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บทสรุปผู้บริหาร 

ตลาดค้าปลีกบริการ  

บรกิาร ผูใ้หบ้รกิารหลกั 
(สว่นแบง่ตลาด) 

ดชัน ีHHI/  
QoQ 

ราคาเฉลีย่หรอื 
ปรมิาณการใชง้าน 

1) โทรศัพท์ประจ ำที่ภำยในประเทศ NT (67.66%)              
TICC (27.43%)             

บริษัทอื่นๆ (4.91%) 
5,341 / -0.25% 148 บำทต่อเดือน/ 

เลขหมำย 

2) โทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ AWN (46.82%)        
TUC (32.52%)     
DTN (17.82%)      
NT (2.81%)  

MVNOs (0.03%)      

3,575 / +1.19% 217 บำทต่อเดือน/ 
เลขหมำย 

3) โทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ  NT (64.77%) 
AIN (13.55%) 
TUC (9.67%) 
DTN (10.74%) 

Jasmine (1.28%) 

4,589 / +0.74% 23.36 บำทต่อนำที 

4) อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ ำที่ TICC (35.57%)       
3BB (28.30%)       
NT (19.92%)      

AWN (13.09%) 
บริษัทอื่นๆ (3.12%) 

2,644 / -0.35% 504 บำทต่อเดือน 

5) อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ AWN (46.44%)     
TUC (30.15%)      
DTN (20.66%)  
NT (1.91%)       

บริษัทอ่ืนๆ (0.84%) 

3,497 / +0.33% 0.11 บำทต่อ MB 

กำรจัดท ำรำยงำนสภำพตลำดโทรคมนำคมของประเทศไทย ประกอบด้วย 10 ตลำด แบ่งเป็น 

ตลาดค้าปลีกบริการ 5 ตลาด และตลาดค้าส่งบริการ 5 ตลาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ตลาดค้าส่งบริการ 

บรกิาร ผูใ้หบ้รกิารหลกั 
(สว่นแบง่ตลาด) 

ดชัน ีHHI/  
QoQ 

ราคาเฉลีย่หรอื 
ปรมิาณการใชง้าน 

1) อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำง
ประเทศ 

NT (40.83%) 

AWN (19.13%) 

Jastel (15.20%) 

2,470 / +0.13% 16,860.40 Gbps 

2) เกตเวย์โทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ NT (61.37%)  245.85 ล้ำนนำที 

3) เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม
เพื่อให้เรียกถึงจุดปลำยทำงบน
โครงข่ำยโทรศัพทป์ระจ ำที่  

NT, TTTBB, 

TUC, AWN 

 
120.59 ล้ำนคร้ัง หรือ  

275.94 ล้ำนนำที  

4) เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม
เพื่อให้เรียกถึงจุดปลำยทำงบน
โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 

NT, DTN, TUC, AWN 

 
4,231.22 ล้ำนคร้ัง หรือ 

7,544.16 ล้ำนนำที  

5) เข้ำถึงบรอดแบนด ์ NT TUC  7,516.64 Gbps 

หมายเหตุ :  1) ข้อมูลประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เป็นการรวบรวมล่าสุด ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  
  2) ดัชนีการกระจุกตัว (Herfindahl-Hirschman Index : HHI) เป็นเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ทีใ่ช้แพร่หลำย
ในระดับสำกลมำแต่อดตี โดยใช้วัดระดับควำมมีประสิทธิภำพของกำรแข่งขันในตลำดว่ำมีมำกน้อยเพียงใด โดยค่ำมำตรฐำนของ
ดัชนีอยู่ที่ 2,500 หำกตลำดมีค่ำดัชนี HHI สูง แสดงว่ำตลำดนั้นอำจมีอัตรำกำรกระจุกตัวสูง และอำจขำดประสิทธิภำพในกำร
แข่งขัน (Failure market)  อย่ำงไรก็ตำม ค่ำดัชนี HHI เป็นเพียงกำรวัดด้วยมิติเดียว ซึง่ในกำรวิเครำะหร์ะดับควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรแข่งขันในตลำดจ ำเป็นต้องพิจำรณำปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำด  
ทั้งด้ำนโครงสร้ำง ด้ำนกฎหมำยและด้ำนกำรก ำกับดูแล แนวโนม้ของระดับกำรแข่งขันในตลำดเป็นตน้ ทั้งนี้ ในระดับเวทีสำกลอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำดัชนีช้ีวัดระดบักำรแข่งขันอืน่ เพือ่ใหส้ะทอ้นกบัสภำพตลำดโทรคมนำคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และส ำนกังำน กสทช. อยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวนตัวช้ีวัดระดับควำมมีประสิทธิภำพในกำรแข่งขันด้วย 
    

รายงานการรวมธุ รกิ จ ในกิ จก าร โทรคมนาคม  
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ส่วนที่ 1  
รายงานการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2564 
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บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด (TTTI) เป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่
หนึ่ง ได้ด ำเนินกำรรวมธุรกิจแบบขำยสินทรัพย์หรือโอนกิจกำรบำงส่วนกับ บรษิทั ทรปิเปลิท ีบรอดแบนด ์
จ ากดั (มหาชน) (TTTBB) เพ่ือให้บริกำรแทนจ ำนวน 3 บริกำร ได้แก่ บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบ xDSL 
บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนโครงข่ำยใยแก้วน ำแสง (FTTx) และบริกำรอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ภำยใต้ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำมเนื่องจำกเหตุผลทำงธุรกิจและมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับโครงสร้ำง
รูปแบบกำรให้บริกำรเพ่ือให้สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ และ TTTI ยกเลิกบริกำรที่ไม่มีผู้ใช้บริกำร 2 บริกำร 
ได้แก่ บรกิำรอินเทอรเ์นต็แบบ Narrowband (Dial-Up Modem) และ บริกำรเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต (Voice 
over Internet Protocol - VoIP) ซึ่งกำรรวมธุรกิจของทั้งสองบริษัทเป็นไปตำมประกำศ กสทช. เรื่อง 
มำตรกำรก ำกับดูแลกำรรวมธุรกิจในกิจกำรโทรคมนำคม ในข้อ 3 (2) ที่ก ำหนดนิยำมกำรรวมธุรกิจว่ำ กำรที่
ผู้รับใบอนุญำตเข้ำซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบำงส่วนของผู้รับใบอนุญำตรำยอื่น ประกอบกับข้อ 6 ก ำหนดให้ 
กำรรวมธุรกิจระหว่ำงผู้รับใบอนุญำตที่เป็นบริษัทในเครอืเดยีวกนัใหผู้ร้บัใบอนุญำตรำยงำนต่อเลขำธิกำร
กสทช. ภำยใน  7 วันหลังกำรด ำเนินกำร  

