปรแกรม EViews 4.1 (Econometric Views) ในการประมาณคาสมการถดถอย

เชิงซอน (Multiple Linear Regression Model) โดยวิธี Ordinary Least Square (OLS) ของ

แตละบริษัท โดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระดวยคา t-

statistics และวิเคราะหการเปนตัวแทนที่ดีของสมการโดยการวิเคราะหคา R2 (Coefficient of 

Determination) และทดสอบปญหา Autocorrelation โดยดูคา Durbin-Watson statistics  และ

เลือกตัวแปรไวในสมการโดยวิธี Stepwise  

 

1.1  สมการปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

       ประกอบดวย ตัวแปรตางๆ ในสมการ ดังนี ้
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Qi   =  β0 + β1Pi+ β2RM + β3Y + β4CAi  + β5Si + β6PRi    (4 - 

1) 

 

 โดยกําหนดให : 

 

 β0    =    คาคงที่ของสมการที่ตองประมาณคา 

 βi  =    คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ โดยที่ i = 1,...,6 

 Pi  =    ราคาการสงเสริมการขายของ ทศท  (บาท / คร้ัง) 

 RM  =    รายไดเฉลี่ยจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่  (บาท / เลขหมาย) 

 Y  =    ผลิตภัณฑประชาชาติ (GDP per capita)  (บาท / คน) 

 CAi  =    จํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท  (เลขหมาย) 

 Si  =    คุณภาพบริการของ ทศท  (รอยละ) 

 PRi  =    รายการสงเสริมการขายของ ทศท  

 

  จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยวิธ ี Linear Ordinary Least 

Square (OLS) พบวา คา t-statistics ของตัวแปรเก่ียวกบัคุณภาพบริการ (Si) และตัวแปรเก่ียวกบั

การสงเสริมการขาย (PRi) ไมมีความสมัพันธกับตัวแปรตามอยางมีนยัสําคัญ ถงึแมคา R2 จะมคีา

เทากับ  0.723080  แตคาสถิติ  Durbin-Watson statistics มีคาเพยีง 0.844898  แสดงวา สมการ

มีปญหา Autocorrelation เมื่อนําตัวแปรทั้งสองออก และประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรในรูป

ของ Linear Log พบวา คา R2 ดีข้ึนมาก แตสมการยงัมีปญหา Autocorrelation และหลังจาก

แกปญหา Autocorrelation  3 ลําดับแลว คาสัมประสิทธิ์และคา t-statistics ปรากฏวา ตัวแปร

อิสระทุกตัวมคีวามสัมพันธอยางมีนยัทางสถิติ ตามคาทีป่รากฏอยูในสมการที ่(4 – 2) ดังนี ้

 

LnQi   =   1.710775 - 0.134826LnPi + 0.090373LnRM + 0.119111LnY + 0.596227LnCAi  

 + 0.500872AR(1) + 0.680896AR(2) – 0.369011AR(3)   

  (4 - 2) 

(t-Statistic)   (-1.395553)*        (3.389158)***       (1.514005)**        (5.056284)***   

       (2.466900)***       (3.080299) *** (-1.993005) *** 
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 R2  =  0.933788     D.W.  =  2.093628     F-statistic  =  44.32369     n  =  33  

 

 

 

 *     =    แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 83 หรือนัยสําคัญที ่0.17 

 **    =    แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 86 หรือนัยสําคัญที ่0.14 

 ***   =   แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 99 หรือนัยสําคัญที ่0.01 

 

  จากสมการ 4 - 2  ตัวแปรราคา (Pi)  มเีคร่ืองหมายเปนลบ แสดงวา ราคาการ

สงเสริมการขายกับปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท มีความสมัพนัธในเชิงผกผัน 

กลาวคือ ถาราคาเพิม่ข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท จะลดลง 0.13 % 

แสดงวา ความยืดหยุนตอราคานอยกวา 1 ดังนั้น ทศท จึงไมควรใชวิธีลดราคา เพราะจะทาํให

รายไดรวมลดลง สวนตัวแปรรายไดเฉล่ียจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่ มีเคร่ืองหมายเปน

บวก แสดงวา โทรศัพทเคล่ือนที่ และโทรศัพทพืน้ฐาน เปนสินคาทดแทนกัน กลาวคือ ถาคาบริการ

โทรศัพทเคล่ือนที่ เพิ่มข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท จะเพิ่มข้ึน 0.09 % 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จะกระทบตอ ปริมาณโทรศัพทพืน้ฐานนอย

มากเครื่องหมายหนาตัวแปรรายไดของประชากรเปนบวก แสดงวา โทรศัพทพื้นฐานเปนสินคาปกติ 

กลาวคือ ถารายไดของประชากรเพ่ิมข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท จะ

เพิ่มข้ึน 0.11 % และสุดทายเคร่ืองหมายหนาตัวแปรจํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท เปนบวก 

กลาวคือ ถาจํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท เพิ่มข้ึน 1% ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ 

ทศท จะเพิ่มข้ึน 0.59 % ซึ่งแสดงวา ถา ทศท มีจาํนวนเลขหมายมาก ปริมาณการใชบริการ

โทรศัพทจะมากข้ึนดวย และเปนตัวแปรที่มีอิทธพิลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานมาก

ที่สุด ซึง่เมื่อทดสอบคา t – statistics ของตัวแปรดังกลาว พบวา ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 83, 86 และ 99 ตามลําดับ ตามที่

แสดงในสมการ (4 – 2) สวนคา R2 มีคาเทากับ 0.93 แสดงวา สมการนี้เปนตัวแทนที่ดีของจํานวน

ประชากรทัง้หมด เพราะสามารถอธิบายขอผิดพลาดของสมการไดถึงรอยละ 93 และเม่ือทดสอบ

คา F–statistic แลวปรากฏวามนีัยสําคัญที่ 0.01 หรือความเชื่อมั่นที่ระดับรอยละ 99 ถึงแมสมการ

จะมีปญหา Autocorrelation และเม่ือแกปญหาดังกลาวแลว คา Durbin-Watson statistic มีคา
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เทากับ 2.093628 แสดงวา สมการนี้ไมมปีญหา Autocorrelation  ซึ่งเปนสมการทีดี่และสามารถ

นําไปใชในการวิเคราะหได 

 

1.2  สมการปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 

       ประกอบดวยสมการ ตัวแปรตางๆ ในสมการ ดังนี ้

 

 Qj   = α0 + α1Pj+ α2RM + α3Y +α4CAj + α5Sj + α6PRj        

(4 – 3) 

 

 โดยกําหนดให : 

 

 α0       =    คาคงที่ของสมการที่ตองประมาณคา 

 αi        =    คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ โดยที ่i = 1,...,6 

 Pj         =    ราคาการสงเสริมการขายของ ทรู (บาท / คร้ัง) 

 RM       = รายไดเฉล่ียจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่ (บาท / เลขหมาย) 

 Y          = ผลิตภัณฑประชาชาติ (GDP)  (บาท / คน) 

 CAj    = จํานวนเลขหมายทีม่ีของ ทรู  (เลขหมาย) 

 Sj         = คุณภาพบริการของ ทรู  (รอยละ) 

 PRj       = รายการสงเสริมการขายของ ทรู 

 

  จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยวิธ ี Linear Ordinary Least 

Square (OLS) พบวา ตัวแปรอิสระบางตัวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ตัวแปรจํานวนเลขหมายท่ี

มีของ ทรู (CAj)  ผูศึกษาจึงเปล่ียนมาใชจาํนวนเลขหมายที่มีผูเชาของ ทรู (LCj) แทน เพราะ ทรู จะ

เพิ่มจาํนวนเลขหมายก็ตอเมือ่มีผูเชา ซึง่เปนการบริหารแบบ Demand Side ซึ่งตางกับ ทศท  ที่

เปนแบบ Supply Side  สวนตัวแปร PRj ไมมีนยัสําคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม ดังนัน้ รายการ

สงเสริมการขายของ ทรู แบบไมใชราคา (Non–Price Promotion) จึงไมมีผลตอปริมาณการใช

โทรศัพทพืน้ฐาน ดังนัน้ จึงตัดตัวแปรดังกลาวออกจากสมการ และประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัว

แปรในรูปของ Linear Log พบวา คา R2 ดีข้ึนมาก ทําใหสมการอุปสงคของ ทรู มีตัวแปรดังที่

ปรากฏในสมการ (4 – 4)  
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LnQj   = - 4.463575 – 0.474998LnPj + 0.333535LnRM + 0.358102LnY + 

1.185243LnLCj  

+ 0.133047LnSj        

    (4 - 4) 

(t-Statistic)    (-3.402539)***       (5.459494) ***      (1.501203)**         (16.91166) ***         

     (1.227377)* 

 

R2  =  0.961620     D.W.  =  1.511676    F-statistics  =  135.2973     n  =  33  

 *     =    แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 77 หรือนัยสําคัญที ่0.23 

 **    =    แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 86 หรือนัยสําคัญที ่0.14 

 ***   =   แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 99 หรือนัยสําคัญที ่0.01 

 

  จากสมการ 4 - 4  ตัวแปรราคา (Pj) มีเคร่ืองหมายเปนลบ แสดงวา ราคาการ

สงเสริมการขายกับปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู มีความสมัพนัธในเชิงผกผัน 

กลาวคือ ถาราคาเพิม่ข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู จะลดลง 0.47 %  ตัว

แปรรายไดเฉล่ียจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่ มีเคร่ืองหมายเปนบวก แสดงวา 

โทรศัพทเคล่ือนที ่ และโทรศัพทพื้นฐาน เปนสินคาทดแทนกนั กลาวคือ ถาคาบริการ

โทรศัพทเคล่ือนที ่ ลดลง 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทรู จะลดลง 0.33 % 

เคร่ืองหมายหนาตัวแปรรายไดของประชากรเปนบวก แสดงวา โทรศัพทพืน้ฐานเปนสินคาปกต ิ

กลาวคือ ถารายไดของประชากรเพิม่ข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทรู จะ

เพิ่มข้ึน 0.36 %  เคร่ืองหมายหนาตัวแปรจํานวนเลขหมายที่มีผูเชาของ ทรู เปนบวก กลาวคือ ถา

จํานวนเลขหมายทีม่ีผูเชาของ ทรู เพิ่มข้ึน 1% ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู 

เพิ่มข้ึน 1.18 % ซึ่งแสดงวา ทรู จะเพิม่จํานวนเลขหมายก็ตอเมื่อลูกคาหรือผูใชบริการมีความ

ตองการติดต้ังโทรศัพทพืน้ฐาน ซึ่งเปนการบริหารแบบ Demand Side ซึ่งตางกับ ทศท  ที่เปนแบบ 

Supply Side และสุดทายตัวแปรคุณภาพบริการของ ทรู มีเคร่ืองหมายเปนบวก กลาวคือ ถา

คุณภาพบริการของ ทรู เพิ่มข้ึน 1% จะทาํใหปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู เพิม่ข้ึน 

0.13 % แสดงวา คุณภาพบริการ นัน้มีสวนเกี่ยวของกบัปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานดวย

เชนกนั  ซึ่งเมือ่ทดสอบคา t–statistics ของตัวแปรดังกลาว พบวา ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ มี

DPU



  48

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 77, 86 และ 99 ตามลําดับ ตามที่

แสดงในสมการ 4 – 4 สวนคา R2 มีคาเทากับ 0.96 แสดงวา คาสมการนี้เปนตัวแทนที่ดีของจํานวน

ประชากรทัง้หมด เพราะสามารถอธิบายขอผิดพลาดของสมการไดถึงรอยละ 96 และเม่ือทดสอบ

คา F–statistic แลวปรากฏวามนีัยสําคัญที่ 0.01 หรือความเชื่อมัน่ที่ระดับรอยละ 99 และคา 

Durbin-Watson statistic มีคาเทากับ 1.511676 แสดงวา สมการนี้ไมมีปญหา Autocorrelation 

ซึ่งเปนสมการที่ดีและสามารถนําไปใชในการวิเคราะห 

 

 

 
สวนที่ 2   ศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการโทรศพัทพื้นฐาน ของบรษิทั 
ทศท  

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบรษิัท ทรู คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
 

        สรุปคาความยืดหยุนของ ทศท และ ทรู  ดังนี ้
 
ตารางที ่6  คาความยืดหยุนของ ทศท และ ทร ู
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   คาความยืดหยุน     ทศท 
   ทรู 
 

1.  คาความยดืหยุนตอราคา           - 0.13  

       - 0.47 

2.  คาความยดืหยุนไขว       0.09  

  0.33 

3.  คาความยดืหยุนตอรายได      0.11  

  0.35 

4.  คาความยดืหยุนตอจํานวนเลขหมายทีม่ี   0.59   

    - 

5.  คาความยดืหยุนตอจํานวนเลขหมายทีม่ีผูเชา     -   

 1.18 
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6.  คาความยดืหยุนตอคุณภาพบริการ       -     

 0.13 

_______________________________________________________________________________ 

ที่มา : จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 

  

  จากตารางที่ 5 พบวา คาความยืดหยุนของตัวแปรในอุปสงคของบริษัททั้งสอง มี

คานอยกวา 1 ยกเวนคาความยืดหยุนของจํานวนเลขหมายท่ีมีผูเชาของ ทรู เทานั้น ที่สามารถ

นํามาเปนตัวแปรยุทธศาสตรทางการตลาดได กลาวคือ เมื่อพิจารณาคาความยืดหยุนตอราคาของ 

ทศท และทรู  พบวา คาความยืดหยุนตอราคาของ ทศท (เทากับ -0.13) มีคาความยืดหยุนนอย

กวา ทรู (เทากับ -0.47) แสดงวา ทัง้ ทศท และทรู ไมจําเปนที่จะนาํกลยุทธทางดานราคามาใชกับ

การดําเนินธุรกิจ เนื่องจากคาความยืดหยุนตอราคาของทัง้ 2 บริษัทตางมีคานอยกวา 1 คาความ

ยืดหยุนไขว ซึง่ แสดงถงึ โทรศัพทพืน้ฐานและโทรศัพทเคล่ือนที่เปนสินคาทดแทนกนั กลาวคือ เมื่อ

โทรศัพทเคล่ือนที่จัดรายการสงเสริมการขาย (Promotion) โดยใชกลยุทธดานการลดราคา จะทําให

เกิดผลกระทบตอปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท (เทากับ 0.09) นอยกวาปริมาณการใชบริการ

โทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู (เทากับ 0.33) แตโดยภาพรวมแลวจะไมทาํใหรายไดลดลงอยางมนีัยสําคัญ  

คาความยืดหยุนตอรายได แสดงวา เมื่อรายไดของประชาชนที่เพิ่มข้ึน จะทาํใหเกดิผลกระทบตอ

ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท (เทากับ 0.11) นอยกวาปริมาณการใชบริการโทรศัพท

พื้นฐานของ ทรู (เทากับ 0.35) เนื่องจาก ทรู ดําเนนิธุรกิจแบบ Demand Side ซึ่งจะตองติดตาม

ทิศทางความเคล่ือนไหวทางสภาวะเศรษฐกิจอยางตอเนือ่ง หากเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวใน

ทิศทางที่ดีก็จะทําใหประชาชนเกิดแรงกระตุนใหเกิดความตองการโทรศัพทพืน้ฐานใหเพิ่มมากข้ึน 

โดยการขอติดต้ังเลขหมายเพิ่มข้ึนหรือใชบริการโทรศัพทมากข้ึน ความยืดหยุนตอจํานวนเลขหมาย

ที่มีของ ทศท (เทากบั 0.59)  แสดงถึง หากจํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท มีจาํนวนที่เพยีงพอหรือ

ขยายฐานจํานวนเลขหมายใหสามารถรองรับกลุมลูกคา โดยเฉพาะกลุมบานพกัอาศัย และกลุม

ธุรกิจ ซึง่มีความตองการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานไดกจ็ะทําให ทศท สามารถเพิม่จํานวนลูกคา 

ปริมาณการใชบริการโทรศัพท และรายไดใหเพิ่มข้ึนได  ความยืดหยุนตอจํานวนเลขหมายที่มีผูเชา

ของ ทรู (เทากับ 1.18) แสดงวา ทรู จะคํานงึถงึความตองการใชบริการโทรศัพทของกลุมลูกคา 

ประกอบกับแหลงหรือทาํเลที่ต้ังที่มีความตองการใชบริการเปนหลัก และคาความยืดหยุนตอคุณภาพ

บริการของ ทรู (เทากับ 0.13) แสดงวาเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ ทรู คํานึงถึงสําหรับการ
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ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ซึ่งทาํใหสามารถเพิ่มปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทรู 

ไดมากข้ึน และกอเกิดรายไดไดมากข้ึนดวย 

 

 

 

 

 

 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 

การทบทวนทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และการศึกษาลักษณะโครงสรางของธุรกิจให 

บริการโทรศัพทพืน้ฐาน ในบทที ่2 และ 3 เปนที่มาของแบบจําลองสมการอุปสงคของการใชบริการ

โทรศัพทพืน้ฐานของบริษทั ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จาํกดั 

(มหาชน) ในบทนี้จะเปนการประมาณคาปจจัยที่กําหนดปจจัยทีก่าํหนดอุปสงคของการใชบริการ

โทรศัพทพืน้ฐานของบริษทัทั้งสอง การวเิคราะหผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที ่ 1 

วิเคราะหปจจัยที่กาํหนดอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ บริษทั ทศท คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สวนที ่ 2 เปนการศึกษากลยทุธทาง

การตลาดของผูใหบริการโทรศัพทพืน้ฐาน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยมีรายละเอียด 

ดังนี ้

 
สวนท่ี 1  วิเคราะหอุปสงคของการใชบรกิารโทรศัพทพื้นฐานของ บริษทั ทศท คอร
ปอเรชั่น  

จํากดั (มหาชน) และบริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) 
 

  ในการวิเคราะหปจจัยที่กาํหนดอุปสงคของการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท 

และ ทรู นัน้ ไดใชโปรแกรม EViews 4.1 (Econometric Views) ในการประมาณคาสมการถดถอย

เชิงซอน (Multiple Linear Regression Model) โดยวิธี Ordinary Least Square (OLS) ของ

แตละบริษัท โดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระดวยคา t-
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statistics และวิเคราะหการเปนตัวแทนที่ดีของสมการโดยการวิเคราะหคา R2 (Coefficient of 

Determination) และทดสอบปญหา Autocorrelation โดยดูคา Durbin-Watson statistics  และ

เลือกตัวแปรไวในสมการโดยวิธี Stepwise  

 

1.1  สมการปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

       ประกอบดวย ตัวแปรตางๆ ในสมการ ดังนี ้

 

Qi   =  β0 + β1Pi+ β2RM + β3Y + β4CAi  + β5Si + β6PRi    (4 - 

1) 

 

 โดยกําหนดให : 

 

 β0    =    คาคงที่ของสมการที่ตองประมาณคา 

 βi  =    คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ โดยที่ i = 1,...,6 

 Pi  =    ราคาการสงเสริมการขายของ ทศท  (บาท / คร้ัง) 

 RM  =    รายไดเฉลี่ยจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่  (บาท / เลขหมาย) 

 Y  =    ผลิตภัณฑประชาชาติ (GDP per capita)  (บาท / คน) 

 CAi  =    จํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท  (เลขหมาย) 

 Si  =    คุณภาพบริการของ ทศท  (รอยละ) 

 PRi  =    รายการสงเสริมการขายของ ทศท  

 

  จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยวิธ ี Linear Ordinary Least 

Square (OLS) พบวา คา t-statistics ของตัวแปรเก่ียวกบัคุณภาพบริการ (Si) และตัวแปรเก่ียวกบั

การสงเสริมการขาย (PRi) ไมมีความสมัพันธกับตัวแปรตามอยางมีนยัสําคัญ ถงึแมคา R2 จะมคีา

เทากับ  0.723080  แตคาสถิติ  Durbin-Watson statistics มีคาเพยีง 0.844898  แสดงวา สมการ

มีปญหา Autocorrelation เมื่อนําตัวแปรทั้งสองออก และประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรในรูป

ของ Linear Log พบวา คา R2 ดีข้ึนมาก แตสมการยงัมีปญหา Autocorrelation และหลังจาก

แกปญหา Autocorrelation  3 ลําดับแลว คาสัมประสิทธิ์และคา t-statistics ปรากฏวา ตัวแปร