ร ายงานการรวมธุ ร กิ จ  
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแล 
การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 

 
      มีกำรแจ้งรวมธุรกิจระหว่ำงผู้รับใบอนุญำตที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน 

จ ำนวน 1 กรณี คือ   บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด รวมธุรกิจกับ บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับโครงสร้างรูปแบบการให้บริการ
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันได้  

ไตรมาสที่  3 ปี 2564 

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด รวมธุรกิจกับ                     

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
1 สิงหาคม 2564 
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โครงสร้าง การถือหุ้นของบริษัท TTTI และบริษัท TTTBB  

ก่อนและหลังการรวมธุรกิจ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

เมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของท้ังสองบริษัทแล้วจะเห็นได้ว่ำ  

บริษัท TTTI เป็นบริษัทในเครือของบริษัท TTTBB ดังนั้น กำรท่ีบริษัท TTTBB  

เข้ำซื้อสินทรัพย์บำงส่วนของบริษัท TTTI  

จึงเป็นการโอนสินทรัพย์ระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน  

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

บริษัท อคิวเมนท์ จ ากัด 

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด  บริษัท อิน คลาวด์ จ ากัด 

99.99 % 

99.89 % 

99.993 % 99.997 % 

ข้อมูล ณ วันที่  6 สิงหาคม 2564 

การอนุญาต

ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึง่ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึง่ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 

TEL1/2559/017  

ได้รับอนุญาตวันที่ 14/03/2559 

TEL3/2549/001  

 ได้รับอนุญาตวันที่ 15/07/2563  

ได้รับอนุญาตวันที่ 23/02/2549 - 29/01/2575  

TTTI 

TTTBB 

TEL1/2563/020  

  ร าย งานการรวมธุ รกิ จ ในกิ จ การ โทรคมนาคม  
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   ร าย งานการรวมธุ รกิ จ ในกิ จ การ โทรคมนาคม  

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท TTTI 

ก่อนรวมธุรกิจ หลังรวมธุรกิจ 

1. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล  

 2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์    

3. นายยอดชาย อัศวธงชัย 

 4. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ 

 

1. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล  

2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์    

3. นายยอดชาย อัศวธงชัย 

4. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ 

      

การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท TTTBB และ บริษัท TTTI  

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรบริษัทของ TTTBB และ TTTI 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท TTTBB 

ก่อนรวมธุรกิจ หลังรวมธุรกิจ 

1. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล  

2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์    

3. นายยอดชาย อัศวธงชัย 

4. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ 

5. นายวสุ ประสานเนตร 

6. นางสาวจงรัก โรจนวิภาต 

7. นายอนุพงษ์ โพธารามิก 

1. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล  

2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์    

3. นายยอดชาย อัศวธงชัย 

4. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ 

5. นายวสุ ประสานเนตร 

6. นางสาวจงรัก โรจนวิภาต 

7. นายอนุพงษ์ โพธารามิก 

 

                    การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท TTTBB และ TTTI 



 8 

 

  
บริการของบริษัท TTTI 

โอนบริการให้ 

บริษัท TTTBB 

บริษัท TTTI 

ขอยกเลิกบริการ 

1 
บริการอินเทอร์เน็ตแบบ xDSL (xDSL Mo-
dem) 

 

(ผู้ใช้บริการ 2.46 ล้านราย) 
  

2 
บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วน าแสง 
(FTTx) 

 

(ผู้ใช้บริการ 0.96 ล้านราย) 
 

3 บริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi 
 

(บริการเสริมของบริการ 
xDSL และ FTTx ) 

  

4 บรกิารอินเทอรเ์นต็แบบ Narrowband  -  

5 บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต  -  

   ผู้ ใช้บริการ  ยังคงได้รับสิทธิในการใช้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับอยู่เดิม  

ทั้งในด้านการใช้งานคู่สาย วงจร และอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้บริการอยู่เดิม และในด้านของเงื่อนไขการให้ 

บริการ อัตราค่าบริการ ความเร็วของสัญญาณที่ให้บริการ คุณภาพบริการ และบริการหลังการขาย  

เนื่องจำก TTTI เป็นบริษัทในเครือของ TTTBB กำรรวมธุรกิจของ TTTBB และ TTTI เป็นไปเพื่อปรับโครงสร้ำง

รูปแบบกำรให้บริกำร ให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ สำมำรถแข่งขันได้ โดย TTTI จะให้บริกำรกลุ่มลูกค้ำองค์กรเป็น

หลกัและ TTTBB ใหบ้รกิำรกลุม่ลกุคำ้ประเภทบคุคลธรรมดำ ซึง่ TTTI ไดด้ ำเนนิกำรโอนทรพัยส์นิและกจิกำรอินเทอรเ์นต็ 3 

บรกิำร ไดแ้ก ่ บรกิำรอินเทอรเ์นต็แบบ xDSL บรกิำรอินเทอรเ์นต็ผำ่นโครงขำ่ยใยแกว้น ำแสง (FTTx) และบรกิำรอนิเทอรเ์นต็

แบบ WiFi ใหก้บั TTTBB เพ่ือใหบ้รกิำรภำยใตใ้บอนญุำตประกอบกจิกำรโทรคมนำคมแบบทีส่ำม  โดย TTTI ไดข้อยกเลกิ

บรกิำร 3 บรกิำรดงักลำ่วและยกเลกิบรกิำรทีไ่มม่ผีูใ้ชบ้รกิำรในปจัจบุนัอีก 2 บรกิำร ไดแ้ก ่บรกิำรอินเทอรเ์นต็แบบ Narrow-

band (Dial-up Modem) และบรกิำรเสยีงผำ่นอินเทอรเ์นต็ (Voice over Internet Protocol—VoIP) ดงันี้ 

  ร าย งานการรวมธุ รกิ จ ในกิ จ การ โทรคมนาคม  
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1. บริการขายต่อบริการโทรคมนาคม จ านวน 3 บริการ  

    1) บริการคู่สายเช่า หรือวงจรเช่า (Leased Line)  

    2) บริการโทรศัพท์ประจ าที่  (Fixed Line)  

    3) บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

2. บริการอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 บริการ  

    1) บริการอินเทอร์เน็ตแบบสายเช่า (Leased Line)  

3. บริการ Colocation, Dedicated Server, Backup Server, Virtual Private Server, 

Web Hosting และ Mail Hosting 

แบบที่หนึ่ง เลขที่ TEL1/2559/017  

  ร าย งานการรวมธุ รกิ จ ในกิ จ การ โทรคมนาคม  

ภายหลังการรวมธุรกิจส่งผลให้ TTTI และ TTTBB เปลี่ยนแปลงการให้บริการเป็นดังนี้ 

ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
 

บริ ก า ร  
 ของบริ ษั ท  TTT I  
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ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  

 

บริ ก า ร  
 ของบริ ษั ท  TTTBB  

1. บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
2. บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol - VoIP) แบบคอมพิวเตอร์ถึง

เครื่องโทรศัพท์ ที่ใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ (Phone to Phone)  

1. บริการโทรคมนาคมประจ าที่ (Fixed Service)  

2. บริการสื่อสารระบบดิจิทัล (Integrated Services Digital Network Service - ISDN)  

3. บริการวงจรเช่า (Leased Line)  

4. บริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคล (Virtual Private Network - VPN)  

5. บริการ Video Conference  

6. บริการอินเทอร์เน็ต จ านวน 9 บริการ  

    6.1) บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-Up Modem)  

    6.2) บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Broadband (Dial-Up Modem)  

    6.3) บริการอินเทอร์เน็ตแบบ xDSL และ FTTx * 

    6.4) บริการอินเทอร์เน็ตแบบสายเช่า (Leased Line)  

    6.5) บริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi * 

    6.6) บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้บริการผ่านโครงข่ายคลื่นความถี่ ได้แก่ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ            

     รวงผึ้ง (Cellular)  

    6.7) บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol หรือ Internet telephony)    

    เฉพาะการให้บริการจากคอมพิวเตอร์ถึงคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ถึงเครื่องโทรศัพท์  ี่ไม่มีการ

    ใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ  

    6.8) บริการอ่ืน ๆ ได้แก่ Web Hosting, Mail Hosting, Dedicated Server, Co–located และ    

   Backup Server  

    6.9) บริการขายส่งบริการดังนี้ 

     6.9.1) บริการอินเทอร์เน็ตแบบ xDSL และ FTTx  

     6.9.2) บริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi  

แบบที่หนึ่ง เลขที่ TEL1/2563/020 

แบบที่สาม เลขที่  TEL3/2549/001  

* เป็นบริการของ TTTI ที่ โอนไปยัง TTTBB ซึ่ง TTTBB ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่แล้ว  
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ผลกระทบต่ อตลาดและการแข่ ง ขั น  

ส่ วนแบ่ งตลาด  

(บริการอินเทอร์เน็ตประจ าที่)  

ก่ อน รวมธุ รกิ จ  

30%  
หลั ง รวมธุ รกิ จ  

30%  

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง บริษัท TTTBB มีส่วนแบ่งตลาด

บริการอินเทอร์เน็ตประจ าที่ประมาณร้อยละ 30 เช่นเดิม ซึ่งเป็น

ส่วนแบ่งตลาดของทั้งกลุ่มบริษัทเดิม จึงไม่ส่งผลต่อการแข่งขัน

ในตลาดแต่อย่างใด 

จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร  

(บริการอินเทอร์เน็ตประจ าที่) 

ภายหลังการรวมธุรกิจไม่ท าให้จ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ของทั้งกลุ่มบริษัทมีความแตกต่างไปจากเดิม กลุ่มบริษัทจะยังคง

มีจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่าเดิม  

  ร าย งานการรวมธุ รกิ จ ในกิ จ การ โทรคมนาคม  
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ส่วนที่ 2  
รายงานสภาพตลาดในกจิการโทรคมนาคม  

ประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2564 
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1. ตลาดบรกิาร
โทรศัพท์ประจ าท่ี
ภายในประเทศ 

1.1 โครงสร้างตลาด ส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขัน 

ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ มผีูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทป์ระจ ำทีภ่ำยในประเทศท้ังหมด 7 รำย ไดแ้ก ่  

ตำมข้อมูลจ ำนวนเลขหมำยจัดสรรสะสมและ
จ ำนวนเลขหมำยที่มีกำรใช้งำน ณ ไตรมำส 
ที่ 3 ปี 2564 พบว่ำ มีเลขหมำยที่ได้รับกำร
จัดสรรสะสมประมำณ 17.9 ล้ำนเลขหมำย 
โดยจ ำนวนเลขหมำยที่มีกำรใช้งำนทั้งหมดใน 
ไตรมำสที ่3 ปี  2564 ลดลงจำกไตรมำส 
ที่ 2 ปี 2564 เท่ำกับ 82,263 เลขหมำยหรือ
ประมำณร้อยละ 1.7 ซึง่ NT มจี ำนวนเลขหมำย 
ในกำรใหบ้รกิำรสงูสดุที ่3,192,853 เลขหมำย 
รองลงมำเปน็ TICC มจี ำนวนเลขหมำยเท่ำกับ 
1,294,355 เลขหมำย และ AWN มจี ำนวนเลข
หมำย เทำ่กบั 119,931 เลขหมำย ตำมล ำดับ 