อิสระทุกตัวมคีวามสัมพันธอยางมีนยัทางสถิติ ตามคาทีป่รากฏอยูในสมการที ่(4 – 2) ดังนี ้
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LnQi   =   1.710775 - 0.134826LnPi + 0.090373LnRM + 0.119111LnY + 0.596227LnCAi  

 + 0.500872AR(1) + 0.680896AR(2) – 0.369011AR(3)   

  (4 - 2) 

(t-Statistic)   (-1.395553)*        (3.389158)***       (1.514005)**        (5.056284)***   

       (2.466900)***       (3.080299) *** (-1.993005) *** 

 

 R2  =  0.933788     D.W.  =  2.093628     F-statistic  =  44.32369     n  =  33  

 

 

 

 *     =    แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 83 หรือนัยสําคัญที ่0.17 

 **    =    แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 86 หรือนัยสําคัญที ่0.14 

 ***   =   แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 99 หรือนัยสําคัญที ่0.01 

 

  จากสมการ 4 - 2  ตัวแปรราคา (Pi)  มเีคร่ืองหมายเปนลบ แสดงวา ราคาการ

สงเสริมการขายกับปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท มีความสมัพนัธในเชิงผกผัน 

กลาวคือ ถาราคาเพิม่ข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท จะลดลง 0.13 % 

แสดงวา ความยืดหยุนตอราคานอยกวา 1 ดังนั้น ทศท จึงไมควรใชวิธีลดราคา เพราะจะทาํให

รายไดรวมลดลง สวนตัวแปรรายไดเฉล่ียจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่ มีเคร่ืองหมายเปน

บวก แสดงวา โทรศัพทเคล่ือนที่ และโทรศัพทพืน้ฐาน เปนสินคาทดแทนกนั กลาวคือ ถาคาบริการ

โทรศัพทเคล่ือนที่ เพิ่มข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท จะเพิ่มข้ึน 0.09 % 

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จะกระทบตอ ปริมาณโทรศัพทพืน้ฐานนอย

มากเครื่องหมายหนาตัวแปรรายไดของประชากรเปนบวก แสดงวา โทรศัพทพื้นฐานเปนสินคาปกติ 

กลาวคือ ถารายไดของประชากรเพ่ิมข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท จะ

เพิ่มข้ึน 0.11 % และสุดทายเคร่ืองหมายหนาตัวแปรจํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท เปนบวก 

กลาวคือ ถาจํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท เพิ่มข้ึน 1% ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ 

ทศท จะเพิ่มข้ึน 0.59 % ซึ่งแสดงวา ถา ทศท มีจาํนวนเลขหมายมาก ปริมาณการใชบริการ

โทรศัพทจะมากข้ึนดวย และเปนตัวแปรที่มีอิทธพิลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานมาก
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ที่สุด ซึง่เมื่อทดสอบคา t – statistics ของตัวแปรดังกลาว พบวา ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 83, 86 และ 99 ตามลําดับ ตามที่

แสดงในสมการ (4 – 2) สวนคา R2 มีคาเทากับ 0.93 แสดงวา สมการนี้เปนตัวแทนที่ดีของจํานวน

ประชากรทัง้หมด เพราะสามารถอธิบายขอผิดพลาดของสมการไดถึงรอยละ 93 และเม่ือทดสอบ

คา F–statistic แลวปรากฏวามนีัยสําคัญที่ 0.01 หรือความเชื่อมั่นที่ระดับรอยละ 99 ถึงแมสมการ

จะมีปญหา Autocorrelation และเม่ือแกปญหาดังกลาวแลว คา Durbin-Watson statistic มีคา

เทากับ 2.093628 แสดงวา สมการนี้ไมมปีญหา Autocorrelation  ซึ่งเปนสมการทีดี่และสามารถ

นําไปใชในการวิเคราะหได 

 

1.2  สมการปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 

       ประกอบดวยสมการ ตัวแปรตางๆ ในสมการ ดังนี ้

 

 Qj   = α0 + α1Pj+ α2RM + α3Y +α4CAj + α5Sj + α6PRj        

(4 – 3) 

 

 โดยกําหนดให : 

 

 α0       =    คาคงที่ของสมการที่ตองประมาณคา 

 αi        =    คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ โดยที ่i = 1,...,6 

 Pj         =    ราคาการสงเสริมการขายของ ทรู (บาท / คร้ัง) 

 RM       = รายไดเฉล่ียจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่ (บาท / เลขหมาย) 

 Y          = ผลิตภัณฑประชาชาติ (GDP)  (บาท / คน) 

 CAj    = จํานวนเลขหมายทีม่ีของ ทรู  (เลขหมาย) 

 Sj         = คุณภาพบริการของ ทรู  (รอยละ) 

 PRj       = รายการสงเสริมการขายของ ทรู 

 

  จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรโดยวิธ ี Linear Ordinary Least 

Square (OLS) พบวา ตัวแปรอิสระบางตัวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ตัวแปรจํานวนเลขหมายท่ี

มีของ ทรู (CAj)  ผูศึกษาจึงเปล่ียนมาใชจาํนวนเลขหมายที่มีผูเชาของ ทรู (LCj) แทน เพราะ ทรู จะ
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เพิ่มจาํนวนเลขหมายก็ตอเมือ่มีผูเชา ซึง่เปนการบริหารแบบ Demand Side ซึ่งตางกับ ทศท  ที่

เปนแบบ Supply Side  สวนตัวแปร PRj ไมมีนยัสําคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม ดังนัน้ รายการ

สงเสริมการขายของ ทรู แบบไมใชราคา (Non–Price Promotion) จึงไมมีผลตอปริมาณการใช

โทรศัพทพืน้ฐาน ดังนัน้ จึงตัดตัวแปรดังกลาวออกจากสมการ และประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัว

แปรในรูปของ Linear Log พบวา คา R2 ดีข้ึนมาก ทําใหสมการอุปสงคของ ทรู มีตัวแปรดังที่

ปรากฏในสมการ (4 – 4)  

 

LnQj   = - 4.463575 – 0.474998LnPj + 0.333535LnRM + 0.358102LnY + 

1.185243LnLCj  

+ 0.133047LnSj        

    (4 - 4) 

(t-Statistic)    (-3.402539)***       (5.459494) ***      (1.501203)**         (16.91166) ***         

     (1.227377)* 

 

R2  =  0.961620     D.W.  =  1.511676    F-statistics  =  135.2973     n  =  33  

 *     =    แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 77 หรือนัยสําคัญที ่0.23 

 **    =    แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 86 หรือนัยสําคัญที ่0.14 

 ***   =   แสดงนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 99 หรือนัยสําคัญที ่0.01 

 

  จากสมการ 4 - 4  ตัวแปรราคา (Pj) มีเคร่ืองหมายเปนลบ แสดงวา ราคาการ

สงเสริมการขายกับปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู มีความสมัพนัธในเชิงผกผัน 

กลาวคือ ถาราคาเพิม่ข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู จะลดลง 0.47 %  ตัว

แปรรายไดเฉล่ียจากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที ่ มีเคร่ืองหมายเปนบวก แสดงวา 

โทรศัพทเคล่ือนที ่ และโทรศัพทพื้นฐาน เปนสินคาทดแทนกนั กลาวคือ ถาคาบริการ

โทรศัพทเคล่ือนที ่ ลดลง 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทรู จะลดลง 0.33 % 

เคร่ืองหมายหนาตัวแปรรายไดของประชากรเปนบวก แสดงวา โทรศัพทพืน้ฐานเปนสินคาปกต ิ

กลาวคือ ถารายไดของประชากรเพิม่ข้ึน 1 % ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทรู จะ

เพิ่มข้ึน 0.36 %  เคร่ืองหมายหนาตัวแปรจํานวนเลขหมายที่มีผูเชาของ ทรู เปนบวก กลาวคือ ถา

จํานวนเลขหมายทีม่ีผูเชาของ ทรู เพิ่มข้ึน 1% ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู 
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เพิ่มข้ึน 1.18 % ซึ่งแสดงวา ทรู จะเพิม่จํานวนเลขหมายก็ตอเมื่อลูกคาหรือผูใชบริการมีความ

ตองการติดต้ังโทรศัพทพืน้ฐาน ซึ่งเปนการบริหารแบบ Demand Side ซึ่งตางกับ ทศท  ที่เปนแบบ 

Supply Side และสุดทายตัวแปรคุณภาพบริการของ ทรู มีเคร่ืองหมายเปนบวก กลาวคือ ถา

คุณภาพบริการของ ทรู เพิ่มข้ึน 1% จะทาํใหปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู เพิม่ข้ึน 

0.13 % แสดงวา คุณภาพบริการ นัน้มีสวนเกี่ยวของกบัปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานดวย

เชนกนั  ซึ่งเมือ่ทดสอบคา t–statistics ของตัวแปรดังกลาว พบวา ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ มี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 77, 86 และ 99 ตามลําดับ ตามที่

แสดงในสมการ 4 – 4 สวนคา R2 มีคาเทากับ 0.96 แสดงวา คาสมการนี้เปนตัวแทนที่ดีของจํานวน

ประชากรทัง้หมด เพราะสามารถอธิบายขอผิดพลาดของสมการไดถึงรอยละ 96 และเม่ือทดสอบ

คา F–statistic แลวปรากฏวามนีัยสําคัญที่ 0.01 หรือความเชื่อมัน่ที่ระดับรอยละ 99 และคา 

Durbin-Watson statistic มีคาเทากับ 1.511676 แสดงวา สมการนี้ไมมีปญหา Autocorrelation 

ซึ่งเปนสมการที่ดีและสามารถนําไปใชในการวิเคราะห 

 

 

 
สวนที่ 2   ศึกษากลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการโทรศพัทพื้นฐาน ของบรษิทั 
ทศท  

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบรษิัท ทรู คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
 

        สรุปคาความยืดหยุนของ ทศท และ ทรู  ดังนี ้
 
ตารางที ่6  คาความยืดหยุนของ ทศท และ ทร ู
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   คาความยืดหยุน     ทศท 
   ทรู 
 

1.  คาความยดืหยุนตอราคา           - 0.13  

       - 0.47 

2.  คาความยดืหยุนไขว       0.09  

  0.33 
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3.  คาความยดืหยุนตอรายได      0.11  

  0.35 

4.  คาความยดืหยุนตอจํานวนเลขหมายทีม่ี   0.59   

    - 

5.  คาความยดืหยุนตอจํานวนเลขหมายทีม่ีผูเชา     -   

 1.18 

6.  คาความยดืหยุนตอคุณภาพบริการ       -     

 0.13 

_______________________________________________________________________________ 

ที่มา : จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 

  

  จากตารางที่ 5 พบวา คาความยืดหยุนของตัวแปรในอุปสงคของบริษัททั้งสอง มี

คานอยกวา 1 ยกเวนคาความยืดหยุนของจํานวนเลขหมายท่ีมีผูเชาของ ทรู เทานั้น ที่สามารถ

นํามาเปนตัวแปรยุทธศาสตรทางการตลาดได กลาวคือ เมื่อพิจารณาคาความยืดหยุนตอราคาของ 

ทศท และทรู  พบวา คาความยืดหยุนตอราคาของ ทศท (เทากับ -0.13) มีคาความยืดหยุนนอย

กวา ทรู (เทากับ -0.47) แสดงวา ทัง้ ทศท และทรู ไมจําเปนที่จะนาํกลยุทธทางดานราคามาใชกับ

การดําเนินธุรกิจ เนื่องจากคาความยืดหยุนตอราคาของทัง้ 2 บริษัทตางมีคานอยกวา 1 คาความ

ยืดหยุนไขว ซึง่ แสดงถงึ โทรศัพทพืน้ฐานและโทรศัพทเคล่ือนที่เปนสินคาทดแทนกนั กลาวคือ เมื่อ

โทรศัพทเคล่ือนที่จัดรายการสงเสริมการขาย (Promotion) โดยใชกลยุทธดานการลดราคา จะทําให

เกิดผลกระทบตอปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท (เทากับ 0.09) นอยกวาปริมาณการใชบริการ

โทรศัพทพืน้ฐานของ ทรู (เทากับ 0.33) แตโดยภาพรวมแลวจะไมทาํใหรายไดลดลงอยางมนีัยสําคัญ  

คาความยืดหยุนตอรายได แสดงวา เมื่อรายไดของประชาชนที่เพิ่มข้ึน จะทาํใหเกดิผลกระทบตอ

ปริมาณการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานของ ทศท (เทากับ 0.11) นอยกวาปริมาณการใชบริการโทรศัพท

พื้นฐานของ ทรู (เทากับ 0.35) เนื่องจาก ทรู ดําเนนิธุรกิจแบบ Demand Side ซึ่งจะตองติดตาม

ทิศทางความเคล่ือนไหวทางสภาวะเศรษฐกิจอยางตอเนือ่ง หากเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวใน

ทิศทางที่ดีก็จะทําใหประชาชนเกิดแรงกระตุนใหเกิดความตองการโทรศัพทพืน้ฐานใหเพิ่มมากข้ึน 

โดยการขอติดต้ังเลขหมายเพิ่มข้ึนหรือใชบริการโทรศัพทมากข้ึน ความยืดหยุนตอจํานวนเลขหมาย

ที่มีของ ทศท (เทากบั 0.59)  แสดงถึง หากจํานวนเลขหมายที่มีของ ทศท มีจาํนวนที่เพยีงพอหรือ

ขยายฐานจํานวนเลขหมายใหสามารถรองรับกลุมลูกคา โดยเฉพาะกลุมบานพกัอาศัย และกลุม

DPU



  57

ธุรกิจ ซึง่มีความตองการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐานไดกจ็ะทําให ทศท สามารถเพิม่จํานวนลูกคา 

ปริมาณการใชบริการโทรศัพท และรายไดใหเพิ่มข้ึนได  ความยืดหยุนตอจํานวนเลขหมายที่มีผูเชา

ของ ทรู (เทากับ 1.18) แสดงวา ทรู จะคํานงึถงึความตองการใชบริการโทรศัพทของกลุมลูกคา 

ประกอบกับแหลงหรือทาํเลที่ต้ังที่มีความตองการใชบริการเปนหลัก และคาความยดืหยุนตอคุณภาพ

บริการของ ทรู (เทากับ 0.13) แสดงวาเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ ทรู คํานึงถึงสําหรับการ

ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ซึ่งทาํใหสามารถเพิ่มปริมาณการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทรู 

ไดมากข้ึน และกอเกิดรายไดไดมากข้ึนดวย 
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บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
1.  สรุป 
 

  การศึกษาในคร้ังนี้ ไดศึกษาถึงปจจัยที่กาํหนดอุปสงคของการใชบริการโทรศัพท

พื้นฐาน ในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) โดยใชตัวแบบจําลองอุปสงคแบบสมการถดถอยเชิงซอน 

โดยการคัดเลือกรูปแบบสมการและตัวแปรที่สําคัญไวในสมการ  จากขอมูลทุติยภูม ิ ต้ังแตแตไตร

มาสที ่ 4 ป พ.ศ. 2538 – ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2546 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 33 ไตรมาส  จากผล

การศึกษาพบวา สมการอุปสงคของบริษทั ทศท คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) มีลักษณะเปนเสน

โคง และตัวแปรที่กําหนดสมการดังกลาว ไดแก ราคาการสงเสริมการขายของ ทศท รายไดเฉล่ีย

จากการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ รายไดผลิตภัณฑประชาชาติตอคน  และจํานวนเลขหมายที่ม ี

สวนสมการอุปสงคของบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีลักษณะเปนเสนโคง และตัวแปร

ที่กําหนดสมการอุปสงค ไดแก ราคาการสงเสริมการขายของ ทรู รายไดเฉล่ียจากการใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่  รายไดผลิตภัณฑประชาชาติตอคน  จํานวนเลขหมายทีม่ีผูเชา  และคุณภาพ

บริการ  ดังนั้น ตัวแปรที่แตกตางกับ ทศท คือ จาํนวนเลขหมายท่ีมีผูเชา  และคุณภาพบริการ  

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจลักษณะ Demand Side 

กลาวคือ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จะดําเนนิการขยายจํานวนเลขหมายก็ตอเมื่อ

ลูกคาหรือผูใชบริการมีความตองการใชบริการโทรศัพทพืน้ฐาน ในขณะที่ การดําเนนิธุรกิจของ

บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีลักษณะ Supply Side กลาวคือ บริษัท ทศท คอร

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ยังคงตองเพิ่มจํานวนเลขหมายในการใหบริการตามนโยบายทีก่ําหนดไว

ของรัฐบาล หรือตามขอตกลงในการแบงพืน้ที่รับผิดชอบของผูใหบริการ โดยที่ไมมีความชัดเจนวา

เม่ือดําเนนิการเพ่ิมจํานวนคูสายของเลขหมายโทรศัพทพื้นฐานแลว จะกอเกิดความตองการใชบริการ

โทรศัพทพื้นฐานหรือไม ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องมาจาก บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ถึงแมวาจะ

แปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจมาเปนบริษทัเอกชนแลวก็ตาม แตยังคงตองรับผิดชอบในบทบาทที่จะ

ชวยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐโดยไมแสวงหากําไรสูงสุด และสนับสนุนกิจกรรมของสังคม สาธารณะ

ประโยชน ในโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง จึงทําใหการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจยังเปน

รูปแบบรัฐวิสาหกจิ นอกจากนี ้ คุณภาพบริการ กม็ผีลกระทบตอความตองการใชบริการโทรศัพท
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พื้นฐานของ ทรู ดวยเชนกนั  ดังนัน้ ปจจัยดังกลาวนาจะมีผลกระทบที่สําคัญที่ทาํใหบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ขยายตัวไดรวดเร็วและพัฒนาศักยภาพไดมากกวา บริษัท ทศท คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
2.  ขอเสนอแนะ 
 

  2.1 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย โดยพจิารณาจากผลการศึกษาขางตน ทาํให

สามารถระบุขอเสนอแนะได ดังนี ้

 

  1. บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ควรปรับบทบาทการบริหารงานและ

การดําเนินธุรกิจใหเปนรูปแบบเอกชนโดยแทจริง มิใชรูปแบบกึ่งรัฐวสิาหกิจกึ่งบริษัทเอกชน 

อํานาจการตัดสินใจตางๆ ควรเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารของ ทศท โดยตรง กลาวคือ 

ควรมีอิสระในการจัดการธุรกิจ เพื่อใหมคีวามคลองตัว รวดเร็ว และทนัตอการแขงขันในตลาด

โทรคมนาคม 

 

  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันในการใหบริการ บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนนิธรุกิจและการลงทุนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ  

แบบ Demand Side  มากกวาการดําเนินธุรกิจแบบ Supply Side 

 

3. ผูใหบริการทั้ง 2 บริษัท ควรเพิ่มคุณภาพบริการใหมากย่ิงข้ึนและมคีวามตอเนื่อง เพื่อ 

เพิ่มความพึงพอใจและความตองการใชบริการโทรศัพทพื้นฐานใหกับลูกคาหรือผูใชบริการ ทัง้นี้ 

เพื่อเปนการเพิ่มรายไดตอเลขหมายใหมากข้ึน 

 

  4. บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ควรนํายุทธศาสตรทางการตลาด

ดานตางๆ มาเพิ่มศักยภาพในการดําเนนิธุรกิจ โดยเนนนโยบายและกลยทุธดานการสงเสริมการ

ขาย (Promotion Strategy) แบบไมใชราคา (Non–price) เปนหลัก เนือ่งจากราคาการสงเสริมการ

ขาย มีผลกระทบตอปริมาณการใชบริกาโทรศัพทพื้นฐานเพยีงเล็กนอยเทานัน้ และไมกอเกิดรายได

รวมของ ทศท เพิ่มข้ึนดวย 
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     2.2   ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป   
 

  1. การนาํปจจัยคุณภาพบริการมาทําการวจิัยในคร้ังนี ้ เปนขอมูลแบบทุติยภูม ิซึ่ง

อาจเปนขอมูลที่ยังไมสามารถชี้ชัดไดวาเปนขอมูลที่เหมาะสม แตเนื่องดวยระยะเวลาในการทํา

วิจัยมีจาํกัด  ดังนัน้ จงึเสนอใหควรทาํการเก็บขอมูลคุณภาพบริการในแบบปฐมภูมิ  

 