ผู้ให้บริกำร เลขหมำยจัดสรร เลขหมำยทีม่กีำรใช้งำน 

NT 15,256,000  3,192,853 

TICC 2,097,000  1,294,355 

AWN 321,000  119,931 

3BB 188,000  92,732 

DTN 22,000  2,094 

OTW 20,000  16,966 

AMX 20,000  N/A 

รวมท้ังหมด 17,924,000 4,718,931 

ตารางที่ 1-1: จ ำนวนเลขหมำยทีม่ีกำรใช้งำน 

 1) บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิจ ำกดั (มหำชน) (NT) 
 2) บรษิทั ทร ูอนิเทอรเ์นต็ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (TICC)   
 3) บรษิทั แอดวำนซ ์ไวรเ์ลส เนท็เวอรค์ จ ำกดั (AWN) 
 4) บรษิทั ทรปิเปลิท ีบรอดแบนด ์จ ำกดั (มหำชน) (3BB)  

 5) บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ ำกดั (DTN)  
 6) บรษิทั โอทำโร เวลิด ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (OTW) 
 7) บรษิทั แอมเนก็ซ ์จ ำกดั (AMX)  

อัตรำกำรเข้ำถึง 

21.16% 
ต่อครัวเรือน 

กล่ำวคือ ใน 100 ครัวเรือน  
มีบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่  
ประมำณ 22 ครัวเรือน 

ที่มา : ส ำนักบริหำรและจดักำรเลขหมำยโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. 

ที่มา : จ ำนวนครัวเรือนปี 2564 จำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

เลขหมายจัดสรรสะสม เลขหมายที่มีการใช้งาน รวม ผู้ให้บริการ 

17,924,000 เลขหมาย 4,718,931 เลขหมาย 7 ราย 
 ที่มา : ส ำนักบริหำรและจดักำรเลขหมำยโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. 
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ณ ไตรมำส 3 ปี 2564 พบว่ำ NT มีส่วนแบง่ตลำดสูงสุดคดิเป็น

ร้อยละ 67.66 รองลงมำคือ TICC  มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 

27.43 และมีผู้ให้บริกำรรำยย่อยอ่ืน ๆ มีส่วนแบ่งตลำดรวมกัน

ประมำณรอ้ยละ 4.91 คำ่ดชัน ีHHI ณ สิ้นไตรมำสที ่3 ป ี2564 

อยูท่ี ่5,341 จดุ แสดงวำ่ในตลำดอำจกำรมกีระจกุตวัสงูและอำจ

ขำดป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ใ น ก ำ ร แ ข่ ง ขั น  แ ต่ อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ดี  

ดัชนี  HHI ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 13 จุดหรือร้อยละ 

0.25 สะท้อนถึงระดบักำรแข่งขนัทีอ่ำจเพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อน

เลก็นอ้ย  

ส่วนแบ่งตลาดจากจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่ที่มีการใช้งาน  

รูปที่ 1-1: ส่วนแบ่งตลำดโทรศัพท์ประจ ำที่  
 

ดัชนี HHI 5,341 (ลดลง 0.25% QoQ) 

1.2 รายได้จากการให้บริการ 

ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ผู้ให้บริกำรมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่รวม 
878.1 ล้านบาท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 54.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.87 

ส ำหรบัรายรับเฉล่ียต่อเดือนต่อเลขหมายจำกบรกิำรโทรศพัทป์ระจ ำที ่ในไตรมำสที ่3 ป ี2564
เท่ำกับ 151 บำท และรำยรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมำยจำกบริกำรโทรศัพท์สำธำรณะอยู่ที ่ 
21 บำท โดยเมือ่ค ำนวณคำ่เฉลีย่ถว่งน้ ำหนกัจำกบรกิำรโทรศพัทพ้ื์นฐำนและโทรศพัทส์ำธำรณะ
รำยรบัเฉลีย่ต่อเดือนต่อเลขหมำยอยูท่ี่ 148 บำท ซึง่ลดลงจำกไตรมำสกอ่นหนำ้ 3 บำท หรือ 
คดิเปน็รอ้ยละ 2.22 

ตารางที่ 1-2 : ส่วนแบ่งตลำดโทรศัพท์ประจ ำทีภ่ำยในประเทศ 

รายงานสภาพตลาด โทรคมนาคม  
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 รายงานสภาพตลาด โทรคมนาคม  

ตารางที่ 1-3: รำยรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมำยของตลำดโทรศัพท์ประจ ำที่ 

ที่มา : รำยได้จำกกำรให้บริกำร ได้รบัข้อมูลจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่รำยใหญ่ของตลำด 
หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  
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2. ตลาดบรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ 

2.1 โครงสร้างตลาด ส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขัน 

ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
 (1) ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง 

(Mobile Network Operators – MNOs) 
 (2) ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ำยเสมือน 

(Mobile Virtual Network Operators – MVNOs)  
สรุปมีผู้ให้บริกำรค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ดังนี้ 

มีโครงข่าย 
(Mobile Network Operator: MNO)  

แบบโครงข่ายเสมือน 
(Mobile Virtual Network Operator: MVNOs)  

- บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ ำกดั (DTN)  

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  
คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด (TUC)  

บริษัท 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค 
จ ำกัด (AWN) 

 บริษัท 

บริษัท 

บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิจ ำกัด 
(มหำชน) (NT)  

- บรษิทั ลอ็กซเลย่ ์จ ำกดั (มหำชน) (i-Kool)   
- บรษิทั เดอะ ไวทส์เปซ จ ำกดั (ซมิเพนกวนิ) 
- บรษิทั ฟลี เทเลคอม คอรเ์ปเรช่ัน จ ำกดั (Feels) 

บริษัท 
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ส่วนแบ่งตลาดจากจ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการใช้งาน  

ดัชนี HHI  3,575 (เพ่ิมขึ้น 1.19% QoQ)  

รูปที่ 2-1: ส่วนแบ่งตลำดโทรศัพท์เคลือ่นที่  ไตรมำสที่ 3 ป ี2564  
 

ตารางที่ 2-2  ส่วนแบ่งตลำดและดัชน ีHHI ของบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 

 

ผู้ให้บริกำร ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 

AWN 53,243,641 55,264,836  

DTN 21,002,602 21,036,856  

TUC 39,731,523 38,377,995  

NT 3,333,752 3,310,825  

MVNOs 39,055 38,642 

รวม 117,350,573  118,029,154 

ตารางที่ 2-1: จ ำนวนเลขหมำยโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่มีกำรใช้งำน จ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการใช้งาน  

ณ สิ้นไตรมำสที่  3  ปี  2564 มีจ ำนวนเลขหมำย

โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ี่มกีำรใช้งำนทั้งหมด 118,029,154

เลขหมำย เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 678 ,581 

เลขหมำย หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.58 โดย AWN มี

จ ำนวนเลขหมำยสู ง สุ ด  55,264,836  เ ล ขหมำ ย 

รองลงมำเป็น TUC มีจ ำนวนเลขหมำย 38,377,995  

เลขหมำย ตำมดว้ย DTN มจี ำนวนเลขหมำย 21,036,856  

เลขหมำย NT มจี ำนวนเลขหมำย 3,310,825 เลขหมำย 

และ MVNOs มีจ ำนวนเลขหมำย 38,642 เลขหมำย

ตำมล ำดบั 

เมื่อพิจำรณำส่วนแบ่งตลำดจำกจ ำนวนเลขหมำยที่มีผู้ใช้งำนของ

บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่ำ ณ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 พบว่ำ 

AWN มีส่วนแบ่งตลำดสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 46.82 รองลงมำเป็น 

TUC มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 32.52 ตำมด้วย DTN มีส่วนแบ่ง

ตลำดร้อยละ 17.82 NT มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 2.81 และ 

MVNOs มีส่วนแบ่งตลำดรวมร้อยละ 0.03 ตำมล ำดับ โดยมี 

ค่ำดัชนี HHI ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 อยูท่ี ่3,575 จดุ แสดงวำ่ 

ตลำดอำจมีกำรกระจุกตัวสูงและอำจขำดประสิทธิภำพในกำร

แขง่ขนัโดยเพ่ิมขึน้จำกไตรมำสกอ่นหนำ้รอ้ยละ 1.19 สะทอ้นถงึระดบักำร

แขง่ขนัทีล่ดลงจำกไตรมำสกอ่นหนำ้เลก็นอ้ย  

ที่มา : ส ำนักบริหำรและจดักำรเลขหมำยโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. 

รายงานสภาพตลาด โทรคมนาคม  
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 รายงานสภาพตลาด โทรคมนาคม  

2.2 รายได้จากการให้บริการ 

รายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมายของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรือ ARPU ซึ่งค ำนวณโดยใช้รำยได้ที่ได้จำก
ผู้ ใช้บริกำรไม่รวมรำยได้จำกกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย) โดย ณ สิ้นไตรมำสที่  3 ปี  2564 ARPU ของบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ที่ 217 บำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 1.39 หำกแยกประเภทบริกำรออกเป็น ระบบ 
prepaid มีค่ำ ARPU อยู่ที่ 117 ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 3.70 และระบบ postpaid มี ARPU อยู่ที่ 464 
บำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 0.86 อัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ยประเภทเสียงนำทีละ 0.47 บำทต่อนำที ซึ่งเท่ำกับ
ไตรมำสก่อนหน้ำ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ณ สิน้ไตรมำสที ่ 3 ป ี 2564 เทำ่กบั 68,600 ลำ้นบำท ซึง่ลดลงจำกไตรมำสกอ่นหนำ้  
ร้อยละ 0.29 โดยรำยได้จำกบริกำรเสียงและรำยได้จำกบริกำรที่ไม่ใช่เสียงเท่ำกับ 61,500 ล้ำนบำท  
และรำยไดจ้ำกบรกิำรอืน่ ๆ 7,100 ลำ้นบำท  

ตารางที่ 2-3  รำยได้และอัตรำค่ำบริกำรเฉลีย่ของบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 

ที่มา :  
1/ รำยได้จำกกำรให้บรกิำร ได้รับข้อมูลจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่  
2/ อัตรำค่ำบริกำรเฉลีย่ประเภทเสียง มำจำก ส ำนกัอัตรำค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรในกจิกำรโทรคมนำคม ส ำนกังำน กสทช. 
หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  
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3. ตลาดบรกิาร
โทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ  

3.1 ประเภทบริการ สำมำรถแบ่งกำรให้บริกำรออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ได้แก่ 

1) ระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD)  

บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศระบบต่อตรง เป็นกำรให้บริกำรผ่ำน Access Code หรือ IDD Prefix 
โดยต่อตรงอัตโนมัติผ่ำนระบบเลขหมำย 3 หลัก (Three Digits Number) หรือผ่ำนบริกำรโทรศัพท์
ประจ ำที่ (Public Switched Telephone Network: PSTN) และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งระบบ 
ต่อตรงมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ กำรต่อตรงอัตโนมัติ และกำรเรียกผ่ำนพนักงำนสลับสำย โดยปัจจุบัน
ผู้ใช้บริกำรใช้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงด้วยวิธีกำรกด IDD Prefix เป็นส่วนใหญ่ วิธีกำรใช้บริกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

1.1) กรณีโทรเข้ำโทรศัพท์ประจ ำที่ กด IDD Prefix + รหัสประเทศ + รหัสเมือง + เลขหมาย
ปลายทาง  

1.2) กรณีโทรเข้ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ กด IDD Prefix + รหัสประเทศ + เลขหมายปลายทาง 

2) ระบบการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice 
over Internet Protocol: VoIP)  

บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศระบบกำรสื่อสำรทำงเสียงผ่ำนอินเทอร์เน็ต เป็นลักษณะกำรเชื่อมต่อผ่ำน
โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocal: IP) ซึ่งเป็นกำรใช้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์ประจ ำที่ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีกำรแปลงสัญญำณเสียงเพ่ือส่งต่อไปยังปลำยทำงผ่ำนทำง
บริกำรอินเทอร์เน็ต ได้แก่ กำรโทรผ่ำนคอมพิวเตอร์ไปคอมพิวเตอร์ (PC-to-PC) คอมพิวเตอร์ไปโทรศัพท์ 
(PC-to-Phone) และโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ (Phone-to-Phone)  

3) ระบบบัตรโทรศัพท์ (International Calling Card)  