  2. การทาํวิจัยในคร้ังนีไ้ดนําแนวคิดการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิจากคาความ

ยืดหยุนมาใชในการวิเคราะหกลยทุธทางการตลาด ซึ่งสามารถบอกไดวาผูใหบริการโทรศัพท

พื้นฐานแตละรายใชกลยทุธดานใดบางในการดําเนินธุรกิจ แตในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยขอเสนอ

ใหศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชกลยุทธทางการตลาดของผูใหบริการ 
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ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลตัวแปรท่ีนํามาประมาณการ ในสมการปริมาณการใชโทรศัพท 
    พื้นฐาน ของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

ป ไตรมาสท่ี Qi Pi RM Y CAi LCi Si PRi 

2538 4 328 4.07 1293 129 160 148 94.61 0 

  1 346 3.98 1228 128 161 148 95.11 0 

2539 
2 355 3.93 1380 129 164 148 95.36 0 

3 348 3.88 1222 130 162 147 95.62 0 

  4 352 3.84 1064 133 163 153 95.49 0 

  1 347 3.84 1034 128 161 154 95.30 0 

2540 
2 348 3.88 1065 127 162 154 97.82 0 

3 338 3.88 1140 127 160 153 97.40 0 

  4 325 3.84 1006 126 159 153 97.02 0 

  1 322 3.76 1082 118 159 152 96.90 0 

2541 
2 297 3.73 1001 108 150 152 98.88 0 

3 315 3.59 1126 108 160 151 98.54 0 

  4 314 3.59 903 116 160 151 98.44 0 

  1 316 3.50 1231 116 161 150 98.34 0 

2542 
2 314 3.56 1282 111 160 149 99.84 0 

3 313 3.55 1436 116 160 149 96.40 0 

  4 313 3.57 1080 122 160 148 99.16 0 

  1 319 3.58 1364 123 163 148 99.40 1 

2543 
2 320 3.57 1424 117 160 148 99.50 1 

3 326 3.53 1668 117 161 148 99.46 1 

  4 326 3.61 1125 126 161 148 99.36 1 

 1 320 3.63 1248 125 160 148 99.70 1 

2544 
2 312 3.82 1150 119 150 150 99.60 1 

3 292 4.03 998 120 149 151 99.45 1 

  4 290 4.01 711 129 148 151 99.55 1 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 
 

ป ไตรมาสท่ี Qi Pi RM Y CAi LCi Si PRi 

 1 291 4.03 834 129 150 151 99.30 1 

2545 
2 295 4.04 656 125 160 153 99.90 1 

3 275 4.17 577 126 150 157 99.80 1 

  4 287 4.15 556 136 152 158 99.78 1 

  1 298 4.07 542 137 160 158 99.80 1 

2546 
2 305 4.02 537 131 165 158 99.95 1 

3 298 4.00 474 133 152 157 99.92 1 

  4 285 3.98 476 146 150 156 99.89 1 
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ตารางท่ี 8  แสดงขอมูลตัวแปรท่ีนํามาประมาณการ ในสมการปริมาณการใชโทรศัพท 
     พื้นฐาน ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

ป ไตรมาสท่ี Qj Pj RM Y LCj CAj PRj 

2538 4 620 6.95 1293 129 658 116 0 

  1 777 6.31 1228 128 728 125 1 

2539 
2 881 6.32 1380 129 798 134 1 

3 1000 6.21 1222 130 893 144 1 

  4 1170 6.06 1064 133 993 260 1 

  1 1279 6.01 1034 128 1076 260 1 

2540 
2 1408 6.07 1065 127 1143 241 1 

3 1390 5.90 1140 127 1206 260 1 

  4 1435 6.09 1006 126 1262 260 1 

  1 1429 6.14 1082 118 1316 260 1 

2541 
2 1417 5.48 1001 108 1297 260 1 

3 1489 5.77 1126 108 1294 260 1 

  4 1479 5.82 903 116 1298 260 1 

  1 1487 5.76 1231 116 1310 260 1 

2542 
2 1554 5.77 1282 111 1337 260 1 

3 1628 5.68 1436 116 1355 260 1 

  4 1727 5.83 1080 122 1393 260 1 

  1 1869 6.01 1364 123 1431 260 1 

2543 
2 1924 6.10 1424 117 1461 260 1 

3 2005 6.12 1668 117 1490 260 1 

  4 2006 6.35 1125 126 1523 260 1 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 
 

ป ไตรมาสท่ี Qj Pj RM Y LCj CAj PRj 

  1 1926 6.59 1248 125 1567 260 1 

2544 
2 1940 6.97 1150 119 1657 260 1 

3 1878 7.41 998 120 1698 260 1 

  4 1807 8.11 711 129 1735 260 1 

 1 1728 9.05 834 129 1816 260 1 

2545 
2 1829 9.22 656 125 1906 260 1 

3 1793 9.04 577 126 1956 260 1 

  4 1760 9.49 556 136 2273 260 1 

 1 1531 9.75 542 137 2010 260 1 

2546 
2 1590 9.65 537 131 1982 260 1 

3 1594 9.17 474 133 1955 260 1 

  4 1546 8.62 476 146 1892 260 1 
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ตารางท่ี 9  แสดงขอมูลตัวแปรท่ีนํามาประมาณการ ในสมการปริมาณการใชโทรศัพท 
     พื้นฐาน ของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ในรูปของล็อกการิท่ึม)   

 
ป ไตรมาสท่ี 

Ln(Qi
) 

Ln(Pi
) 

Ln(RM
) Ln(Y) 

Ln(CAi
) 

2538 4 5.79 1.40 7.16 4.86 5.07 

  1 5.85 1.38 7.11 4.85 5.08 

82539 
2 5.87 1.37 7.23 4.86 5.10 

3 5.85 1.38 7.11 4.86 5.09 

  4 5.86 1.34 6.97 4.89 5.09 

  1 5.85 1.37 6.94 4.85 5.08 

2540 
2 5.85 1.35 6.97 4.84 5.09 

3 5.82 1.38 7.04 4.84 5.07 

  4 5.78 1.40 6.91 4.84 5.07 

  1 5.78 1.43 6.98 4.77 5.07 

2541 
2 5.70 1.47 6.91 4.68 5.01 

3 5.75 1.38 7.03 4.68 5.07 

  4 5.74 1.38 6.81 4.75 5.07 

  1 5.75 1.36 7.11 4.75 5.08 

2542 
2 5.75 1.35 7.16 4.71 5.07 

3 5.74 1.37 7.27 4.75 5.07 

  4 5.74 1.27 6.98 4.80 5.07 

  1 5.76 1.36 7.22 4.81 5.09 

2543 
2 5.76 1.38 7.26 4.76 5.07 

3 5.79 1.34 7.42 4.76 5.08 

  4 5.79 1.28 7.03 4.84 5.08 

 1 5.17 1.29 7.13 4.83 5.07 

2544 
2 5.74 1.39 7.05 4.78 5.01 

3 5.68 1.42 6.90 4.79 5.00 

  4 5.67 1.41 6.57 4.86 5.00 
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ไตรมาสท่ี 
Ln(Qi

) 
Ln(Pi

) 
Ln(RM

) Ln(Y) 
Ln(CAi

) 

 1 5.67 1.39 6.72 4.86 5.01 

2545 
2 5.69 1.39 6.49 4.83 5.07 

3 5.62 1.43 6.36 4.83 5.01 

  4 5.66 1.42 6.32 4.91 5.02 

  1 5.70 1.45 6.30 4.92 5.07 

2546 
2 5.72 1.39 6.29 4.88 5.10 

3 5.70 1.43 6.16 4.89 5.02 

  4 5.65 1.45 6.16 4.98 5.01 
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ตารางท่ี 10  แสดงขอมูลตัวแปรท่ีนํามาประมาณการ ในสมการปริมาณการใชโทรศัพท 
      พื้นฐาน ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ในรูปของล็อกการิท่ึม) 

 

ป ไตรมาสท่ี LnQj LnPj LnRM LnY LnLCj LnSj 

2538 4 6.43 1.94 7.16 4.86 6.49 -0.05 

  1 6.65 1.84 7.11 4.85 6.59 0.66 

2539 
2 6.78 1.84 7.23 4.86 6.68 0.66 

3 6.90 1.82 7.11 4.86 6.79 0.67 

  4 7.06 1.80 6.97 4.89 6.90 0.67 

  1 7.15 1.79 6.94 4.85 6.98 0.66 

2540 
2 7.25 1.80 6.97 4.84 7.04 0.68 

3 7.24 1.77 7.04 4.84 7.09 0.68 

  4 7.27 1.81 6.91 4.84 7.14 0.67 

  1 7.26 1.81 6.98 4.77 7.18 0.67 

2541 
2 7.26 1.70 6.91 4.68 7.17 0.68 

3 7.31 1.75 7.03 4.68 7.16 0.68 

  4 7.30 1.76 6.81 4.75 7.17 0.68 

  1 7.30 1.75 7.11 4.75 7.18 0.68 

2542 
2 7.35 1.75 7.16 4.71 7.20 0.69 

3 7.40 1.74 7.27 4.75 7.21 0.67 

  4 7.45 1.76 6.98 4.80 7.24 0.68 

  1 7.53 1.79 7.22 4.81 7.27 0.69 

2543 
2 7.56 1.81 7.26 4.76 7.29 0.69 

3 7.60 1.81 7.42 4.76 7.31 0.69 

  4 7.60 1.85 7.03 4.84 7.33 0.68 
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 
 

ป ไตรมาสท่ี Ln(Qj) Ln(Pj) Ln(RM) Ln(Y) Ln(LCj) LnSj 

  1 7.56 1.88 7.13 4.83 7.36 0.69 

2544 
2 7.57 1.94 7.05 4.78 7.41 0.69 

3 7.54 2.00 6.90 4.79 7.44 0.69 

  4 7.50 2.09 6.57 4.86 7.46 0.69 

 1 7.45 2.20 6.72 4.86 7.50 0.68 

2545 
2 7.51 2.22 6.49 4.83 7.55 0.69 

3 7.49 2.20 6.36 4.83 7.58 0.69 

  4 7.47 2.25 6.32 4.91 7.73 0.69 

 1 7.33 2.28 6.30 4.92 7.60 0.69 

2546 
2 7.37 2.27 6.29 4.88 7.59 0.69 

3 7.37 2.21 6.16 4.89 7.58 0.69 

  4 7.34 2.15 6.16 4.98 7.54 0.69 
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Dependent Variable: Qi 
Method: Least Squares 
Date: 03/19/05   Time: 00:02 
Sample: 1995:4 2003:4 
Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Pi 0.923012 16.85140 0.054774 0.9567

RM 0.031059 0.011791 2.634102 0.0140
Y 0.724469 0.350495 2.066988 0.0488

CAi 1.453000 0.436106 3.331758 0.0026
Si -3.041052 2.550029 -1.192556 0.2438

PRi -8.497768 7.488534 -1.134771 0.2668
C 263.9447 335.5576 0.786585 0.4386

R-squared 0.847130     Mean dependent var 316.0448
Adjusted R-squared 0.811852     S.D. dependent var 21.39094
S.E. of regression 9.278542     Akaike info criterion 7.479117
Sum squared resid 2238.375     Schwarz criterion 7.796558
Log likelihood -116.4054     F-statistic 24.01314
Durbin-Watson stat 1.199979     Prob(F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: Qi 
Method: Least Squares 
Date: 04/07/05   Time: 07:58 
Sample: 1995:4 2003:4 
Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Pi 7.940192 15.97154 0.497146 0.6230

RM 0.043108 0.010417 4.138186 0.0003
Y 0.855375 0.315287 2.713007 0.0113

CAi 2.093697 0.536615 3.901672 0.0005
C -197.2398 128.7179 -1.532342 0.1367

R-squared 0.723080     Mean dependent var 316.0448
Adjusted R-squared 0.683520     S.D. dependent var 21.39094
S.E. of regression 12.03381     Akaike info criterion 7.952045
Sum squared resid 4054.755     Schwarz criterion 8.178789
Log likelihood -126.2087     F-statistic 18.27803
Durbin-Watson stat 0.844898     Prob(F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: LNQi 
Method: Least Squares 
Date: 04/07/05   Time: 08:05 
Sample: 1995:4 2003:4 
Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LNPi 0.202951 0.172685 1.175264 0.2498

LNRM 0.146645 0.026220 5.592865 0.0000
LNY 0.403541 0.109575 3.682787 0.0010

LNCAi 1.025353 0.224422 4.568864 0.0001
C -2.672480 1.300536 -2.054906 0.0493

R-squared 0.794945     Mean dependent var 5.753665
Adjusted R-squared 0.765651     S.D. dependent var 0.067654
S.E. of regression 0.032751     Akaike info criterion -3.861047
Sum squared resid 0.030033     Schwarz criterion -3.634304
Log likelihood 68.70728     F-statistic 27.13716
Durbin-Watson stat 1.130994     Prob(F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: LNQi 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/05   Time: 12:16 
Sample(adjusted): 1996:3 2003:4 
Included observations: 30 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LNPi -0.134826 0.096611 -1.395553 0.1768

LNRM 0.090373 0.026665 3.389158 0.0026
LNY 0.119111 0.078673 1.514005 0.1443

LNCAi 0.596227 0.117918 5.056284 0.0000
C 1.710775 0.846592 2.020779 0.0556

AR(1) 0.500872 0.203037 2.466900 0.0219
AR(2) 0.680896 0.221049 3.080299 0.0055
AR(3) -0.369011 0.185153 -1.993005 0.0588

R-squared 0.933788     Mean dependent var 5.745309
Adjusted R-squared 0.912720     S.D. dependent var 0.064382
S.E. of regression 0.019020     Akaike info criterion -4.863426
Sum squared resid 0.007959     Schwarz criterion -4.489773
Log likelihood 80.95139     F-statistic 44.32369
Durbin-Watson stat 2.093628     Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots        .76        .58       -.84 
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Dependent Variable: Qj 
Method: Least Squares 
Date: 03/29/05   Time: 22:15 
Sample: 1995:4 2003:4 
Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Pj -137.8808 42.95688 -3.209749 0.0034

RM 0.481838 0.126997 3.794099 0.0008
Y 1.230682 3.841060 0.320402 0.7511

LCj 1.277768 0.124372 10.27377 0.0000
Sj 57.98562 155.7685 0.372255 0.7126
C -106.5961 599.1640 -0.177908 0.8601

R-squared 0.897876     Mean dependent var 1542.259
Adjusted R-squared 0.878965     S.D. dependent var 349.5833
S.E. of regression 121.6205     Akaike info criterion 12.60265
Sum squared resid 399371.7     Schwarz criterion 12.87475
Log likelihood -201.9438     F-statistic 47.47712
Durbin-Watson stat 1.158484     Prob(F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: LNQj 
Method: Least Squares 
Date: 03/24/05   Time: 18:37 
Sample: 1995:4 2003:4 
Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LNPj -0.474998 0.139601 -3.402539 0.0021

LNRM 0.333535 0.061093 5.459494 0.0000
LNY 0.358102 0.238543 1.501203 0.1449

LNLCj 1.185243 0.070084 16.91166 0.0000
LNSj 0.133047 0.108399 1.227377 0.2303

C -4.463575 1.529702 -2.917937 0.0070
R-squared 0.961620     Mean dependent var 7.309178
Adjusted R-squared 0.954512     S.D. dependent var 0.274517
S.E. of regression 0.058549     Akaike info criterion -2.674956
Sum squared resid 0.092554     Schwarz criterion -2.402864
Log likelihood 50.13678     F-statistic 135.2973
Durbin-Watson stat 1.511676     Prob(F-statistic) 0.000000
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ภาคผนวก ค 
การดําเนินงานและพัฒนาการของ ทศท และทร ู

 
การดําเนินงานที่สาํคัญของโทรศัพทไทยและ ทศท 

 
-  พ.ศ.2497  สถาปนาเปนองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

24 กุมภาพันธ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระบรมราชโองการ
ใหตราพระราชบัญญัติจัดต้ัง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกจิ สังกัดกระทรวง
คมนาคม โดยแยกจากกองชางโทรศัพท กรมไปรษณียโทรเลข ใหบริการโทรศัพทในเขตนครหลวง 
ประกอบดวย ชุมสายวดัเลียบ ชุมสายบางรัก ชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน จํานวนเลขหมาย
ท้ังส้ิน 10,000 เลขหมาย จํานวนพนักงาน 732 คน ทรัพยสินประมาณ 50 ลานบาท 
 
-  พ.ศ.2502  เร่ิมใชชุมสายครอสบาร 
 เพื่อการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงเพ่ิมเลขหมายและขยายงานบริการ ทศท. ไดส่ังซ้ือชุมสาย
อัตโนมัติระบบครอสบาร (cross bar)  จากประเทศสวีเดน มาติดต้ังคร้ังแรกในเขตชุมสายภูมิภาคท่ี
ชุมสายชลบุรี จํานวน 1,000 เลขหมาย 
 
-  พ.ศ.2503 - 2504  รับโอนโทรศัพทภูมิภาค 
 24 มิถุนายน 2503  รับโอนกิจการโทรศัพทในเขตภูมิภาคจากกรมไปรษณียโทรเลขคร้ังท่ี 1 
โดยเร่ิมดําเนินการในวันท่ี 1 สิงหาคม 2503 จํานวน 10 ชุมสาย มีเลขหมายจํานวน 1,605 เลขหมาย 
และคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2504 จํานวน 37 ชุมสาย มีเลขหมายจํานวน 8,110 เลขหมาย ซ่ึง
ภายหลังการโอนกิจการ คร้ังท่ี 2 นี้ ทําให ทศท. เปนผูรับผิดชอบดําเนินงานกิจการโทรศัพทท่ัว
ราชอาณาจักรโดยสมบูรณ 
 
-  พ.ศ.2507  ติดต้ังชุมสายครอสบารในนครหลวง และรับโอนโทรศัพททางไกล 
 20 มีนาคม ไดส่ังซ้ือเคร่ืองชุมสายอัตโนมัติระบบครอสบารจากประเทศสวีเดน มาติดต้ังใน
เขตนครหลวง เปนคร้ังแรกท่ีชุมสายชัยพฤกษ จํานวน 5,000 เลขหมาย และตอมาวันท่ี 24 
กุมภาพนัธ 2512  ทศท. ไดส่ังซ้ือเคร่ืองชุมสายจากประเทศญ่ีปุนเปนคร้ังแรกมาตดิต้ังท่ีชุมสายทุง
มหาเมฆ จํานวน 4,000 เลขหมาย 
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 20 พฤศจิกายน  สํานักงานดําเนนิการตามโครงการโทรคมนาคม กระทรวงคมนาคมได
โอนงานโทรศัพททางไกลเฉพาะในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให 
ทศท. สวนพืน้ท่ีท่ีเหลือ คือ ภาคเหนือ และภาคใต ไดรับโอนเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2517 ภายหลังการ
รับโอนในคร้ังนี้ทําให ทศท. เปนผูรับผิดชอบการใหบริการโทรศัพททางไกลอยางสมบูรณ คือ 
สามารถใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศตลอด 24 ช่ัวโมง ดวยระบบไมโครเวฟ 
 
-  พ.ศ.2517  เปล่ียนเลขหมายเปน 6 หลัก 
 22 มิถุนายน ดําเนินการตัดเปล่ียนเลขหมายโทรศัพท (cut cover)  ในชุมสายระบบ ครอส
บารของเขตนครหลวงจากเลข 5 ตัว เปนเลข 6 ตัว ยกเวนชุมสายบางรัก พหลโยธิน และสาม
เสน จํานวน 20,000 เลขหมาย ซ่ึงยังคงเปนชุมสายระบบ STEP BY STEP 
 
-  พ.ศ.2518  ใหบริการโทรศัพททางไกลอัตโนมัติ 
 เปดใหบริการโทรศัพททางไกลอัตโนมัติโดยไมตองใชพนักงานตอ ระหวางเชียงใหม–
กรุงเทพฯ เปนคร้ังแรก เม่ือเวลา 09.05 น. ของวันท่ี 1 กันยายน 
 
-  พ.ศ.2519  เปล่ียนเลขหมายเปน 7 หลักในเขตนครหลวง 
 24 เมษายน ตดัเปล่ียนเลขหมายโทรศัพทในเขตนครหลวงท้ังหมดจากเลข 5 ตัว และ 6 ตัว 
เปนเลข  7 ตัว พรอมกันทุกชุมสาย และในเขตภูมิภาคเปล่ียนเปนเลข 6 ตัวทุกชุมสาย  ท้ังนี้ เพื่อเพ่ิม
จํานวนเลขหมายการใหบริการใหเพยีงพอกับความตองการ 
 
-  พ.ศ.2520  เร่ิมใชเคร่ืองโทรศัพทแบบกดปุม 
 ไดนําเคร่ืองโทรศัพทชนิดกดปุม (Push Button) มาเปดใหบริการเปนคร้ังแรกในเขตนครหลวง 
 
-  พ.ศ.2521  ใหบริการโทรศัพทไรสาย 
 ไดนําบริการโทรศัพทไรสาย (Multi Access Radio Telephone) มาใหบริการแกผูอยูนอก
พื้นที่ขายสายโทรศัพทท่ัวประเทศ โดยใหบริการในรัศมี 30 กิโลเมตร รอบชุมสายท่ีติดต้ังสถานี
ฐาน 
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-  พ.ศ.2522  เปดบริการโทรศัพทสาธารณะแบบไมมีผูดแูล 
 ไดนําโทรศัพทสาธารณะแบบผูใชหยอดเหรียญไมมีผูดแูล (Booth) มาติดตั้งในเขตนคร
หลวง 100 เคร่ือง และเปดใชโทรศัพททางไกลอัตโนมัติทางเดียวแหงท่ี 2 คือ กรุงเทพฯ-พัทยา 
 
-  พ.ศ.2523  ขยายบริการโทรศัพททางไกลอัตโนมัติ 
 ขยายการใหบริการโทรศัพททางไกลอัตโนมัติใหสามารถใชไดท่ัวประเทศ พรอมยกเลิก
ชุมสายระบบพนักงานตอทุกแหง 
 
-  พ.ศ.2525  ใหบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลอัตโนมัติ 
 เปดบริการโทรศัพททางไกลสาธารณะอัตโนมัติคร้ังแรก จํานวนประมาณ 20 แหง ในเขต
นครหลวง 
 
-  พ.ศ.2526  เปดใชชุมสายโทรศัพทระบบ SPC 
 นําชุมสายระบบ SPC (Stored Program Control)  มาทดลองใชท่ีชุมสายภูเก็ตเปนแหงแรก 
ซ่ึงชุมสาย SPC นี้มีประสิทธิภาพท่ีเหนือกวาชุมสายระบบ Cross Bar  ท้ังสามารถใหบริการพิเศษท่ี
ชุมสายเดิมทําไมได 
 นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ  ไดเปดใหบริการโทรศัพททางไกลอัตโนมัติผูเชาหมุน
เอง ระหวางไทย-มาเลเซีย 
 
-  พ.ศ.2527  ใหบริการโทรศัพทตางประเทศระบบอัตโนมัติ 
 22 ธันวาคม เปดใหบริการโทรศัพททางไกลตางประเทศระบบอัตโนมัติข้ึนเปนคร้ังแรก 
สําหรับผูใชบริการในเขตนครหลวง ซ่ึงตองเปนโทรศัพทในระบบชุมสาย SPC เทานั้น 
 
-  พ.ศ.2529  เปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
 8 กรกฎาคม  เปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ NMT 470 MHz (Nordic Mobile 
Telephone)  โดยใชรวมกับโครงขาย SPC ซ่ึงใหประสิทธิภาพการทํางานอยางเต็มท่ี สามารถนําติด
ตัวไปไดท่ัว 
 1 มีนาคม  เปล่ียนอัตราคาบริการโทรศัพททองถ่ินจาก 2 บาทตอคร้ัง เปน 3 บาทตอคร้ัง 
 
-  พ.ศ.2530  ผูเชาซ้ือเคร่ืองโทรศัพทไดเอง 
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 1 กันยายน  เปดโอกาสใหผูเชาซ้ือเคร่ืองโทรศัพทใชไดเอง โดยเคร่ืองโทรศัพทนั้นตองผาน
การรับรองคุณภาพจาก ทศท. เพื่อเปนการคุมครองและปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหลัง 
ตอมาในป 2531 ทศท. ไดโอนกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองโทรศัพท ตลับตอสาย สายภายในอาคาร และ
เคร่ืองกันฟา ใหผูเชา พรอมกับใหสิทธิผูเชาซ้ือเคร่ืองโทรศัพทใชเองโดยไมตองผานการรับรอง
มาตรฐานจาก ทศท. รวมท้ัง สามารถเดินสายภายในอาคารไดเอง หรือเลือกใชบริการจาก ทศท. 
ข้ึนอยูกับความสะดวกของผูเชา ซ่ึงจะคิดคาติดต้ังในราคา 3,350 บาทตอเคร่ือง สําหรับกรณีผูเชา
เดินสายภายในอาคารและติดต้ังเคร่ืองกันฟาเอง  และราคา 3,700 บาทตอเคร่ือง สําหรับกรณีตดิต้ัง
พรอมเคร่ืองกันฟาและเดินสายภายในอาคาร 
 ในปเดยีวกันนี ้ ทศท. ไดตดิต้ังโทรศัพทสาธารณะแบบยกเวนคาใชจาย ท่ีทาอากาศยาน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เพื่อใหบริการแกผูเดินทาง 
 
-  พ.ศ.2531  ใหบริการพิเศษ SPC 
 24 กุมภาพันธ  เปดใหบริการพิเศษของชุมสายระบบ SPC  ซ่ึงเพิ่มประสิทธิภาพให
เคร่ืองโทรศัพท โดยในข้ันแรกใหบริการ 6 ประเภท คือ บริการเปล่ียนเรียกเลขหมาย บริการเรียกซํ้า
อัตโนมัติ บริการเลขหมายดวน บริการรับสายเรียกซอน บริการเลขหมายยอ และบริการประชุมทาง
โทรศัพท สวนอีก 2 บริการ คือ บริการจํากัดการเรียกออก และบริการแจงคาพูดทางไกลทันที เร่ิม
เปดใหบริการในป พ.ศ.2534 
 1 พฤษภาคม  ทศท. รวมกับธนาคารพาณิชยเปดบริการชําระคาบริการโทรศัพทโดยวิธีหกั
เงินผานธนาคาร ซ่ึงวิธีนี้ผูเชาไมตองเดินทางมาชําระคาบริการท่ีสํานักงานบริการของ ทศท. ผูเชา
สามารถแจงความประสงคใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูเชาผานธนาคารท่ีผูเชาใชบริการ 
 19 กรกฎาคม  ทศท. รวมกับองคการโทรศัพทของประเทศมาเลเซีย เปดวงจรทางไกล
ระหวางประเทศ (ไทย-มาเลเซีย) เสนทางชุมพร-กวนตัน โดยผานเคเบิ้ลใตน้ํา 
 นอกจากนี้ ทศท. ไดเปดศูนยบริการรับเร่ืองรองเรียน 189 ภายใน ทศท. (เพลินจิต) โดย
ใหบริการทุกวนัตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
-  พ.ศ.2532  เช่ือมโยงเครือขายดวยเคเบิลใยแกวและไมโครเวฟ 
 ดําเนินการเช่ือมโยงเครือขายโทรคมนาคมกับประเทศมาเลเซีย ดวยระบบเคเบิลใยแกวนํา
แสงและระบบวิทยุไมโครเวฟ 
 เปดรับชําระคาบริการโทรศัพทดวยบัตร ATM  
 1 พฤศจิกายน  เปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีสาธารณะบนรถไฟ 
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 ดําเนินการปรับเปล่ียนระบบภายในของเคร่ืองโทรศัพทสาธารณะสีฟา ใหสามารถใชติดตอ
ทางไกลในประเทศและติดตอภายในทองถ่ินไดภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- พ.ศ.2533  ใหบริการหลากหลายรูปแบบ 
 18 มีนาคม เปดใหบริการ DATANET โดยใหสัมปทานบริษัท ชินวัตรดาตาคอม จํากัด 
ดําเนินการเปนเวลา 10 ป สําหรับใชสงสัญญาณขอมูลคอมพิวเตอรและสัญญาณเสียงผาน
สายโทรศัพทในเวลาเดยีวกัน 
 24 กุมภาพนัธ เปด “บริการโทรทางไกลฟรี 088”  เพื่อเพ่ิมความสะดวกแกผูใชบริการ
โทรศัพททางไกลจากสวนภมิูภาค เม่ือโทรเขาเขตนครหลวงไมตองเสียคาบริการโทรศัพททางไกล 
แตจะเรียกเก็บจากผูรับปลายทางท่ีขอใชบริการโทรทางไกลฟรี 088 
 12 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม เปด “บริการโทรศัพทติดตามตัว” ในเขตนครหลวงเปนคร้ัง
แรก โดยใหสัมปทานบริษัท ชินวัตร เพจจิ้ง จํากดั (โฟนลิงค) และบริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิ
เคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (เพจโฟน) ตามลําดับ และตอมาวันท่ี 15 มิถุนายน 2537 ไดใหสัมปทาน
บริษัท เวิลดเพจ จํากัด (เวิลดเพจ) ในการใหบริการเพิ่มข้ึนอีก 1 บริษัท 
 1 สิงหาคม  ทศท. นําเคร่ืองโทรศัพทสาธารณะรุนใหมออกติดต้ังใหบริการ เปนเคร่ืองชนิด
ใชอุปกรณอิเล็คโทรนิคสท่ีทันสมัยควบคุมการทํางาน  สามารถใชกับเหรียญหลายขนาด คือ เหรียญ 
1บาทขนาดเล็กและขนาดกลาง เหรียญ 5 บาทรุนใหม และเหรียญ 10 บาท พรอมกันนี้  ใชติดตอ
ภายในทองถ่ิน ทางไกลภายในประเทศ และทางไกลตางประเทศท่ีติดตอกับมาเลเซียไดภายใน
เคร่ืองเดียวกัน 
 1 ตุลาคม  ขยายการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยเปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 
NMT 900 MHz  ซ่ึง ทศท. ใหสัมปทานบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เปน
เวลา 20 ป และตอมา วนัท่ี 1 กันยายน 2537 ไดใหบริการระบบ GSM เพิ่มข้ึน 
 
- พ.ศ.2534  สูเทคโนโลยีนําสมัย 
 1 เมษายน เปดใหบริการระบบส่ือสารภายในประเทศดวยดาวเทียม (Domestic Satellite 
Earth Station)  โดย ทศท. ใหสัมปทานบริษัท อคิวเมนท จํากัด เปนเวลา 15 ป สําหรับใชเปน
โครงขายสํารองการติดตอส่ือสารทางไกลภายในประเทศ 
 6 พฤษภาคม  เปดใหบริการโทรศัพทสาธารณะแบบใชบัตร (Cardphone)  โดยใหสัมปทาน
บริษัท แอดวานซ อินฟอรเมช่ัน ซิสเต็ม จํากัด เปนเวลา 10 ป เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบั
ประชาชนในการใชโทรศัพทสาธารณะไดมากข้ึน 
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 29 พฤษภาคม  เปดใหบริการโทรศัพทพกพา (Fonepoint)  โดย ทศท. ใหสัมปทานบริษัท 
โฟนพอยต (ประเทศทไทย) จํากัด เปนเวลา 10 ป และตอมาในป 2541 ไดยกเลิกการใหสัมปทาน
พรอมท้ังเลิกการใหบริการ เนื่องจากผูเชาไมนิยมใช 
 6 มิถุนายน  เปดใหบริการระบบส่ือสารเพื่อบริการธุรกิจผานดาวเทียม (ISBN) โดยให
สัมปทานบริษัท อคิวเมนท จํากัด เปนเวลา 15 ป สําหรับใชติดตอส่ือสารสัญญาณเสียงและขอมูล
ทางไกลโดยใชดาวเทียม 
 เปดบริการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Teleconference) 
 
- พ.ศ.2535  ขยายบริการโทรศัพท 2 ลานเลขหมายในเขตนครหลวง 
 17 กุมภาพันธ  เปดใหบริการโครงขายเคเบ้ิลใยแกวนําแสงตามเสนทางรถไฟ (Fibre 
Optical Cable Transmission System)  โดยใหสัมปทานบริษัท คอมลิงค จํากัด เปนเวลา 20 ป 
สําหรับใชเปนโครงขายทางไกลซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีตามแนวเสนทางรถไฟท่ัวประเทศ 
 29  ตุลาคม  ขยายการใหบริการโทรศัพท 2 ลานเลขหมาย ในเขตนครหลวง โดยให
สัมปทานบริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนเวลา 25 ป และตอมาวนัท่ี 8 
กันยายน 2538 ไดใหสัมปทานบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 6 แสนเลขหมาย รวมเปน 2.6 ลานเลขหมาย 
ท้ังนี้ เพื่อขยายเลขหมายการใหบริการในเขตนครหลวง 
 
- พ.ศ.2536  ขยายบริการโทรศัพท 1 ลานเลขหมายในเขตภูมิภาค 
 17 พฤษภาคม เปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเฉพาะกลุม (Common Base Radio 
Telephone) โดยใหสัมปทานบริษัท เรดิโอนโฟน จํากดั เปนเวลา 15 ป และตอมาในป 2541 ได
ยกเลิกการใหสัมปทานและ  ทศท. ดําเนินการเอง 
 17 กันยายน  เปดใหบริการโครงขายเคเบ้ิลใตน้ํา (ฝงตะวนัออก) โดยใหสัมปทานบริษัท 
จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จํากัด เปนเวลา 20 ป สําหรับใชเปนโครงขายสํารองสําหรับ
การติดตอโทรคมนาคมทางภาคใตของประเทศไทย 
 25  ตุลาคม  ขยายการใหบริการโทรศัพท 1 ลานเลขหมาย ในเขตภูมิภาค โดยใหสัมปทาน
บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนดเทเลคอมมิวนิเคช่ัน จํากดั (มหาชน) เปนเวลา 25 ป และตอมาวันท่ี 21 
กันยายน 2538 ใหสัมปทานบริษัทฯ เพิม่เติมอีก 5 แสนเลขหมาย รวมเปน 1.5 ลานเลขหมาย ท้ังนี้ 
เพื่อขยายเลขหมายการใหบริการในเขตภูมิภาค 
 เปดใหบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลตางประเทศชนดิหยอดเหรียญ (International 
Subscriber Dialing Coin Phone : ISD) เฉพาะไทย-ลาว และไทย-มาเลเซีย 
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 25 พฤศจิกายน เปดใหบริการส่ือสารรวมระบบดจิิตอล (Integrated Service Digital 
Network : ISDN) ในเขตนครหลวง และตอมาวันท่ี 7 ตุลาคม 2537 เปดใหบริการในเขตภูมิภาค 
 เปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีสาธารณะแบบใชบัตรบนรถโดยสารปรับอากาศรุนใหม 
(ใชกาซธรรมชาติ NGV)  โดยเช่ือมโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz เขากับ Cardphone 
 
- พ.ศ.2537  เปดบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทดวยระบบดาวเทียม 
 31 มีนาคม  เปดใหบริการวีดีสาร (Videotex) โดยใหสัมปทานบริษัท ไลนสเทคโนโลยี ่
(ไทยแลนด) จํากัด เปนเวลา 15 ป และตอมาในป 2541 ไดยกเลิกการใหสัมปทานพรอมท้ังเลิกการ
ใหบริการเนื่องจากผูเชาไมนยิมใช 
 เปดบริการโทรศัพททางไกลอัตโนมัติระหวางประเทศไทย-ลาว 
 เปดใหบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทดวยระบบดาวเทียม 
 ขยายการใหบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลตางประเทศ (ท่ีนอกเหนือจากลาวและ
มาเลเซีย) 
 เปดใหบริการโทรศัพทในโครงการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ 
(Teleport) ท่ีแหลมฉบัง และมาบตาพุด 
 
- พ.ศ.2538  รวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป 
 รวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ไดแก 
โครงการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท โครงการบัตรโทรศัพทเฉลิมพระเกยีรติ โครงการ
โทรศัพทสาธารณะ กจิกรรมสารคดี ชุดตามรอยพระยุคลบาท ฯลฯ 
 ลดอัตราคาเชาเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 470 MHz จากอัตรา 500 บาท/เลขหมาย/เดือน 
เปน 450 บาท/เลขหมาย/เดือน  โดยเร่ิมต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2538 
 เชาใชชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม เพื่อเช่ือมโยงโครงขายบริการตางๆ ของ ทศท 
 วางเคเบิลใยแกวนําแสงสงสัญญาณโทรศัพทจากโรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ ไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาเยาวชนในสวนภมิูภาค 
 
- พ.ศ.2539  เปดบริการโทรศัพทรหัสสวนตัว PIN PHONE 108 
 1 มกราคม  ใหสัมปทานบริษัท ชินวัตรไดเร็คทอร่ีส จํากัด  ในการใหบริการสมุดรายนาม
ผูใชโทรศัพท (Directories) เปนเวลา 10 ป 
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 1 มกราคม  ลดคาบริการโทรศัพทติดตามตัวในเครือขายลง 27% รวมท้ัง คาเปดเคร่ืองและ
คาบริการรายเดือน 
 ในเดือนกรกฎาคม เปดบริการชําระคาโทรศัพทดวยเคร่ืองรับเงินสดอิเล็กทรอนิกส (ECR)  
 19 เมษายน  เปดใหบริการโทรศัพทรหัสสวนตัว (Personal Identification Number Phone : 
PIN PHONE 108) เพื่อใชเปนบริการเสริมโทรศัพทพื้นฐาน 
 
- พ.ศ.2540  เปดบริการโครงขายเคเบิลใตน้าํ (ฝงตะวนัตก) 
 1 กันยายน  เปดใหบริการโครงขายเคเบ้ิลใตน้ํา (ฝงตะวนัตก) โดยใหสัมปทานบริษัท ไทย
ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคช่ันส จํากัด สําหรับใชเปนโครงขายสํารองเพ่ือการติดตอ
โทรคมนาคมทางฝงทะเลดานตะวันตกของประเทศไทย 
 ทศท. อนุญาตใหบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) สามารถใหบริการ
โทรศัพทสาธารณะประเภทหยอดเหรียญในเขตนครหลวง จํานวน 20,000 เลขหมาย โดยมี
ระยะเวลาในการใหบริการ ตัง้แต มกราคม 2540 ถึง ตุลาคม 2560 
 ทศท อนุญาตใหบริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคช่ัน จํากดั (มหาชน) สามารถ
ใหบริการโทรศัพทสาธารณะ ประเภทหยอดเหรียญในเขตภูมิภาค จํานวน 15,000 เลขหมาย โดยมี
ระยะเวลาในการใหบริการตัง้แต สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2561 
 
- พ.ศ.2541  เปดบริการโทรศัพทสาธารณะ แบบชิพการด 
 เปดใหบริการโทรศัพทสาธารณะ แบบใชบัตรชิพการด (Chip Card) ท่ัวประเทศ โดย
สามารถใชกับ TOT Card ซ่ึงเปนบัตรชิพการดของ ทศท. และบัตรเครดิต (ในระยะแรกใชไดเฉพาะ
บัตรเครดิตระหวางประเทศ) 
 เปดใหบริการโฮมคันทรีไดเร็ค (Home Country Direct : HCDS) ระหวางไทยและมาเลเซีย 
ดวยรหัส 1800-8000-66 
 
- พ.ศ.2542 
 29 เมษายน เปดใหบริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท (Audiotex) ดวยรหัส 1900 xxx xxx 
กับบริษัท อินโฟเทล คอมมูนิเคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
 18 สิงหาคม  กับบริษัท ไทยออดิโอเท็กซ เซอรวิส จํากัด 
 29 สิงหาคม  กับบริษัท สามารถ อินโฟมีเดีย จํากัด 
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 กันยายน  เปดใหบริการโทรฟรีระหวางประเทศ IFS (International Freephone Service) 
ดวยรหัส 1800+80+เลขหมาย IFS 
 15 พฤศจิกายน เปดใหบริการโทรศัพทพื้นฐานใชนอกสถานท่ี PCT รวมกับ ทีเอ อยางเปน
ทางการ 
 19 พฤศจิกายน เปดใหบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศอัตโนมัติ ไทย-พมา 
 17 ธันวาคม เปดใหบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศอัตโนมัต ิไทย-กัมพูชา 
 