บรกิำรโทรศพัทร์ะหวำ่งประเทศระบบบตัรโทรศพัท ์เปน็บรกิำรทีผู่ใ้ชบ้รกิำรโทรออกตำ่งประเทศจะตอ้งท ำกำร
ซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศจำกผู้จัดจ ำหน่วยหรือผู้ให้บริกำรต่ำง ๆ หรือเติมเงินซื้อ account ทั้งนี ้ 
กำรโทรออกไปต่ำงประเทศจะมีลักษณะกำรเชื่อมต่อไปยังส่วนกลำง ซึ่งมีเลขหมำยกลำงของศูนย์บริกำร 
(Access Number) เปน็เลขหมำยศนูยก์ลำงส ำหรบักำรเชือ่มตอ่ไปยงัเกตเวย ์(Gateway) โดยผูใ้หบ้รกิำรระบบ
ดงักลำ่วจะตอ้งเชำ่ชว่งชอ่งสญัญำณจำกผูใ้หบ้รกิำรเกตเวย ์เพ่ือเชือ่มตอ่ออกไปตำ่งประเทศ  
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3.2 โครงสร้างตลาด ส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขัน 

1) ระบบต่อตรง 
(International Direct 
Dialing: IDD)  

ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศระบบต่อตรงมีทั้งหมด 5 รำย ดังนี้   
(1) บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด (AWN)  
(2) บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ำกัด (AIN) 
(3) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด (DTN)  
(4) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (TUC) 
(5) บริษัท โอทำโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (OTW) 

2) ระบบการสื่อสารทาง
เสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(Voice over Internet 
Protocol: VoIP)  

 
ผู้รับใบอนุญำตเพื่อให้บริกำร VoIP  
ที่ให้บริกำรอยู่ในปัจจุบัน มีจ ำนวนทั้งหมด 61 ราย 

3) ระบบบัตรโทรศัพท์ 
(International Calling 
Card)  

 
ผู้รับใบอนุญำตเพ่ือให้บริกำรบัตรโทรศัพท์ที่ให้บริกำรอยู่ในปัจจุบัน  
มีจ ำนวนทั้งหมด 15 ราย 

  ดัชนี HHI 4,589 (เพ่ิมข้ึน 0.74%) QoQ) 

รปูที ่3-1: สว่นแบง่ตลำดโทรศพัทร์ะหวำ่งประเทศ ไตรมำสที ่3 ป ี2564 

เมื่อพิจำรณำส่วนแบ่งตลำดจำกรำยได้ในกำรให้บริกำรในตลำด
ค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศในไตรมำสที่  3  
ปี 2564 พบวำ่ บริษัท NT มีส่วนแบ่งตลำดคิดเป็นร้อยละ 
64.77 รองลงมำเป็นบริษัท AIN มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 13.55 
บริษัท DTN มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 10.74 ตำมด้วยบริษัท 
TUC มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 9.67 และบริษัท จัสมิน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (Jasmine) มีส่วนแบ่งตลำด
ร้อยละ 1.28 ตำมล ำดับ โดยค่ำดัชนี HHI ณ สิ้นไตรมำส
ที่ 3 ปี 2564 อยู่ที่ 4,589 จุด แสดงว่ำในตลำดอำจมี 
กำรกระจุกตัวสูงและอำจขำดประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน  
โดยเพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 0.74 ซึ่งสะท้อนถึง
ระดับกำรแข่งขันที่ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำเล็กน้อย 

ส่วนแบ่งตลาดจากรายได้ในการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  

รายงานสภาพตลาด โทรคมนาคม  
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 รายงานสภาพตลาด โทรคมนาคม  

3.3 รายได้และอัตราค่าบริการ 

ตารางที่ 3-2 อัตรำค่ำบริกำรโทรศัพทร์ะหว่ำงประเทศเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มประเทศปลำยทำง  

อัตราค่าบริการในตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เมื่อพิจำรณำอัตรำค่ำบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำง
ประเทศเฉลี่ยในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 พบว่ำมีอัตรำเฉลี่ยอยู่ที่นำทีละ 23.36 บำท ซึ่งเท่ำกับไตรมำสก่อนหน้ำ
และเมื่อพิจำรณำอัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มประเทศ จะเห็นว่ำ กำรโทรไปยังประเทศปลำยทำงในกลุ่ม
ประเทศอำเซียนมีค่ำบริกำรต่ ำที่สุดโดยมีอัตรำเฉลี่ยนำทีละ 9.06 บำท รองลงมำเป็นประเทศในทวีปยุโรป 
(นำทีละ 18.46 บำท) ประเทศในทวีปเอเชีย (นำทีละ 18.71 บำท) ประเทศในพ้ืนที่ตะวันออกกลำง (นำทีละ 
19.82 บำท) และประเทศพ้ืนที่โอเชียเนีย (นำทีละ 27.85 บำท) ตำมล ำดับ  

ตารางที่ 3-1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ป ี2564 มรีำยได้รวมทั้งหมดจำกกำรใหบ้ริกำร
โทรศพัทร์ะหวำ่งประเทศเทำ่กบั 198.88 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสกอ่นหนำ้รอ้ยละ 0.01 โดย NT มรีำยไดม้ำกทีส่ดุที ่
128.81 ลำ้นบำท รองลงมำเปน็ AIN มีรำยได ้26.94 ล้ำนบำท ตำมดว้ย DTN มรีำยได้ 21.36 ลำ้นบำท TUC มีรำยได้ 
19.23 ล้ำนบำท และ Jasmine มีรำยได้ 2.54 ล้ำนบำท 

ที่มา : ส ำนักค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรโทรคมนำคม ส ำนกังำน กสทช. 

หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  

ที่มา : ส ำนักวิชำกำรและจัดกำรทรัพยำกรโทรคมนำคม ส ำนกังำน กสทช. 
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4. ตลาดค้าปลีก
บริการอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนดป์ระจ าที่  

4.1 โครงสร้างตลาด ส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขัน 

อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พบว่ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564  มีอัตรำกำรเข้ำถึงอยู่ที่ร้อยละ 57.19 ของครัวเรือน เพิ่มขึ้น
จำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 3.31 โดยพบว่ำ กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงประเภท 
Fiber optical มีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 95.02 ของกำรเชื่อมต่อทั้งหมด ตำมด้วยกำร
เชื่อมต่อผ่ำน xDSL ร้อยละ 4.02 กำรเชื่อมต่อแบบ Cable Broadband มีสัดส่วนร้อยละ 
0.73 และกำรเชื่อมต่อแบบอ่ืนๆ ร้อยละ 0.23 

ตารางท่ี 4-1 จ ำนวนผู้ใช้บริกำร อัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตต่อครัวเรือนและสัดส่วนกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง  

ผู้ให้บริกำร จ ำนวนผู้ใช้บริกำร p 

TICC 4,537,000  

3BB 3,610,000  

NT 2,540,230 

AWN 1,668,900  

บรษิทัอืน่ๆ 397,967 

รวม 12,754,097 

ตารางที่ 4-2: จ ำนวนผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
1) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (TICC)  

มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำร 4,537,000 รำย 
2) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) (3BB) 

มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำร 3,610,000 รำย  
3) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) (NT) 

มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำร 2,540,230 รำย  
4) บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด (AWN)  

มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำร 1,668,900 รำย  

ตลำดค้ำปลีกบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง มีผู้ให้บริการรายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ 

ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 มีผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตประจ ำที่ทั้งสิ้น 
12.75 ล้านราย เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 3.31 

ที่มา :  
1/ จ ำนวนผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและสัดส่วนกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง  จำกส ำนกัวิชำกำรและจัดกำรทรัพยำกรโทรคมนำคม  
    ส ำนักงำน กสทช. 
2/ จ ำนวนประชำกรและครัวเรือนในประเทศไทย ได้รับข้อมูลจำกส ำนกังำนสถติิแห่งชำติ 
หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  

หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  
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รูปที่ 4-1: ส่วนแบ่งตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

ดัชนี HHI 2,644 (ลดลง 0.35% QoQ) 

ตาราง 4-3 : ส่วนแบง่ตลำดและดชันี HHI ของตลำดค้ำปลีกอินเทอร์เน็ตประจ ำที ่

4.2 รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งหมด มีรำยได้รวมทั้งสิ้น 19,900 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก
ไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 1.53 

- รายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย ประมำณเดือนละ 504 บาท ลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 0.74 

- อัตราค่าบริการเฉลี่ยของ FTTX อยู่ที่ 4.94 บาทต่อ Mbps ซึ่งเท่ำกับไตรมำสก่อนหน้ำ 
ตาราง 4-4 : ส่วนแบง่ตลำดและดชันี HHI ของตลำดค้ำปลีกอินเทอร์เน็ตประจ ำที ่

ที่มา : 1/ รำยได้จำกกำรให้บริกำรของอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ได้รับข้อมูลจำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ ำที ่
        2/ อัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ยของ FTTX จำก ส ำนกัค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรโทรคมนำคม ส ำนกังำน กสทช. 
หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  

ส่วนแบ่งตลาดจำกจ ำนวนผู้ใช้บริกำร พบว่ำ ณ สิ้นไตรมำสที่ 
3 ปี  2 5 64  T I CC  มี ส่ ว นแบ่ ง ตลำดสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 
35.57 ตำมด้วย 3BB มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 28.30 NT มี
ส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 19.92 AWN มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 
13.09 นอกจำกนี้ ยังมีส่วนแบ่งตลำดของผู้ ให้บริกำรอ่ืน ๆ 
ประมำณร้อยละ 3.12 โดยค่ำดัชนี HHI ณ สิ้นไตรมำสที่ 3  
ปี 2564  อยู่ที่  2,644 จุด แสดงว่ำตลำดอำจมีกำรกระจุก
ตัวสูงเล็กน้อยและอำจขำดประสิทธิภำพในกำรแข่ งขั น 
โดยมีค่ำลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 0.35 สะท้อนถึง
ระดับกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำเล็กน้อย  

หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  
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5. ตลาดค้าปลีก
บริการอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนดเ์คลื่อนที่  

5.1 โครงสร้างตลาด 

ตลำดอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่มีโครงสร้ำงคล้ำยกับตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจำกผู้ให้บริกำรเสียงในตลำด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็มีจะให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ควบคู่ไปด้วย 

มีโครงข่าย 
(Mobile Network Operator: MNO)  

บนโครงข่ายเสมือน 
(Mobile Virtual Network Operator: MVNOs)  

- บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ ำกดั (DTN)  

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  
คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (TUC)  

บริษัท 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค 
จ ำกัด (AWN) 

บริษัท 

บริษัท 

บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิ
จ ำกดั (มหำชน) (NT)  

- บรษิทั ลอ็กซเลย่ ์จ ำกดั (มหำชน) (i-Kool)   
- บรษิทั เดอะ ไวทส์เปซ จ ำกดั (ซมิเพนกวนิ) 
- บรษิทั ฟลี เทเลคอม คอรเ์ปเรชัน่ จ ำกดั (Feels) 

บริษัท 
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5.2 ส่วนแบ่งตลาด และระดับการแข่งขัน  

ดัชนี HHI  3,497 (เพ่ิมขึ้น 0.33% QoQ)  

ตารางที่ 5-2 ส่วนแบง่ตลำดค ำนวณจำกจ ำนวนผู้ใช้บริกำรจำกกำรใหบ้ริกำรที่ไม่ใช่เสยีง (non-
voice)  

รูปที่ 5-1: ส่วนแบ่งตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่  
 

จ านวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 พบว่ำ AWN มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรมำกที่สุดที่ 30,290,153 รำย  
ตำมด้วยผู้ใหบ้ริกำรใน TUC มีผู้ใช้บรกิำร 19,669,737 รำย และผูใ้ห้บริกำรใน DTN มีผู้ใช้บรกิำร 13,479,288 รำย 
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรทั้งหมด ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 เท่ำกับ 65,231,024 รำย เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำ
เท่ำกับ 738,073 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 

ตารางที่ 5-1 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรจำกกำรให้บริกำรที่ไม่ใช่เสียง (non-voice)  