- พ.ศ.2543 
 14 มกราคม เปดใหบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะท่ีจังหวัดเชียงใหมเปนคร้ังแรก เพื่อให
ประชาชนท่ัวประเทศมีโอกาสใชเครือขายอินเตอรเน็ตอยางเทาเทียมและท่ัวถึง ในอัตราคร้ังละ 3 
บาท 
 27 เมษายน ปรับปรุงอัตราคาบริการเพื่อลดภาระคาใชจายใหกับประชาชน รูปแบบใหม 3 
รูปแบบ 
 1 พฤษภาคม ปรับปรุงอัตราคาบริการโทรศัพทสาธารณะทางไกลภายในประเทศ เปนอัตรา 
3,6,9,12,12,12 บาท/นาที ลดคาเชาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 470 MHz จากอัตรา 450 บาท/เดือน 
เปนอัตรา 300 บาท/เดือน  ปรับปรุงอัตราคาบริการโทรศัพท PIN PHONE 108  โทรในทองถ่ิน 3 
นาที/บาท โทรทางไกลภายในประเทศอัตรา 3,6,9,12,12,12 บาท/นาที 
 สิงหาคม เปดบริการโฮมคันทรีไดเร็ค โทรจากประเทศไทยไปมาเลเซีย (1800-0060-99, 
1800-0060-88)  โทรไปสิงคโปร (1800-0065-99)  โทรไปไตหวนั (1800-0886-10) 
 12 ตุลาคม เปดใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 ธันวาคม ขยายการใหบริการโฮมคันทรีไดเร็ค โทรจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา 
(1800-0001-20)  โทรไปญ่ีปุน (1800-0081-10)   
 1 ธันวาคม รับบริการเวิลดเพจ (Worldpage) 141, 142, 143 มาดําเนินการเอง 
 
- พ.ศ.2544 
 5 กรกฎาคม เพิ่มเลขหมายโทรศัพทท่ัวประเทศ (Numbering Plan)  จากเลขหมาย 7 หลัก 
เปนเลขหมาย 8 หลัก (กดรหัสพื้นท่ีตามดวยหมายเลขเดมิ) พรอมเปล่ียนหมายเลข แจงเหตุเสียจาก 
17 เปน “1177” 
 เปดใหบริการโฮมคันทรีไดเร็ค โทรจากประเทศไทยไปเกาหลี (1800-0082-20) 
 20 กรกฎาคม เปดใหบริการ Family Card หรือบริการบัตรรหัสโทรศัพทสําหรับผูตองขัง 
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- พ.ศ.2545 
 1 มกราคม เปดใหบริการ TOT online  “1222”  ในอัตรา 3 บาทท่ัวประเทศ 
 6 กุมภาพนัธ เปดใหบริการ E-Learning การเรียนการสอนทางไกลผานอินเตอรเน็ต 
 25 มีนาคม เปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 1900 MHz THAI MOBILE เปนการ
ดําเนินการรวมระหวาง กสท. และ ทศท. 
 17 พฤษภาคม ใหบริการอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมระหวางกรมอุตนุยิมวิทยากับ ทศท. 
 29 พฤษภาคม บริการโทรศัพท PIN PHONE 108 สามารถใชบริการ Audiotex ได 
 31 กรกฎาคม แปลงสภาพเปนบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (TOT 
Corporation Public Company Limited) ดวยทุนจดทะเบียน 6,000 ลานบาท 
 9 สิงหาคม เปดตัว 2 บริการใหม บน โครงขาย IN (Intelligent Network) ไดแก บริการ 
TOT Postpaid บัตรโทรศัพทสะดวกใช จายทีหลัง และ Private Net โครงขายสวนตัว เพียงกด 104 
ตามดวยเลขหมายภายในท่ีกาํหนด สามารถใหบริการติดตอส่ือสารภายในองคกรไดท่ัวประเทศ 
 21 สิงหาคม  Roaming บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 1900 MHz กับโครงขาย GSM 900 MHz  
ของบริษัท AIS 
 6 กันยายน จบัมือธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เปดใหบริการรับชําระคาโทรศัพทโดย
วิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร โดย ทศท รับภาระคาธรรมเนียมแทนลูกคาทุกราย และเปนตัวแทน
ดําเนินการหักภาษี ณ ท่ีจาย แทนลูกคาประเภทนิติบุคคลและราชการ รัฐวิสาหกจิ 
 20 กันยายน  จัดทําเครือขายส่ือสารโทรคมนาคมระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) กับ 
ทศท 
 25 กันยายน เปดใหบริการรับชําระคาบริการโทรศัพทดวยวิธหีักบัญชีผานบัตรเครดิต 

ธนาคารกรุงไทย  

 3 ธันวาคม เปดใหบริการหกับัญชีผานบัตรเครดิต อเมริกันเอ็กซเพรส เพิ่มเติมจาก บัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัตรซิตี้แบงค บัตรกรุงไทย และบัตรไดเนอรส คลับ 
 21 ธันวาคม เปดตัวบริการใหม i-Box 1278  โทรศัพทพื้นฐานท่ีมีระบบตอบรับฝาก
ขอความ และสงขอความท้ังในรูปแบบเสียงและแฟกซ ไดโดยไมตองเพิ่มอุปกรณใดๆ 
 
- พ.ศ.2546 
 1 เมษายน  เปดใหบริการ Audiotex (1900 xxx xxx) ผานเคร่ืองโทรศัพทสาธารณาของ 
ทศท และ ทีเอ ท่ัวไทย ดวยอัตราคาบริการ 9 บาท/นาที 
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 พฤษภาคม ออกบัตรโทรศัพทสาธารณะ TOT Card รุนพิเศษ เพิม่มูลคา 10%  ใช
โทรศัพทไดท่ัวไทยดวยบริการโทรทางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 ท่ีลดคาใชอีก 30-70%  
 7 มิถุนายน เปด TOT Shop แหงแรกท่ี หางสรรพสินคาเซ็นทรัล แอรพอรท พลาซา จ.
เชียงใหม 
 26 มิถุนายน ตกลงรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในการใหบริการจัดการ
ดานการเงิน สําหรับการคืนเงินประกนัการใชโทรศัพทพื้นฐานใหกับผูใชบริการท่ีไดแจงความ
จํานงขอรับเงินประกันคืนเปนเงินสด โดยใหบริการโอนเงินเขาบัญชีอัตโนมัติ  
 22 กรกฎาคม เปดใหบริการโทรศัพทบานโชวเบอร Caller ID โดยพัฒนาโทรศัพท
พื้นฐานใหสามารถแสดงหมายเลขโทรเขา-ออก และมีบริการเสริมเพิ่มความสะดวกในการใช
โทรศัพท อาทิ บริการ Phone book การบันทึกช่ือและเลขหมายในหนวยความจํา บริการ Out 
Going-in coming Number บันทึกเลขหมายโทรเขา-ออก ฯลฯ  ซ่ึงสามารถใชบริการ PIN Phone 
108 ได 
 14 สิงหาคม สนับสนุนการเปดตัว คลีนเนต็ หรือ อินเตอรเน็ตช่ัวโมงละ 1 บาท ภายใตช่ือ 
“นิลมังกร” ของกระทรวง ICT  
 29 สิงหาคม เปดใหบริการ TOT Shop สาขาโลตัส บางใหญ จ.นนทบุรี เปนแหงแรกใน
นครหลวง ใหบริการแบบ One Stop Service อยางเต็มรูปแบบ ผสมผสานระหวาง Image Shop 
และ Convenience Shop โดยเนนการใหบริการรับชําระเงินเปนหลัก 
 6 กันยายน เปดศูนยบริการลูกคาและศูนย TNET ตนแบบ ท่ีเดอะมอลล  จ.นครราชสีมา  
 12 กันยายน สนับสนุนการศึกษาผาน E-Learning ขามทวีปจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน 
สหรัฐอเมริกา ใหกับครูภาษาอังกฤษ จากสวนกลางและสวนภูมิภาคในประเทศ  โดยสนับสนุน
การเช่ือมโยงวงจรส่ือสัญญาณท้ังคูสายระบบวงจรเชาคูสายระบบ ISDN และอุปกรณในการ
ถายทอด 
 4 พฤศจิกายน ลงนามรวมกบั ธนาคารเอเซีย จํากัด (มหาชน) เปดใหบริการธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิคส E-Commerce โดยเปดเว็บไซตกลาง ภายใตช่ือ trade.tot.co.th  
 7 พฤศจิกายน  ใหบริการ Government Contact Center  ผานเลขหมาย 1111 ในการรับ
เร่ืองรองเรียนและตอบปญหาของประชาชนไดถูกตองและรวดเร็ว 
 1 ธันวาคม เปดตัวโครงการ Good Net เพื่อเปนการยกระดับรานอินเตอรเน็ตท่ัวประเทศ 
 9 ธันวาคม รวมมือกับ บริษัท กนกกฤตย จํากัด เปดใหบริการ SMS (Short Message 
Services) บนโครงขายโทรศัพทประจําท่ีท่ัวประเทศ เปดทดลองใชในวันท่ี 14 มกราคม 2547 
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- พ.ศ.2547 
 6 มกราคม เปดตัวบริการการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส และรานออนไลน ในงาน 
TOT CA : Digitally Sign For Internet Security  
 28 มกราคม เปดโครงการ TOT Contact2gether  ซ่ึงเปนโครงการระบบบริการลูกคา 
(Customer Service System)  
 29 มกราคม รวมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การประปา
นครหลวง (กปน.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จัดต้ัง ศูนยบริการ
รวม (Service Link)  
 4 กุมภาพันธ รวมกับ บมจ.อินเตอรเนต็ ประเทศไทย เปดตัวบริการ EDC POOL 
(Electronic Draft Capture Pool)  ศูนยกลางระบบเครือขายในการทําธุรกรรมทางการเงินผานบัตร
เครดิต ครอบคลุม 76 จังหวัด ผานโครงขายโทรศัพทประจําท่ีและโครงขายอัจฉริยะของ ทศท 
ดวยอัตรากรุงเทพฯ และปริมณฑล คร้ังละ 1 บาท ตางจังหวัดคร้ังละ 1.50 บาท 
 19 มีนาคม เปดศูนยบริการลูกคา สาขาเทสโก โลตัส จรัญสนิทวงศ กรุงเทพฯ 
 26 มีนาคม เปดศูนยบริการลูกคา สาขาซิริอุสพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 
 
การดําเนินงานที่สาํคัญของ ทรู  
 
-  พ.ศ.2533 
 13 พฤศจิกายน  จัดต้ังบริษทั ซีพี เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด 
 
- พ.ศ.2534 
 2 สิงหาคม  ลงนามรวมกับ ทศท ใน “สัญญารวมการงานและรวมทุนขยายบริการ
โทรศัพท”  ใหเปนผูดําเนินการและติดต้ังเครือขายโทรศัพท 2 ลานเลขหมาย ในเขตโทรศัพทนคร
หลวง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยทีเอ จะเปนผูดําเนินการและบํารุงรักษาอุปกรณใน
ระบบ เปนเวลา 25 ป 
 16 ธันวาคม  เปล่ียนช่ือบริษทัฯ จากบริษัท ซีพี เทเลคอมมิวนิเคช่ัน จํากัด เปนบริษัท เทเล
คอมเอเซีย คอรปอเรช่ัน จํากดั 
 
- พ.ศ.2535 
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 29 ตุลาคม  ทําพิธีติดต้ังและใหบริการโทรศัพทชุดแรกของโครงการและสามารถสงมอบ
อุปกรณในระบบชุดแรกของโครงการ จํานวน 6,000 เลขหมายใหแก ทศท. 
 
- พ.ศ.2536 
 11 กุมภาพนัธ  แปรสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนและนําหลักทรัพยเขาซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อระดมทุนจากประชาชน ภายใตช่ือ “บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร
ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน)” หรือ “ทีเอ”  มีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 22,500 ลานบาท และชําระเต็มมูลคา
แลว 22,230 ลานบาท ซ่ึงนับเปนหนึ่งในบริษัทท่ีมีมูลคาการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยสูงสุด และ
โครงการนี้ยังเปนโครงการสาธารณูปโภคของภาคเอกชนรวมกับภาครัฐท่ีใชเงินลงทุนมากเปน
อันดับสองของโลกรองจากโครงการอุโมงคใตสมุทรเช่ือมระหวางประเทศอังกฤษและฝร่ังเศส 
 21 พฤษภาคม  ทีเอ สามารถสงมอบเลขหมายได 106,000 เลขหมาย เกินกวาเปาหมายท่ี
กําหนดไวในสัญญา ซ่ึงกําหนดไว 66,816 เลขหมาย 
 1 ตุลาคม  เปดสํานักงานบริการโทรศัพทยอยแหงแรก บริเวณช้ัน 2 อาคารฟอรจูนทาวน 
 
 
- พ.ศ.2537 
 9 มีนาคม  ทีเอ ใหบริการลูกคาครบ 100,000 เลขหมาย 
 27 พฤษภาคม  สามารถสงมอบเลขหมายได 530,000 เลขหมาย เกนิกวาเปาหมายท่ีกําหนด
ไวในสัญญา  ซ่ึงกําหนดไว 462,080 เลขหมาย 
 25 มิถุนายน  รวมลงนามกบั ทศท ในบันทึกความเขาใจในการทดลองใหบริการรูปแบบ
ใหมแกประชาชน (MOU) และเร่ิมทดลองใหบริการรับคํารองโทรศัพทรูปแบบใหมกับประชาชน 
โดยจัดหนวยเคล่ือนท่ีออกไปบริการประชาชนคร้ังแรก ท่ีวัดหลักส่ี โดยเนนใหประชาชน
สะดวกสบาย สามารถยื่นขอโทรศัพทไดใกลบาน เชน รับคําขอติดตั้ง กําหนดเลขหมายคูสาย และ
รับชําระคาติดต้ังโทรศัพท และดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดมา นับเปนการสรางประวัติศาสตร
หนาใหมของการใหบริการโทรศัพทไทย  จากนั้นไดมีการขยายการใหบริการโดยประชาชน
สามารถยื่นขอติดต้ังโทรศัพทไดตลอด 24 ช่ัวโมง ท่ีรานเซเวน-เอเลฟเวน  โดยเร่ิมเปดใหบริการ
ตั้งแตวนัท่ี 8 กรกฎาคม ป พ.ศ.2537 ควบคูกับการเปดสํานักงานบริการตามหางสรรพสินคา 
กระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ท่ีเร่ิมใหบริการตั้งแตวนัท่ี 15 กรกฎาคม ป พ.ศ.2537  
ท้ังนี้ ประชาชนไมตองเสียเวลาเดินทางาเขามายังสํานักงานในเมือง และในปนี้มีสํานักงานบริการ
ของ ทีเอ รวม 20 แหง 
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 1 กรกฎาคม  ลงทุนในบริษทั เอ็นอีซี คอมมิวนิเคช่ัน ซิสเทมส (ประเทศไทย) จํากดั  ซ่ึง
เปนบริษัทผูผลิตอุปกรณเคร่ืองระบบอุปกรณชุมสาย (switching) เพื่อใชในการติดต้ังเครือขาย
โทรศัพท 
 สิงหาคม  ลงทุนในโครงการวางเคเบิลใยแกวนําแสงใตมหาสมุทรรอบโลก (FLAG : Fiber 
Optic Link Around the Globle)  ซ่ึงโครงการนี้จะเช่ือมระบบการส่ือสารระหวางประเทศตางๆ คือ 
สหราชอาณาจกัร ยิบรอลตา อิตาลี อียิปต สหรัฐอาหรับอีมิเรตส ซาอุดิอาระเบีย อินเดยี ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮองกง เกาหลี และญ่ีปุน 
 ตุลาคม  ทีเอนําระบบคอมพิวเตอรเมนเฟรมท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดมาใชในประเทศไทย 
คือระบบ CCSS (Computerized Customer Service System)  ท่ีสามารถใหบริการลูกคาไดครบวงจร
ตั้งแต ใหบริการติดต้ังโทรศัพท การสอบถามและชําระเงิน  ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาในการใช
โทรศัพท เปนตน 
 10 ตุลาคม พิธีเปดโรงงานผลิตอุปกรณเคร่ืองชุมสายและประกอบสวิทช่ิง (switching) ของ
บริษัท เทเลคอมอีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริง จํากัด (TEMCO) ณ จังหวดัระยอง 
 22 พฤศจิกายน  ติดต้ังชุมสายใตดนิ (CEMH-Controlled Environment Manhole) แหงแรก
ในเอเซียและประเทศไทย  ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีบริษัท ไนเนก็ซ แหงประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผู
คิดคนข้ึน และทีเอมอบหมายใหบริษัท ซีเมนส เอจี แหงประเทศเยอรมัน เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการกอสราง ชุมสายนี้สามารถใหบริการโทรศัพทแกประชาชนในพ้ืนท่ีไดถึง 3,000 เลข
หมาย 
 
-  ป พ.ศ.2538  ทีเอ กับการปรับองคกรเพื่อรองรับการขยายงาน 
 20 กุมภาพันธ  ทีเอ ไดปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารงานภายในบริษัทฯ คร้ังใหญ เพื่อ
รองรับภารกิจในอนาคต จากแนวความคิดโครงสรางเดิมท่ีอาศัยความชํานาญเฉพาะดานมาเปนการ
เนนงานบริการมากข้ึน มีการปรับโครงสรางใหเปนตามกระบวนการบริการแตละพ้ืนท่ี โดยแบง
ความรับผิดชอบออกเปน 5 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นท่ีบริการท่ัวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 มีนาคม  แพรภาพบริการ “ยูทีว”ี เคเบิลทีวท่ีีแทจริง เปนคร้ังแรกผานระบบเครือขายใยแกว
นําแสงของโครงการโทรศัพท 2.6 ลานเลขหมาย ยานสุขุมวิท และอโศกดินแดง 
 8 กันยายน  ลงนามในสัญญาแกไขเพ่ิมเติมรวมการงานและรวมลงทุนในการติดต้ัง
โทรศัพทเพิ่มเติมอีก 600,000 เลขหมาย กบั ทศท. 
 11 กันยายน  จัดต้ังบริษัทอินเตอรแอคทีฟ มีเดีย เซอรวิส จํากัด  เพื่อใหบริการขาวสาร
ขอมูล และรายการบันเทิงผานระบบออดโิอเท็กซ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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 กันยายน  เร่ิมดําเนินการติดต้ังโทรศัพทสาธารณะท่ีทันสมัยบริการประชาชน ซ่ึงโครงขาย
โทรศัพทสาธารณะน้ีจะมีระบบควบคุมโทรศัพท (pay phone management system) อยางมี
ประสิทธิภาพ เชน หากโทรศัพทมีเหรียญเต็มหรือเกิดขัดของ ผูควบคุมระบบก็จะทราบจากระบบ 
และสามารถไปดําเนินการใหทันที 
 10 ตุลาคม  บริษัท เทเลคอมโฮลด้ิง ลงนามกับบริษัท โคปน คอรปอเรช่ัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนบริษัทช้ันนําในดานการพัฒนาและผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมัลติมีเดยี 
 
- ป พ.ศ.2539   
 23 เมษายน  เปดศูนยฝกอบรมขายสายตอนนอก ท่ีวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สังกัดกรม
อาชีวศึกษา ซ่ึงเปนศูนยฝกอบรมและฝกทักษะเกี่ยวกับการกอสรางขายสายโทรศัพทการบํารุงรักษา 
ฯลฯ ท่ี ทีเอ เปนผูริเร่ิมและใหการสนับสนุนการกอสรางตลอดจนบุคลากร อาจารย ผูฝกอบรม เพื่อ
สงเสริมการผลิตบุคคลากรระดับชางเทคนคิใหกับตลาดแรงงานดานโทรคมนาคมอยางตอเนื่อง 
 26 กรกฎาคม  บริษัท เทเลคอมโฮลด้ิง ลงทุนในบริษัท เคลยบริจด เอ็นเทอรไพรส แหง
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงบริษทั เคลยบริจด เปนผูลงทุนในกจิการผลิตและออกแบบพัฒนาวงจร
อิเล็กทรอนิกส 
 15 สิงหาคม  ทีเอ ลงนามกบั ทศท ในการใหบริการเสริมบนโครงขาย 2.6  
ลานเลขหมาย เพื่อนําโครงศัพทพื้นฐานพกพา (Personal Communication Telephone  โดยใชเทคโน
ดลยี PHS (Personal Hendy –phone System ในโครงขายโทรศัพท 2.6 ลานเลขหมาย 
 11 กันยายน  ทีเอ กอสรางขายสายโทรศัพท 2.6 ลานเลขหมาย แลวเสร็จกอนกําหนดและ
ไดช่ือวาเปนการกอสรางขายสาย โทรศัพทพื้นฐานไดเร็วท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก 
 30 กันยายน  สงมอบเลขหมายให ทศท. ตามกําหนด ในสัญญาขยายโทรศัพท 2.6 ลานเลข
หมาย 
 11 พฤศจิกายน  เปดศักราชใหมของบริการขอติดตั้งโทรศัพทผานศูนยบริการเทเลคอมฯ 
(tele-ordering) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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ผลิตภัณฑและบริการท่ีสาํคัญของ ทศท 

 
บริการโทรศัพทประจําท่ี (Fixed Line) 
 เปนบริการท่ีไดปรับปรุง พัฒนา และสรางมูลคาเพิ่มดวยบริการตางๆ ดังนี ้
 
 - บริการพิเศษ เอสพีซี  เปนบริการเสริมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานของโทรศัพท
ประจําท่ี มีท้ังหมด 7 ประเภทบริการ ประกอบดวย บริการโอนเลขหมาย, โทรซํ้าอัตโนมัติ, ยอเลข
หมาย, สนทนา 3 สาย, เลขหมายดวน, รับสายเรียกซอน และจํากัดการโทรออก 
 - โทรทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  เปนบริการดวยเทคโนโลยี IP Telephony เพียงกด
รหัส 1234  ตามดวยหมายเลขปลายทาง ใชไดกับเคร่ืองโทรศัพทธรรมดาและเคร่ืองโทรสาร ไมตอง
ใชอุปกรณเสริม หรือแจงขอใชบริการ  ทําใหใชโทรศัพทไดในราคาประหยดักวาราคาปกติถึง 30-
70% ข้ึนอยูกับระยะทางและเวลาท่ีใชบริการ 
 - i-Box 1278 บริการรับฝากขอความเสียง  ขอมูล และโทรสาร เปนบริการเสริมจากบริการ
พื้นฐาน ผูขอใชบริการจะไดรับพื้นท่ีรับฝากขอความสําหรับจัดเก็บและสงขอความใหผูอ่ืนได มี
ประโยชนในกรณีท่ีไมสามารถรับโทรศัพทได สามารถใชบริการไดเฉพาะเลขหมายโทรศัพทของ 
ทศท เทานั้น 
 - บริการ TOT Caller ID  โทรศัพทบานโชวเบอร เพยีงแจงความประสงคขอใชบริการกับ
ศูนยบริการลูกคา และเปล่ียนมาใชเคร่ืองโทรศัพทแบบโชวเบอร หรือจัดหาอุปกรณ Caller ID box 
มาเพิ่มเติม โดยไมตองเปล่ียนเคร่ืองโทรศัพท โดยมีอัตราคาบริการเพียงเดือนละ 30 บาทตอเลข
หมาย 
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 - บริการ SMS  เปนโทรศัพทโชวเบอรรูปแบบหนึ่งท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
โทรศัพทประจําท่ี สามารถใชบริการเสริม Short Message Service (บริการสงขอความส้ัน) บน
โครงขายโทรศัพทประจําท่ีไดอยางสมบูรณและตอบสนองตามความตองการของผูใชบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 - จัดกลุมเลขหมาย MHS (Multi Hunting System)  เปนบริการท่ีอํานวยความสะดวกทําให
ไมพลาดการตดิตอส่ือสารและโอกาสทางธุรกิจ ไมตองจําเลขหมายจาํนวนมาก เพียงมีเลขหมาย
โทรศัพท จํานวน 3 เลขหมาย และขณะน้ันมีการใชงานอยูจํานวน 2 เลขหมาย เม่ือมีโทรศัพทเรียก
เขาระบบจะทําการเรียกไปยงัเลขหมายท่ีวางทันทีโดยอัตโนมัติ 
 -  โทรศัพทตูสาขา  เปนบริการท่ีเอ้ือประโยชนแกบริษทัเอกชน รานคา หางหุนสวน และ
หนวยงานตางๆ ท่ีประกอบธุรกิจการคา เพราะเพยีงมีเลขหมายโทรศัพท 2 เลขหมาย ก็สามารถ
ตอเช่ือมไปยังตูสาขาเพ่ือเปนการเพิ่มจํานวนเลขหมายโทรศัพทใหสามารถใชงานไดเพิ่มมากข้ึน 
 
บริการโทรศัพทสาธารณะ  
 บริการท่ีตอบรับทุกความตองการของประชาชนทุกระดับ ใหติดตอถึงกันไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และประหยดัเวลา ในอัตราคาบริการท่ีถูก ใหบริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวไทย  
 
 -  โทรศัพทสาธารณะแบบหยอดเหรียญ  ติดต้ังบริเวณสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีชุมชน 
บริเวณท่ีนอกพื้นท่ีใหบริการ โดยกระจายการติดต้ังไปยงัทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  
 -  โทรศัพทสาธารณะแบบใชบัตร  ดวยเทคโนโลยี IC สะดวก รวดเร็ว และคลองตัว 
 -  โทรศัพทสาธารณะแบบ Combine  เปนโทรศัพทสาธารณะรูปแบบใหมท่ีใชไดท้ังหยอด
เหรียญและใชบัตรในเคร่ืองเดียวกัน 
 -  Web Phone  โทรศัพทมัลติมีเดีย สามารถพูดคุย พรอมใชงานอินเตอรเน็ตไดในเวลา
เดียวกัน 
 -  โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท  เปนโครงการท่ีไมหวังผลกําไร สนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาสังคมชนบทใหมีความเจริญเทียบเทาสังคมเมือง และประชาชนท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศมีโอกาสใชโทรศัพทกนัอยางท่ัวถึง ครอบคลุมทุกตําบลและหมูบานทั่วประเทศ 
รวมถึงในพื้นท่ีหางไกลและทุรกันดาร โดยใชอุปกรณ 470 MHz, ระบบดาวเทียม, ขายสายจาก
ชุมสายโทรศัพทท่ีใกลเคียง, ระบบ TDMA  และ Wireless Local Loop System (WLL) 
 
บริการบนโครงขายอัจฉริยะ IN (Intelligent Network) 
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 เปนโครงขายโทรคมนาคมท่ีใชรวมกับโครงขายโทรศัพท (Telephone Network) ท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน เพื่อใหบริการพิเศษตางๆ การเรียกใชบริการพิเศษบนโครงขายอัจฉริยะ แตละบริการจะมี
เลขหมายพิเศษในการเรียกแตกตางกนัไป ปจจุบันเปดใหบริการ 5 ประเภท คือ 
 
 -  บริการ Freephone 1-800+เลขหมายพิเศษ 6 หลัก  บริการเลขหมายโทรฟรี ผูเรียกตนทาง 
(Caller) สามารถเรียกไปยังเลขหมายโทรฟรีโดยไมตองเสียคาโทรศัพท แตผูรับปลายทาง (Called) 
ซ่ึงเปนผูขอใชเลขหมายโทรฟรี จะรับภาระคาใชบริการท้ังหมด 
 -  บริการ One Number 1-401+เลขหมายพิเศษ 6 หลัก  บริการเลขหมายเดียว จํางาย เหมาะ
สําหรับธุรกิจท่ีมีสํานักงาน หรือสาขาหลายๆ แหง ลดความยุงยากในการประชาสัมพันธเลขหมาย
โทรศัพทของสํานักงาน หรือสาขาเหลานั้น  ทําใหเคร่ืองโทรศัพทในสํานักงานหรือสาขาทุกแหงมี
เลขหมายสําหรับเรียกเขาเดยีวกันท้ังหมด เม่ือเรียกเขา เม่ือมีการเรียกเขาเลขหมายนี ้ ผูเรียกจะถูก
ตอไปยังสํานักงานหรือสาขาท่ีใกลท่ีสุดโดยอัตโนมัต ิ
 -  บริการ TOT Postpaid 1-888 เพื่อเขาระบบ+รหัสสวนตัว 14 หลัก+เลขหมายปลายทาง 
ใหโทรกอนจายทีหลัง โดยใชบริการผานรหัส เรียกเขาไปยังเลขหมายปลายทางไดทุกแหง โดยไมมี
ขอจํากัดวาเลขหมายถูกระงับการเรียกออกทางไกลหรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
 -  บริการ Follow ME 1-700+เลขหมายพิเศษ 6 หลัก  เปนเลขหมายท่ีสามารถนํามาใชแทน
ทุกๆ เลขหมายท่ีบอกใหผูอ่ืนโทรมาติดตอ ท้ังเลขหมายบาน เลขหมายที่ทํางาน เลขหมายมือถือ  
 -  บริการ Private Net  
     104+เลขหมายพิเศษ 1-4 หลัก (การเรียกภายในกลุม) 
     1049+เลขหมายปลายทางภายในประเทศ (การเรียกออกนอกกลุม) 
     บริการสายตรงเช่ือมธุรกิจสาขาท่ัวไทย ท่ีมีความจําเปนตองติดตอประสานงานกนัเปน
ประจํา ชวยลดคาใชจายโทรศัพทของเลขหมายในกจิการท่ัวประเทศ ดวยการเหมาจายคาบริการใน
ลักษณะของกลุมเลขหมาย 
 
บริการส่ือสารขอมูล 
 
 -  คูสายเชา วงจรเชา (Leased Line)  บริการส่ือสารดวยเทคโนโลยีใยแกวนําแสง เพื่อรับสง
ภาพ เสียง และขอมูล  จากตนทางถึงปลายทาง ใหตดิตอถึงกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และ
ปลอดภัยดวยความเร็วตั้งแต 9.6 Kbps -155 Mbps 
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 -  บริการส่ือสารรวมระบบดิจิตอล ISDN (Integrated Services Digital Network)  เปน
บริการรับ-สงสัญญาณเสียง ภาพ ขอมูล ดวยสัญญาณดิจติอล ความเร็วต้ังแต 64 Kbps – 2 Mbps มี
ความชัดเจน ถูกตอง แมนยํา และสามารถติดต้ังอุปกรณปลายทางไดถึง 8 เคร่ือง หรือมากกวา 
ข้ึนอยูกับลักษณะการใชงาน ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 
    1)  บริการประเภท BAI (Basic Access Interface)  มีโครงสรางชองสัญญาณสําหรับรับ-
สงขอมูลได 2 ชองสัญญาณ แตละชองสัญญาณมีความเร็ว 64 Kbps เหมาะสําหรับธุรกิจประเภท
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
    2)  บริการประเภท PRI (Primary Rate Interface)  มีโครงสรางชองสัญญาณสําหรับรับ-
สงขอมูล 30 ชองสัญญาณ แตละชองสัญญาณมีความเร็ว 64 Kbps เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญท่ี
มีความตองการใชงานสูง 
 -  บริการทางดวนขอมูล Broadband ISDN  เปนเสมือนวงจรเชาความเร็วสูงราคาประหยัด 
ซ่ึงใชสําหรับติดตอภายในองคกร การติดตอระหวางสาขา หรือการติดตอระหวางธุรกิจ ใช
เทคโนโลยี ATM มีความเร็วสําหรับเลือกใชงานตั้งแต 64 Kbps ถึง 155 Mbps เลือกใชบริการได 5 
บริการ ไดแก 
    1)บริการ ATM บริการส่ือสารความเร็วสูงท่ีรองรับมัลติมีเดีย สามารถสงภาพเคล่ือนไหว 
เสียง และขอมูลปริมาณมาก ไดดวยความเร็วตั้งแต 2 Mbps - 155 Mbps ตอบสนองความพึงพอใจ
ดวยการรับประกันคุณภาพบริการ และมีระบบการจัดการโครงขายท่ีมีความทันสมัย 
    2)  บริการ CES (Circuit Emulation Service)  เปนบริการส่ือสารบนโครงขาย ATM ท่ี
รองรับการติดตอส่ือสารดวยความเร็วตั้งแต 64 Kbps - 2 Mbps เหมาะสําหรับการใชงานขอมูล 
(Data) และเสียง (Voice) เชน การเช่ือมตอระหวางเครือขายคอมพิวเตอร (LAN to LAN) และการ
เช่ือมตอระหวางตูสาขาอัตโนมัติ (PABX to PABX) 
    3)  บริการ Frame Relay เหมาะสําหรับการใชงานดานขอมูล (Data) เชน การเช่ือมตอ
ระหวางเครือขายคอมพิวเตอร (LAN to LAN) ซ่ึงการเช่ือมตอแบบ Frame Relay ผานโครงขาย 
ATM เปนเสมือนวงจรเชาราคาประหยดั เนือ่งจากคาใชจายไมข้ึนอยูกับระยะทาง 
    4)  บริการ RAN (Remote Access Network)  เปนการส่ือสารขอมูลใหกับผูใหบริการ
อินเตอรเน็ต (ISP) และโครงขายภายในองคกร สําหรับเช่ือมโยงอุปกรณ Server กับผูใชบริการ 
ISDN สามารถใชบริการไดท่ัวไทย เสียคาใชจายเพียงคร้ังละ 3 บาท ในการใหบริการสามารถเลือก
อัตราความเร็วในการเช่ือมตอไดท้ังหมด 8 ระดับ ตั้งแต 512  Kbps – 140  Mbps 
    5)  บริการ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)  เปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ของการรับสงขอมูลผานคูสายโทรศัพทธรรมดาใหมีความเร็วสูงกวาเดมิถึง 30 เทา ท่ีทําใหการ
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ส่ือสารบนสายเคเบิลทองแดงธรรมดาใชงานไดดวยความเร็วสูง พรอมกับการใชโทรศัพทปกติ ใน
เวลาเดยีวกันบนเลขหมายเดมิท่ีมีอยู มีความเร็วในการรับสงขอมูล (Download) ตั้งแต 128 Kbps - 2 
Mbps และการสงขอมูล (Upload) ตั้งแต 64 Kbps - 512 Kbps 
 -  บริการส่ือสารธุรกิจเพื่อธุรกิจผานดาวเทียม ISBN  สําหรับธุรกิจท่ีมีสํานักงานหางไกล
กันหรืออยูนอกพื้นท่ีขายสาย รับ-สงขอมูลโดยผานระบบดาวเทียมดวยการทํางานของสถานี
ภาคพื้นดนิขนาดเล็ก เปนสถานีรับ-สงสัญญาณระหวางดาวเทียมศูนยกลาง (HUB Station)  ซ่ึงมี
จานรับสงสัญญาณขนาดใหญควบคุมการทํางานของโครงขายภาคพื้นดินของ ทศท และถายทอด
สัญญาณผานดาวเทียมไปยงัสถานีลูกขาย (PES : Personal Earth Station)  ประกอบดวย จานเสา
อากาศขนาดเล็กท่ีติดต้ังอยูท่ีสํานักงาน ดวยความเร็ว 250 Kbps 
 
บริการอินเตอรเน็ต 
 
 -  TOT Online  บริการอินเตอรเน็ตฟรี ผานหมายเลข 1222 ไมตองเสียคาบริการ คาช่ัวโมง
ใชงาน เปนบริการใชงานอินเตอรเน็ตผานโครงขาย IP ของ ทศท 
 -  www.totweb.net (บริการดวนออนไลนผานเว็บไซต)  ทางเลือกใหมของการชําระ
คาบริการโทรศัพทท่ีใหท้ังความสะดวก รวดเร็ว และไมยุงยาก เพียงเลือกชําระคาบริการผาน
เว็บไซต โดยคลิกมาลงทะเบียนท่ี www.totweb.net เพือ่รับรหัสผูใชบริการ (User ID) รหัสผาน 
(Password) เพื่อใช Login เขาสูบริการดวนออนไลน 
 -  TOT Hot Spot (FlexiNet  เดิม)  บริการอินเตอรเน็ตไรสายความเร็วสูง ดวยเทคโนโลยี 
Wi-Fi (Wireless Fidelity)  ซ่ึงสามารถใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต ดวยความเร็วสูงถึง 11 Mbps 
ซ่ึงเร็วกวาการเช่ือมตอผานโมเด็ม  
 -  อินเตอรเนต็สาธารณะ  สําหรับผูท่ีไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ  ใหสามารถ
เขาสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสากล ในการคนหาขอมูลขาวสารและดําเนินธุรกิจไดจากท่ัวทุกมุม
โลกไดอยางสะดวกรวดเร็วในอัตราประหยัด 
 - อินเตอรเน็ตตําบล  เปนการเช่ือมโยงโครงขาย IP เขาสูเว็บไซต 
http://www.khonthai.com/ เพื่อเช่ือมโยงขอมูลสวนราชการตางๆ  
 -  โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (School Net)  เปนการเช่ือมตอเครือขาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศเขากับเครือขายไทยสารอินเตอรเน็ต ในการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารและประสบการณกลุมโรงเรียน  โดยติดต้ังเลขหมายท่ีศูนยบริการ จํานวน 20 แหงท่ัว
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ประเทศ และสามารถเรียกเขามายังเครือขายไดท่ีหมายเลข 1509  โดยเสียคาใชจายในการใชงาน
เพียงคร้ังละ 3 บาท ท่ัวประเทศ 
 
 
บริการส่ือสารไรสาย 
 
 -  โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz  หรือ CELLULAR 470 เปนโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ
แรกท่ีนําเขามาใชในประเทศไทย ใหบริการโดยใชเทคนิคของเซลลูลาร มีกําลังสงสูง และมีรัศมี
การติดตอกวางไกลสูงสุด เนื่องจากมีสถานีโครงขายติดต้ังครอบคลุมถนนสายหลักและพื้นท่ีตางๆ 
ท่ัวประเทศ แมในทองท่ีทุรกันดาร แนวชายแดนหรือทะเลฝงอาวไทยและทะเลอันดามันบางสวน  
และยังไดนําโครงขายมาพัฒนาใหบริการในสวนของบริการโทรศัพทสาธารณะ, โทรศัพทพื้นฐาน
นอกขายสาย (WLL) และโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท 
 -  โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดจิิตอล ยานความถ่ี 1900 MHz  ซ่ึงสามารถพัฒนาการใหบริการ
ไปสูเทคโนโลยี 3G ในอนาคตได ดําเนนิการโดย Thai Mobile ซ่ึงเปนการใหบริการรวมกันระหวาง 
บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 -  TOT Pager  เปนบริการโทรศัพทติดตามตัว (Paging Service)  ใชคล่ืนวิทยุเปนส่ือในการ
ติดตอสามารถรับสัญญาณเสียง ตัวเลข และตัวอักษรในชวงความถ่ี 173-280 MHz สามารถพกพาไป
ใชงานไดท่ัวประเทศ  ผานระบบอัตโนมัตแิละผานโอเปอเรเตอร ทางหมายเลข 141, 142 และ 151, 
152   คาโทรคร้ังละ 3 บาท ท่ัวประเทศ 
 -  วิทยุโทรศัพทเฉพาะกลุม CBR (Common Base Radio-Telephone)  คือ ระบบท่ีรวม
ความถ่ีหรือชองสัญญาณส่ือสารมารวมกันไวท่ีสวนกลาง แลวระบบจะเปนผูจัดสรรความถ่ีตางๆ 
ใหผูใชบริการผลัดกันเขามาใช เม่ือใชเสร็จความถ่ีจะคืนกลับมาใหระบบ เพื่อจัดสรรใหผูใชบริการ
รายอ่ืนๆ ไดใชความถ่ีตอไป ซ่ึงนับวาเปนการนําความถี่มาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เปนท่ียอมรับอยางแพรหลายในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ ญ่ีปุน จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
และไทย 
 
บริการบัตรโทรศัพท 
 
 -  PIN Phone 108  บัตรโทรศัพทท่ีชวยลดปญหาจากการใชเหรียญโทรศัพทหรือโทรศัพท
ถูกระงับการเรียกออก  ใชบริการไดจากโทรศัพทบาน/สํานักงาน และโทรศัพทสาธารณะแบบ
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หยอดเหรียญและใชบัตร TOT Card  ซ่ึงติดตอไปยังปลายทางท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
เพียงกด 108 เพื่อเขาสูบริการ และตามดวยรหัสบัตรโทรศัพท PIN Phone 14 หลัก แลวจึงตามดวย
เลขหมายปลายทาง โดยเครื่องจะตัดคาใชบริการจากมูลคาเงินในบัตร โดยมีมูลคาบัตรต้ังแต 50, 
100, 300 และ 500 บาท 
 -  TOT Card  สามารถติดตอไดอยางสะดวก รวดเร็ว ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 -  TOT Postpaid  เปนบริการบัตรโทรศัพทท่ีใชกับเคร่ืองโทรศัพทธรรมดา หรือโทรศัพท
สาธารณะชนดิกดปุม DTMF (Dial Tone Multi Frequency) เพื่อเรียกไปยังเลขหมายปลายทางตางๆ 
โดยใชรหัสมีลักษณะคลายกับบริการ PIN Phone 108 แตกตางกันท่ีบัตร TOT Postpaid  จะตอง
สมัครใชบริการโดยมีภาระคาใชบริการท่ีเกดิข้ึนจากการใชบัตร และเรียกเก็บจากเลขหมาย
โทรศัพทพื้นฐานท่ีกําหนดใหเรียกเก็บเงิน 
 -  TOT Hot Spot Card (FlexiNet Card)   ทําใหสามารถใชอินเตอรเน็ตไรสายความเร็วสูง
จาก Computer Notebook หรือ PDA (Personal Digital Assistant)  ไดโดยไมตองตอสายตางๆ และ
มีอุปกรณ support wireless 
 -  บริการ Tip Card (TOT Internet & Phone Card)  สามารถใชโทรติดตอถึงกันได ท้ังโทร
ในพื้นท่ีเดียวกนั หรือโทรทางไกลในประเทศ และทองโลกอินเตอรเนต็เพื่อคนหาขาวสาร หรือเช็ค 
e-mail ไดสะดวกและงายดาย ท้ังในและตางประเทศ 
 
บริการอ่ืนๆ 
 
 -  บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส TOT Certificate Authority (TOT CA)  เปนการออก
ใบรับรองดิจิตอลใหกับธุรกจิ e-Commerce ซ่ึงการใหบริการออกใบรับรองนี้สามารถทําไดท้ัง
ใบรับรองสําหรับบุคคลเพ่ือยืนยันตัวบุคคลโดยใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสและการเขารหัสขอมูล 
เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีใชในการทาํธุรกรรม นอกจากนีย้ังเปนการเพ่ิมชองทาง
การตลาดใหกบัผูขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ตและเปนการเพิ่มความสะดวกใหกบัผูซ้ือดวยระบบ
การชําระคาสินคาผานบัตรเครดิต และหักบัญชีผานธนาคารไดอีกดวย 
 -  EDC POOL (Electronic Draft Capture)  เปนบริการศูนยกลางเครือขายในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผานบัตรเครดิต เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหกับรานคายอยมีเคร่ืองรับบัตรเครดิต  
โดยใหบริการผานโครงขายโทรศัพทประจําท่ี และโครงขายอัจฉริยะ ดวยอัตราคาบริการเพียงคร้ัง
ละ 1 บาท ในเขตนครหลวงและปริมณฑล และอัตราคร้ังละ 1.50 บาทในเขตภูมิภาค 
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 -  บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพททางหมายเลข “1133”  ท้ังหมายเลขโทรศัพทของ
บุคคลหรือหนวยงานที่ตองการจะติดตอ ท้ังโทรศัพทบานหรือโทรสาร 
 -  บริการรับแจงเหตุขัดของทางหมายเลข “1177”   ผูใชบริการสามารถโทรแจงเหตุเสีย 
เหตุขัดของไดท่ีหมายเลข 1177 และตามดวยเลขหมายที่ขัดของ (9 หลัก) พรอมแจงอาการเสียแก
เจาหนาท่ี เพื่อตรวจสอบและแกไข 
 -  ศูนยบริการลูกคา ทศท  ไดจัดใหมีศูนยบริการลูกคาท่ัวประเทศ ในรูปแบบ TOT Shop 
เปนรานท่ีทันสมัยใหบริการแบบ One Stop Service สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ทุกรูปแบบภายใตแนวคิด “สะดวก งาย ใกลๆคุณ” หรือ “Communication Friendly” 
 -  ศูนยลูกคาสัมพันธ 1100  หรือ Call Center 1100  สามารถติดตอสอบถามหรือให
คําแนะนําเกีย่วกับเร่ืองตางๆ  โดยไมเสียคาบริการ ในวันจนัทร-ศุกร ระหวางเวลา 07.00-19.00 น. 
หรือระบบตอบรับอัตโนมัติตลอด 24 ช่ัวโมง ไมวันหยดุ 
 -  ศูนยบริการภาครัฐเพื่อประชาชน Government Contact Center (GCC) ผานเลขหมาย
พิเศษ “1111”  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนของหนวยงานรัฐบาล รวมถึง เร่ือง
รองเรียนตางๆ ไปยังหนวยงานน้ันๆ โดยตรง 
 
บริการท่ี ทศท เปนผูรวมทุน 
 
 -  บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 900 MHz  เปนบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบอนาลอก 
(NMT) และดิจิตอล (GSM) ชวงความถ่ียาน UHF (Ultra High Frequency) 905-960 MHz ในพ้ืนท่ี
ตางๆ ท่ัวประเทศ โดยดําเนนิงานรวมกับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
 -  บริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท (AUDIOTEX)  ใหบริการผานโครงขายโทรศัพท
ของ ทศท เปนรูปแบบของการใหบริการขอมูล ขาวสาร สาระความบันเทิง อาทิ การพยากรณ
โชคชะตาราศี รายงานผลการแขงขันกีฬา ฯลฯ จากโทรศัพทบาน ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไมตองยืน่
ขอใชบริการ  
 -  บริการโทรศัพทพื้นฐานใชนอกสถานท่ี (PCT : Personal Communication Telephone) 
เปนบริการเสริมของโทรศัพทประจําท่ีท่ีสามารถพกพาไปใชงานนอกสถานท่ีไดดวยการทํางานท่ี
แยกออกจากกนัโดยอิสระ จึงสามารถรับเขาหรือเรียกออกไดพรอมกบัโทรศัพทบาน ตัวเคร่ืองมี
ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา เปดใหบริการกับโทรศัพทบานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครอบคลุม
พื้นที่ 1,500 ตร.กม. ดวยคุณสมบัติพิเศษท่ีใชเลขหมายเดยีวกับโทรศัพทบาน   
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ผลิตภัณฑและบริการท่ีสาํคัญของ ทร ู

 
 การส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว และประหยัด ดวยการส่ือสารอยางตอเนื่องไมขาดตอน ทรู ได
ขยายขอบขายการใหบริการเพื่อใหครอบคลุมบริการท้ังดานเสียง ขอมูล และความบันเทิงครบวงจร 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  
 

บริการเสียง 
 
โทรศัพทพื้นฐานและบริการเสริม  
 
 ทรู ไดรับสัมปทานจาก ทศท ใหเปนผูดําเนนิการลงทุน จดัหา และติดต้ัง ควบคุม ตลอดจน
ซอมบํารุงและรักษาอุปกรณในระบบการขยายบริการโทรศัพทจํานวน 2.6 ลานเลขหมาย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนระยะเวลา 25 ป  โดยไดรับสวนแบงรายไดในอัตรารอยละ 84  
สําหรับโทรศัพทจํานวน 2 ลานเลขหมาย และอัตรารอยละ 79 สําหรับโทรศัพทจํานวน 6 แสนเลข
หมาย ในสวนของบริการเสริมจะไดรับสวนแบงรายไดในอัตรารอยละ 82 ของรายไดจากบริการ
เสริมนั้นๆ ยกเวนบริการโทรศัพทสาธารณะ ซ่ึงไดรับสวนแบงรายไดในอัตรารอยละ 76.5  

การใหบริการติดตัง้เลขหมายโทรศัพท 
 
 ผูขอเชาเลขหมายสามารถยื่นเร่ืองขอติดต้ังโทรศัพท  จากนั้น บริษัทฯ จะทําการจดัสรรเลข
หมายท่ีไดรับจาก ทศท ใหแกลูกคาและดําเนินการติดต้ังเดินสายโทรศพัทจนแลวเสร็จ  
 
บริการเสริมพิเศษ 
 
 1.  บริการโทรศัพทสาธารณะ  ทรูไดรับอนุญาตจาก ทศท เพือ่ใหบริการโทรศัพท
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 20,000 ตู  โดยเร่ิมติดตั้งและใหบริการ
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ปจจุบันไดเปดใหบริการครบจํานวน 26,000 ตู  
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 2.  บริการรับแจงเหตุเสีย (บริการ 1177) และซอมบํารุงสายกระจาย  ทรูไดรับมอบหมาย
จาก ทศท ในการใหบริการรับแจงเหตุเสียและซอมบํารุงสายกระจายใหแกผูใชบริการโทรศัพทใน
โครงขาย 2.6 ลานเลขหมาย ตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา 
 
 3.  บริการรับฝากขอความอัตโนมัติ (Voice Mailbox)  บริการตอบรับโทรศัพทอัตโนมัต ิ
ซ่ึงสามารถรับฝากขอความในขณะท่ีสายยังไมวาง หรือไมมีผูรับสาย โดยไมตองมีอุปกรณเพิ่มเติม 
เนื่องจากใชอุปกรณสวนกลาง ผูใชบริการสามารถรับฟงขอความท่ีฝากไวโดยการโทรติดตอมายัง
ศูนยบริการ 
 
 4.  บริการ TA Connex เปนบริการเสริมพิเศษ ซ่ึงประกอบดวยบริการตางๆ เชน บริการ
รับสายเรียกซอน (call waiting) บริการสนทนา 3 สาย (conference call) บริการโอนเลขหมาย (call 
forwording) บริการเลขหมายดวน (hot line) บริการยอเลขหมาย (abbreviated dialing) บริการโทร
ซํ้าอัตโนมัติ (automatic call repetition) และบริการจํากัดการโทรออก (outgoing call barring) 
 
 5.  บริการตูสาขาอัตโนมัติระบบตอเขาตรง (Direct Inward Dialling : DID) เปนบริการท่ี
ทําใหโทรศัพทธรรมดาสามารถเรียกเขาเลขหมายภายในของตูสาขาอัตโนมัติไดโดยไมตองผาน
พนักงานสลับสาย (Operator) จึงทําใหเลขหมายภายในทุกเลขหมาย เปรียบเสมือนสายตรง 
 
 6.  บริการเลขหมายนําหมู (Hunting Group)  เปนบริการท่ีจัดกลุมเลขหมายใหสามารถโทร
เขาไดโดยใชเลขหมายหลักเพียงเลขหมายเดียว 
 
 7.  โครงขายส่ือสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Service Digital Network : ISDN)  เปน
บริการท่ีทําใหผูใชสามารถติดตอส่ือสารกันไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังรับ-สงสัญญาณภาพ เสียง 
และขอมูลพรอมกันได  เชน การใชโทรศัพท โทรสาร การสงขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ
ปลายทางอ่ืนๆ เช่ือมโยงขอมูลถึงกันบนคูสายเพยีง 1 คูสายในเวลาเดยีวกัน 
 
 
 
บริการโทรศัพทพื้นฐานพกพา (PCT) 
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 ทรูรวมกับ บริษัท เอเชีย ไวรเลส คอมมิวนิเคช่ัน จํากดั (“AWC”) ซ่ึงเปนบริษัทยอย เปด
ใหบริการโทรศัพทพื้นฐานพกพา PCT ข้ึนอยางเปนทางการ เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542  โดย
บริการ PCT เปนบริการท่ีทําใหผูใชบริการสามารถพกพาโทรศัพทบานไปใชนอกบานได และใช
เลขหมายเดยีวกับโทรศัพทบาน 
 ในการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานพกพา PCT  ทรูไดนํา 2 เทคโนโลยีใหมเขามาเพ่ิมเติมใน
โครงขายโทรศัพทพื้นฐาน ไดแก เทคโนโลยีของ Personal Handy System (“PHS”)  ซ่ึงพัฒนามา
จากการผสมผสานระบบโทรศัพทไรสาย (cordless telephone system)  เขากับโครงขายโทรศัพท
พื้นฐาน และอีกเทคโนโลยหีนึ่งคือ Advanced Intelligent Network (“AIN”)  ซ่ึงชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของชุมสายใหเอ้ืออํานวยตอการนําเลขหมายโทรศัพทพืน้ฐานติดตัวไปใชนอก
สถานท่ีได 
 ในป พ.ศ.2544  ทรูไดเปดใหบริการ PCT แบบชําระคาบริการลวงหนา (prepaid) ซ่ึง
สามารถดึงดูดลูกคากลุมครอบครัวท่ีตองการจํากัดปริมาณการใชโทรศัพทของสมาชิกในครอบครัว 
และกลุมลูกคาท่ีอาศัยในหอพัก อพารตเมนท หรือ หองเชา ซ่ึงไมมีโทรศัพทพื้นฐานเปนของตนเอง 
เนื่องจากทรูไดใหบริการโดยผานเบอรโทรศัพทพื้นฐานของทรูซ่ึงจะมีการจัดสรรสําหรับการ
ใหบริการประเภทนี้โดยเฉพาะ บริการนี้ไดเปดใหบริการภายใตช่ือ PCT Buddy 
 การใหบริการ PCT ไดดําเนินการภายใตสัญญาสัมปทานของ ทศท โดยรายไดท้ังหมดจะ
ถูกจัดเก็บโดย ทศท และ ทศท จะแบงรายไดท่ีจดัเกบ็กอนหกัคาใชจายใหทรูในอัตรารอยละ 82 
เนื่องจาก ทรู ไดมอบหมายให AWC ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ดําเนินการใหบริการ PCTแก
ลูกคา  ดังนั้น ทรู จึงตองแบงรายไดท่ีไดรับมาจาก ทศท ในอัตราประมาณรอยละ 70 ของรายได
หลังจากสวนแบงรายไดท่ี ทศท ไดหักไว ใหกับ AWC  นอกจากนัน้ ทศท ก็สามารถใหบริการ PCT 
แกผูท่ีใชหมายเลขโทรศัพทของ ทศท ไดเชนกัน  แตเนือ่งจากโครงขาย PCT เปนของทรู  ทศท จึง
ตองแบงรายไดสวนหนึ่งท่ี ทศท ไดรับจากผูใชบริการ PCT จากหมายเลขโทรศัพทของ ทศท ให
แกทรู  เพื่อเปนเสมือนคาเชาโครงขาย PCT ของทรู โดยในสวนนี้ ทศท จะตองแบงรายไดประมาณ
รอยละ 80 ใหแกทรู ในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนอยูท่ีระดับตํ่ากวา 38 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐ และ
ในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนอยูท่ี 38-45 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐ สวนแบงรายไดจะเพิ่มข้ึนเปน
ประมาณรอยละ 82  ท้ังนี้ บริษัทจะตองจัดแบงรายไดท่ีบริษัทไดรับใหแก AWC ตามท่ีไดกลาวไว
ขางตน 

บริการโครงขายมัลติมีเดีย 
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 ธุรกิจมัลติมีเดยีของทรู ดําเนนิการโดยบริษทั เอเชีย มัลติมีเดีย จํากดั (“AM”) ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของทรู  AM เปนเจาของโครงขายมัลติมีเดีย Hybrid Fiber-optic Coaxial  หรือ HFC ขนาดใหญ 
ซ่ึงไดรับอนุญาตจาก ทศท ใหดําเนนิการใหเชาวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงผานโครงขายมัลติมีเดยี 
มีกําหนดเวลา 20 ป ตั้งแตวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2540   ปจจุบัน AM ทําธุรกิจรวมกับ บริษทั 
ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) (“ยูบีซี”)  ซ่ึงเปนบริษัทรวมของทรูและเปน
ผูประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวี โดย AM ไดทําสัญญากับยูบีซี ในการใหเชาโครงขาย HFC ในสวนท่ี
เปน analog จํานวน 35 ชอง สําหรับการแพรภาพรายการตางๆ ใหกับลูกคา นอกเหนือจากนัน้ AM 
ยังเปนตัวแทนจําหนายและเปนผูติดต้ังสายกระจาย (dropwire) ใหกบัลูกคาของยูบีซีเพื่อท่ีจะเชื่อม
โครงขาย HFC ของ AM ใหเขาถึงบานเรือนของผูท่ีขอรับสัญญาณเคเบิลทีวีจากยูบีซี รวมท้ังเปนผู
ติดต้ังและบํารุงซอมแซมกลองรับสัญญาณเคเบิลทีวี หรือ Set-top Box  ของยูบีซีท่ีมีอยูประจําทุก
บานเรือนท่ีรับสัญญาณเคเบิลทีวีของยูบีซี 
 นอกจากนี้ AM นับเปนบริษัทแรกในประเทศไทยท่ีใหบริการ Broadband Internet Services 
โดยการใชเทคโนโลยีจาก Cable Modem ซ่ึงทดลองเปดใหบริการแกลูกคากลุมแรกเม่ือเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2542  เทคโนโลยี Cable Modem เปนอุปกรณภายนอกท่ีพวงตอกับคอมพิวเตอร เพื่อ
ใชในการสงและรับขอมูลผานทางโครงขาย HFC ไดในเวลารวดเร็ว โดยท่ี Cable Modem นี้ 
สามารถเช่ือมตอเขาสูระบบอินเตอรเน็ตดวยความเร็วท่ีสูงถึงมากกวา 100 เทาของ Modem ท่ัวไปท่ี
ใชกันอยูในปจจุบัน และการที่ Cable Modem นี้ไดเช่ือมตอเขากับอินเตอรเน็ตอยางถาวร ผูใชจึงไม
ตองเสียเวลาในการตอผานทางโทรศัพทและไมตองใชสายโทรศัพทเพิ่มอีก 
 
บริการสงผานขอมูล 
 
 ทรูมีการใหบริการสงผานขอมูลใหกับลูกคาผานทางเลือกตางๆ ท้ังทางดานความเร็วและ
ความคลองตัวในการใชงาน เพื่อท่ีจะใหลูกคามีสิทธิเลือกเทคโนโลยีท่ีตรงตามความตองการของ
ลูกคาไดมากท่ีสุด ภายหลังการติดต้ังโครงขาย ATM/IP และ Remote Access Server (“RAS”)  เม่ือ
กลางป พ.ศ. 2543 ทําใหทรูมีความสามารถในการใหบริการสงผานขอมูลไดเพิ่มข้ึนอยางมาก ท้ังใน
ดานการใหบริการท่ีมีความเร็วสูงกวาเดิมและใหบริการไดในระดับความเร็วตามความตองการของ
ลูกคา เทคโนโลยีในการสงผานขอมูลท่ีทรูใหบริการ ไดแก 
 1.  โครงขายขอมูลดิจิตอล (Digital Data Network : DDN) เปนบริการเสนทางส่ือสารท่ี
เช่ือมโยงการรับสงขอมูลภาพและเสียงระหวางสถานท่ี 2 แหง ภายใตโครงขายของทรู ผูใชบริการ
สามารถใชบริการนี้เปนเสนทางพิเศษเฉพาะในการออนไลนขอมูลหรือรับสงสัญญาณ ซ่ึงเหมาะกบั
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ธุรกิจหรือองคกรท่ีมีสาขามากมาย อาทิเชน ธนาคาร สถาบันการเงิน ฯลฯ ท่ีจะตองอาศัยการรับสง
ขอมูลอยางตอเนื่องและถูกตองแมนยํา 
 2.  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)  เปนบริการสงผานขอมูลความเร็วสูงบน
โครงขายโทรศัพทพื้นฐาน ซ่ึงสามารถใหบริการดวยความเร็วท่ีแนนอน เพื่อใหเหมาะสมตาม
วิธีการใชงานของลูกคาแตละรายและยังสามารถใชงานโทรศัพทในการติดตอส่ือสารไดใน
ขณะเดียวกัน ทรูใหบริการ ADSL ภายใตช่ือ “TRUE Express” 
 3.  บริการ IP Access Service (“IPAS”)  เปนบริการภายใตช่ือ “TRUE Megaport” IPAS 
เปนอีกทางเลือกหนึ่งของบริการ Trunking Access  โดยทรูไดใหบริการและบริหาร RAS แกลูกคา
ท่ีตองการใชบริการในสวนท่ีเปน Access port  จากภายนอก กลุมลูกคาเปาหมายของ TRUE 
Megaport ไดแก บริษัทผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISPs)  บริษัทผูใหบริการดานขอมูลบนเว็บไซต 
และกลุมลูกคาธุรกิจซ่ึงตองการ Virtual Private Network service (“VPN”) หรือการเช่ือมตอ
ระหวางสาขา โดยลูกคาจะไดรับประโยชนจากบริการนี้คือ ไมตองลงทุนในคาอุปกรณและ
คาบริการสําหรับสวน Access port 

บริการอินเตอรเน็ตและอีคอมเมิรซ 
 
 ในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2539  บริษัท เอเชีย อินโฟเนต็ จํากัด (“AI”) ซ่ึงเปนบริษัทยอย
ของทรู ไดรับอนุญาตจาก “กสท.”  ใหดําเนินธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ต โดยมีกําหนดเวลา 10 
ป AI ดําเนินธุรกิจเปน Internet Service Provider (“ISP”) ใหบริการอินเตอรเนต็ในนาม “เอเซียเน็ต”  
AI ใหบริการอินเตอรเน็ตแกสมาชิกในหลายรูปแบบ ดังนี้คือ สําหรับผูใชบริการแบบองคกร  AI 
ใหบริการอินเตอรเน็ตผานวงจรเชา Leased Line และ ISDN และใหบริการ Web Hosting  และ
สําหรับผูใชบริการรายยอยท่ัวไป AI ไดใหบริการอินเตอรเน็ตในรูปแบบตางๆ กัน ข้ึนอยูกับความ
ตองการของลูกคา เชน บริการแบบรายเดอืน บริการแบบรายช่ัวโมง ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีผูซ้ือ
สามารถใชงานไดทันที และบริการโรมม่ิงระหวางประเทศ (International roaming) ท่ีชวยให
สมาชิกใชงานอินเตอรเน็ตไดท่ัวโลก 
 นอกจาก AI แลว ทรูยังมีเวบ็ไซตช่ือ Click TA.com ท่ีเปนเว็บไซตสําหรับใหบริการผูใช
เลขหมายของ TA โดย Click TA.com เปนบริการอินเตอรเน็ตในราคาประหยัด ท่ีสามารถรับสง
ขอมูลไดรวดเร็ว และเปนเสมือนประตูหรือทางเขาหลักเพื่อนําลูกคาเขาไปสูระบบอินเตอรเน็ต 
(portal) ซ่ึงเนื้อหาในเว็บไซตประกอบดวยขอมูลขาวสารตางๆ และผูใชบริการยังสามารถใชบริการ 
Free Email ผานทาง Click TA ดวย Click TA.com เปนการใหบริการผานทางเครือขายอินเตอรเนต็
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ของ AI ซ่ึงทรูไดมอบหมายให AI เปนผูเรียกเก็บคาบริการอินเตอรเนต็ของ Click TA และรายได
ของ Click TA จะถูกแบงเปนสัดสวนระหวางทรูกับ AI  ซ่ึงสัดสวนการแบงรายไดนี้ข้ึนอยูกบั
จํานวนผูใชบริการของ Click TA 
 นอกจากนี ้ ทรูไดใหบริการอีคอมเมิรซสําหรับลูกคาท่ีเปนบริษัทหรือสถาบัน ซ่ึง
ประกอบดวย การใหบริการ end-to-end web development Solution เชน การใหบริการ Web 
Design, Web Development Implementation และ  Hosting  เปนตน  โดยสามารถใหบริการไดแม
สําหรับเว็บไซตท่ีตองการความสลับซับซอนใชลวดลายรูปภาพหรือรูปภาพเคลื่อนไหว เสียง และ
มัลติมีเดียตางๆ 
 
พัฒนาการท่ีสําคัญของทีเอ ในสวนท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ ทีเอ 
 
พฤศจิกายน  พ.ศ.2533 กอต้ังทีเอ ดวยทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท 
สิงหาคม พ.ศ.2534  รวมลงนามในสัญญารวมการงานกับ ทศท. ซึ่งมอบหมายใหทีเอเปนผู

รวมดําเนินการลงทุน เพื่อการติดต้ังโทรศัพท 2 ลานเลขหมายในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึการซอม และบํารุงรักษา เปน

ระยะเวลา 25 ป 

ธันวาคม พ.ศ.2534  กอต้ังบริษัท เทเลคอมโฮลด้ิง จํากดั เพื่อการลงทนุในธุรกิจดาน

โทรคมนาคม 

กรกฎาคม พ.ศ.2535  บริษัท ไนเนก็ซ เน็ตเวิรค ซสิเท็มส (ประเทศไทย) จํากดั เขาถือหุนใน

บริษัทในอัตรารอยละ 15  

ธันวาคม พ.ศ.2536 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยทุนจดทะเบียน 
22,230 ลานบาท 

มิถุนายน พ.ศ.2537 รวมลงทุนใน FLAG Telecom Holding Limited (“FLAG”)  ซ่ึงเปนผู
ใหบริการเคเบิลใยแกวใตน้ําแกผูใหบริการโทรคมนาคม 

มีนาคม พ.ศ.2538 เร่ิมดําเนินการใหบริการเคเบิลทีวี โดยบริษทั ยูทีวี เคเบิล เน็ตเวิรค จํากดั 
(มหาชน) (“ยูทีว”ี) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 

กันยายน พ.ศ.2538 ไดรับอนุญาตจาก ทศท. ใหติดต้ังโทรศัพทพื้นฐานเพิ่มอีก 600,000 เลข
หมาย 

พฤษภาคม พ.ศ.2539 ไดรับอนุญาตจาก ทศท. เพื่อใหบริการเสริมตางๆ เชน โครงขายขอมูลดิ
จิตัล และบริการเสริม TA Connex 
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สิงหาคม พ.ศ.2539 ไดรับอนุญาตใหเปดใหบริการโทรศัพทพื้นฐานพกพา หรือ PCT 
มกราคม พ.ศ.2540 ไดรับอนุญาตใหเปดบริการโทรศัพทสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
พฤษภาคม พ.ศ.2541 ยูทีวี รวมกิจการกับบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง คอร

ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“IBC”) ทําใหเปนผูใหบริการทีวีระบบ
บอกรับสมาชิกรายใหญ ภายใตช่ือบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“ยูบีซี”) 

พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เปดใหบริการโทรศัพทพื้นฐานพกพา หรือ PCT อยางเปนทางการ 
มีนาคม พ.ศ.2543 ปรับโครงสรางหน้ีเสร็จสมบูรณ โดย Kreditanstalt fÜr Wiederaufbau 

(“KfW”) ซ่ึงเปนเจาหนี้ตางประเทศรายใหญ เขาซ้ือหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุน
จํานวน 702 ลาน  หุนหรือสัดสวนรอยละ 24 ของจํานวนหุนรวม
หลักการเพิ่มทุน คิดเปนจํานวนเงิน 150 ลานเหรียญสหรัฐ 

สิงหาคม พ.ศ.2543 เปดใหบริการ ClickTA ซ่ึงเปนบริการอินเตอรเน็ตรูปแบบใหม 
พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ประกาศใชอัตราคาบริการสําหรับการโทรศัพททางไกลราคาถูก ภายใต

ช่ือ “TA1234” 
กุมภาพนัธ พ.ศ.2544 ชําระคืนเงินกูกอนกําหนดเปนเงินจํานวน 532 ลานบาท ดวยกระแสเงิน

สดของบริษัท 
เมษายน พ.ศ.2544 เปดใหบริการโทรศัพทพื้นฐานพกพาแบบจายลวงหนา หรือ prepaid 

PCT ภายใตช่ือ “PCT Buddy” 
กรกฎาคม พ.ศ.2544 เปดใหบริการโครงขายส่ือสารขอมูลความเร็วสูง ซ่ึงประกอบดวยบริการ 

ADSL บริการ Cable Modem และบริการ TA Megaport 
 ชําระคืนเงินกูกอนกําหนดเพิ่มเติมเปนเงินจํานวน 368 ลาน ดวยกระแส

เงินสดของบริษัท 
กันยายน พ.ศ.2544 เขาทํารายการ Swap กับ KfW จํานวนประมาณ 97 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพื่อชําระคืนเงินกูเปนเงินสกลุบาท เพือ่ลดความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ตุลาคม พ.ศ.2544 การแลกหุนเพือ่การเขาถือหุนรอยละ 41 ในบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเล
เทค จํากัด (“BITCO”) ซ่ึงถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 99.81 ของบริษัท ที
เอ ออเรนจ จาํกัด (เดิมคือ บริษัท ซีพี ออเรนจ จํากดั) บริษัท ทีเอ ออ
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เรนจ จํากัด เปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ GSM 1800 ท่ี
ไดรับสัมปทานจากการส่ือสารแหงประเทศไทย (“กสท.”)  

ธันวาคม พ.ศ.2544 ไดทําสัญญาเงินกูบาทฉบับใหม (New Baht Agreement) จํานวน 5,000 
ลานบาท เพือ่ชําระคืนเงินกูเงินสกุลตางประเทศ เพื่อลดความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มีนาคม พ.ศ.2545 ทีเอ ออเรนจ ซ่ึงบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 41 เปดใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ภายใตช่ือ Orange อยางเปนทางการ 

 ชําระคืนเงินกูลวงหนาเพิ่มเติมเปนเงินจํานวน 948 ลานบาท ดวยกระแส
เงินสดของบริษัท 

เมษายน พ.ศ.2545 บริษัทไดรับอนุญาตจาก ทศท ใหตดิต้ังและใหบริการโทรศัพท
สาธารณะเพ่ิมจํานวน 6,000 เลขหมาย ทําใหสามารถใหบริการโทรศัพท
สาธารณะจํานวนรวม 26,000 เลขหมาย 

กรกฎาคม พ.ศ2545 บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จํากัด และบริษทัยอยบางแหงไดรวมลงนามใน
สัญญาปรับโครงสรางหนี้กับกลุมเจาหนี้ เพือ่ฟนฟูสภาพหน้ีสิน 

 ชําระคืนเงินกูลวงหนาเพิ่มเติมเปนเงินจํานวน 345 ลานบาท ดวยกระแส
เงินสดของบริษัท 

สิงหาคม พ.ศ.2545 ลงนามในบันทึกขอตกลงเบ้ืองตน กับบริษัทช้ันนําของประเทศ 10 
บริษัท ซ่ึงเปนผูใหบริการในดานตางๆ ไดแก ขอมูล บันเทิง สุขภาพ 
การเงิน และอื่นๆ เพื่อรวมกันสงเสริมและพัฒนาบริการตางๆ สําหรับ
ชุมชน Broadband กลุมแรกของไทย 

กันยายน พ.ศ.2545 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2545 ไดมีมติอนมัุติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 34,278 ลานบาท เปน 44,461 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 1,018 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อใชในการ
ลงทุนเพิ่มเติมใน ทีเอ ออเรนจ บางสวน และจายชําระคืนเงินกูบางสวน 

 เปดใหบริการ Broadband สําหรับลูกคาธุรกิจ ภายใตช่ือ “TA Metronet” 
ซ่ึงใชเทคโนโลยี Fiber-to-building  ท่ีสามารถสงผานขอมูลดวย
ความเร็วสูง 512 Kbps ถึง 1 Gbps สําหรับลูกคาแตละราย 

ตุลาคม พ.ศ.2545 ประสบความสําเร็จในการออกหุนกูสกุลเงินบาทเปนเงินท้ังส้ิน 18,465  
ลานบาท ซ่ึงเปนการออกหุนกูท่ีมีมูลคาสูงเปนอันดับ 1 ท่ีมีการจัดอันดับ
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ความนาเช่ือถือ โดย TRIS และเปนหุนกูท่ีออกจําหนายโดยภาคเอกชนท่ี
มีมูลคาสูงเปนอันดับท่ี 2 ของประเทศไทย 

 ชําระคืนเงินกูกอนกําหนดเปนเงิน 452 ดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงิน
บาท 19,590 ลานบาท ซ่ึงเปนเงินท่ีไดมาจากการออกหุนกูจํานวน 
18,465 ลานบาท และเปนเงินกูสกุลเงินบาทจาก IFC เปนจํานวนเงิน 
1,125 ลานบาท 

  เสนอขายหุนสามัญใหมใหผูถือหุนเดิม โดยมีผูถือหุนเดิมจองซ้ือหุน
ท้ังส้ิน 461,997,236 หุน คิดเปนรอยละ 85.76 ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ี
เสนอขาย บริษัทไดทําการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจาก 
32,325 ลานบาท เปน 36,945 ลานบาท อันเนื่องมาจากการออกและ
เสนอขายหุนสามัญคร้ังนี้ 

 บริษัทไดนําเงินจากการจองซ้ือหุนจํานวน 3,003 ลานบาท ไปลงทุนใน
ธุรกิจของบริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากดั โดยผานบริษัท กรุงเทพอินเตอร
เทเลเทค จํากดั ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัท กรุงเทพ
อินเตอรเทเลเทค จํากัด เพิ่มข้ึนจากรอยละ 41 เปนประมาณรอยละ 44 

ธันวาคม พ.ศ.2545 ซ้ือคืนต๋ัวเงินจายสกุลเงินเยนญ่ีปุน เปนเงิน 3.6 พันลานบาท (10.1 
พันลานเยน) โดยไดรับสวนลดในอัตรารอยละ 81.3 ของมูลคาทางบัญชี 
ทําใหบริษัทไดรับผลกําไรจากการซ้ือคืนคร้ังนี้ เปนเงินประมาณ 3.1 
พันลานบาท ในงบการเงินประจําไตรมาสท่ี 4 ป 2545 

มีนาคม พ.ศ.2546 บริษัท เอเซียเน็ต คอรปอเรช่ัน จํากัด (ANC) ซ่ึงเปนบริษัทยอย รวมกับ
บริษัทเปดใหบริการอินเตอรเน็ตท่ีสะดวกตอการใชงาน ภายใตช่ือ “TA 
easy Click” ซ่ึงเปนบริการเฉพาะผูใชโทรศัพทพื้นฐานของบริษัท โดยมี
คาบริการเปนนาที และจะเรียกเก็บคาบริการภายหลังการใชงาน รวมกับ
บิลคาโทรศัพทพื้นฐาน 

 เปดใหบริการนําเอาหมายเลข PCT ท่ีมีอยูหลายๆ เคร่ืองมาจัดเขาเปน
กลุม (Wireless Group Call) โดยสามารถโทรในกลุมเดยีวกันโดยกดเลข
หมายพเิศษเพยีง 4 หลัก คิดคาบริการเหมาจายรายเดอืน และไมจํากัด
การโทรภายในกลุมเดยีวกัน ซ่ึงเปนบริการท่ีเหมาะกับลูกคาประเภท
ธุรกิจ 
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เมษายน พ.ศ.2546 ANC ไดรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 70 ในบริษัท ทรู อินเตอรเนต็ 
ดาตาเซ็นเตอร จํากัด หรือ ทรู ไอดีซี กับพันธมิตรโทรคมนาคมช้ันนํา
จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ไดแก บริษัท DACOM 
Corporation และบริษัท Korean Internet Data Center หรือ KIDC ซ่ึง
เปนบริษัทยอยของ DACOM และเปนผูใหบริการธุรกจิ Internet Data 
Center หรือ IDC ท่ีใหญท่ีสุดในเอเซีย เพื่อเปดใหบริการรับฝากขอมูล
ทางอินเตอรเนต็ในประเทศไทยดวยระบบสํารองขอมูลสมบูรณแบบ 
(Full Redundancy) ซ่ึงจะทําใหบริษัทสามารถใหบริการอินเตอรเน็ตได
อยางครบวงจร โดยคาดวาจะเปดใหบริการภายในตนป 2547 

มิถุนายน พ.ศ.2546 เปดใหบริการ “TA Caller ID” ซ่ึงเปนบริการเสริมของโทรศัพทพื้นฐาน
ท่ีแสดงหมายเลขเรียกเขา 

 เปดตัวบริการ Broadband ไรสายภายใตช่ือ “TA WiFi” โดยเซ็นสัญญา
รวมกับศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพือ่ติดต้ังเปนแหงแรก 

กรกฎาคม พ.ศ.2546 เปดตัวบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงแบบใหม ภายใตช่ือ “hi-speed 
Internet” solution ซ่ึงรวมบริการ Broadband and Internet Access เขา
ดวยกันเพื่อความสะดวกแกลูกคา และสามารถเช่ือมตออินเตอรเนต็
ความเร็วไดตั้งแต 128 Kbps ไปจนถึง 8 Mbps และในเวลาเดยีวกันได
เปดตัว TA Station บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสาธารณะ 

สิงหาคม พ.ศ.2546 เปดใหบริการ PCT Next ท่ีสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย ดวย
ความเร็วคงท่ีในอัตรา 32 Kbps โดยใช PCT Next Data Card เช่ือมตอ
ผาน PDA Note Book 

 เปดใหบริการรวมบิล (Billing Solution) สําหรับบริการตางๆ ภายใน
กลุมบริษัท เพื่อเพ่ิมความสะดวกแกลูกคา โดยเร่ิมจากการรวมบิล
คาบริการโทรศัพทพื้นฐานและบริการ TA easy Click และตามดวย
บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และบริการอ่ืนๆ ตอไป 

กันยายน พ.ศ.2546 ลดคาบริการโทรทางไกลในประเทศ ผานการจัดโปรโมช่ันรวมกับ
บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํากดั 
(มหาชน) เปนระยะเวลา 3 เดือน ระหวาง 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2546  
โดยกําหนดอตัราคาบริการเปน 2 รูปแบบ และมีราคาตํ่าสุดท่ี 3 บาทตอ
นาทีท่ัวประเทศ ซ่ึงตอมาไดรับอนุญาตใหจดัโปรโมช่ันโดยมีอัตรา
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คาบริการแบบยืดหยุน (Flexible Tariff) และมีอัตราคาบริการใน 2 
รูปแบบท่ีกลาวแลวเปนเพดานราคาสูงสุด 

ตุลาคม พ.ศ.2546 เปดใหบริการในรูปแบบของ TA easy Click อีก 3 บริการ ไดแก TA 
easy Ragnarok  TA easy Mail  และ TA easy Entrance และตามดวย TA 
easy Pristontale และ TA easy PCT ในเวลาตอมา 

ธันวาคม พ.ศ.2546 บริษัท เอเชีย ไวรเลส คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (AWC)  ผูใหบริการ PCT 
รวมกับบริษัท เคดีดีโอ ซ่ึงเปนบริษัทแมของบริษัท ดีดโีอ พ็อคเก็ต ผู
ใหบริการโทรศัพทระบบ PHS รายใหญท่ีสุดในประเทศญ่ีปุน เปด
ใหบริการเช่ือมโยงโครงขายขามแดนระหวางระบบ PHS ของ ดีดีโอ 
พ็อคเก็ต และระบบ PCT ของ AWC ซ่ึงทําใหลูกคาสามารถใชบริการท้ัง
ดานเสียงและขอมูลไดท้ังท่ีญ่ีปุนและในกรุงเทพมหานคร 

 ลดคาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงลงมา ในราคาเร่ิมตนเพียง 550 บาท
ตอเดือน สําหรับบริการท่ีใหความเร็วในการรับสงขอมูลท่ีระดับ 256 
กิโลบิตตอวินาที (Kbps) ภายหลังการขยายเครือขายใหครอบคลุมมาก
ข้ึน พรอมท้ังเปดใหบริการ TA Cable Modem ในตางจังหวดั ไดแก 
เชียงใหม ขอนแกน โคราช และหาดใหญ ในราคาพิเศษ 

 เร่ิมขยายงานไปสูธุรกิจ เกมสออนไลน โดยไดทําสัญญากับบริษัท Triglow Pictures 

Company Limited แหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสิทธิการใหบริการเกม PristonTale ใน

ประเทศไทย ซึง่นับเปนกาวสําคัญของบริษทัในการกาวสูการเปน Content Aggregator ซึ่งจะทาํ

ใหบริษัทสามารถนาํเสนอขอมูล (Content) ตางๆ พรอมกับบริการอื่นๆ ใหแกลูกคาทั่วไป ใน

ลักษณะ Home Solution โดยบริษัทไดเร่ิมเปดใหบริการจริงในชวงปลายป 2546  ภายใตบริษัท 

ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ซึง่เปนบริษัทยอยที่จัดต้ังใหมโดย ANC เปนผูถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 99.99 
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