ที่มา : จ ำนวนผู้ใช้บริกำร ได้รับข้อมูลจำกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ 

สว่นแบง่ตลาด จำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำร ณ สิน้ไตรมำสที ่3    
ปี 2564 พบว่ำ AWN มีส่วนแบ่งตลำดมำกที่สุด ที่ร้อยละ 
46.44 ตำมด้วยผู้ให้บริกำรใน TUC มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 
30.15 และผู้ให้บริกำรใน DTN มีส่วนแบ่งตลำด ร้อยละ 
20.66 ค่ำดัชนี HHI ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 อยู่ที่ 
3,497 จุด แสดงว่ำในตลำดอำจมีกำรกระจุกตัวสูงและอำจ
ขำดประสทิธภิำพในกำรแขง่ขนั โดยเพิม่ขึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำ
ร้อยละ 0.33 สะทอ้นถงึระดบักำรแขง่ขนัทีล่ดลงจำกไตรมำส
ก่อนหน้ำเล็กน้อย 
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5.3 รายได้จากการให้บริการ 

รายได้รวม อัตราค่าบริการเฉลี่ย   

รายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียง (non-voice) 
57,318.23 ล้านบาท   0.11 บาท/MB  

ตารางที่ 5-3 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทีไ่มใ่ชเ่สยีง (non-voice) และอตัรำค่ำบรกิำรเฉลีย่ 

ทีม่า :  
1/ รำยไดข้องบรกิำรอนิเทอรเ์นต็เคลือ่นที ่จำกส ำนกัวชิำกำรและจดักำรทรพัยำกรโทรคมนำคม ส ำนกังำน กสทช. 
2/ อัตรำค่ำบริกำรเฉลีย่ของบริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่  จำกส ำนกัค่ำธรรมเนียมและอัตรำค่ำบริกำรโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. 
หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  



 27 

 

6. ตลาดบรกิาร 
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศ   

6.1 โครงสร้างตลาด 

ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศจะต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 2 จำกส ำนักงำน กสทช. 
โดยในปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรที่ได้รับใบอนุญำตและด ำเนินกิจกำรอยู่ทั้งสิ้น 25 รำย โดยผู้ให้บริกำรทั้ง 19 รำยให้บริกำรทั้งบริกำร
ชุมสำยอินเทอร์เน็ต (NIX) และบริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ (IIG) และมีผู้ให้บริกำรอีก 6 รำยที่ให้บริกำรเพียงแค่
บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ  

ตารางที่ 6-1 ผู้ประกอบกำรที่ไดร้ับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที ่2 ซึ่งให้บริกำรทั้งบริกำรชมุสำยอินเทอร์เน็ต (NIX) และ 
บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ (IIG) 

ที่มา : ส ำนักกำรอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 1 และ 2 ส ำนักงำน กสทช. 
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6.2 ปริมาณแบนด์วิดท์ในการให้บริการ 

 ปริมาณแบนด์วิดท์รวม 
(Total Bandwidth) 

การเชื่อมต่อผ่าน Landline 
(Landline Access) 

การเชื่อมต่อผ่านเคเบิลใต้น้ า 
(Submarine Cable) 

16,860.40 Gbps 12,446.80 Gbps 4,413.60 Gbps 

ปริมาณแบนด์วิดท์ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 พบว่ำมีปริมำณแบนด์วิดท์จำกกำรเชื่อมต่อผ่ำน Landline เท่ำกับ 
12,446.80 Gbps ซึ่งเพ่ิมขึน้จำกไตรมำสกอ่นหนำ้ 455.42 Gbps หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 3.80 และปรมิำณแบนดว์ดิทจ์ำก
กำรเชื่อมต่อผ่ำนเคเบิลใต้น้ ำเท่ำกับ 4,413.60 Gbps ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 233.54 Gbps หรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 5.59 

ตารางที่ 6–2: ปริมำณแบนด์วดิทข์องแต่ละผู้ให้บริกำรเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่ำงประเทศ  

6.3 ส่วนแบ่งตลาดในการให้บริการ 

ดัชนี HHI  2,470 (เพ่ิมขึ้น 0.13% QoQ)  

รูปที่ 6-1 ส่วนแบ่งตลำดในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 

ระหว่ำงประเทศ 

ที่มา : ส ำนักวิชำกำรและจัดกำรทรัพยำกรโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. 

สว่นแบง่ตลาดซึง่ค านวณโดยปรมิาณแบนดวิ์ดท ์ณ สิ้นไตรมำสที่ 3  
ปี 2564 พบว่ำ NT มีส่วนแบ่งตลำดสูงที่สุดที่ร้อยละ 40.83 
รองลงมำเป็น AWN มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 19.13 ตำมด้วย  
Jastel มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 15.20 TICC มีส่วนแบ่งตลำด 
ร้อยละ 8.83 DTN มีส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 7.55 และผู้ให้บริกำร
รำยอ่ืนมีส่วนแบ่งตลำดรวมเท่ำกับ 8.46 ตำมล ำดับ ค่ำดัชนี HHI 
ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564  อยู่ที่ 2,470 จุด แสดงว่ำในตลำดอำจ
ไม่มีกำรกระจุกตัวของผู้ให้บริกำรและมีประสิทธิภำพในกำร
แข่งขัน โดยค่ำดัชนี HHI เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 0.13 
สะท้อนถึงระดับกำรแข่งขันท่ีลดลงจำกไตรมำสก่อนหน้ำเล็กน้อย 
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ตารางที่ 6–3: ส่วนแบ่งตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ  

รายงานสภาพตลาด โทรคมนาคม  
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7. ตลาดบรกิาร 
เกตเวย์โทรศัพท์
ระหว่างประเทศ  

7.2 โครงสร้างตลาด 

ปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ
รวม 4 รำย โดยทั้งหมดเป็นผู้ให้บริกำรค้ำปลีกโทรศัพท์
ระหว่ำงประเทศ และเกือบทั้งหมดเป็นผู้ให้บริกำรใน
ตลำดค้ำปลีกโทรศัพท์ประจ ำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภำยในประเทศด้วย  

7.3 ปริมาณการใช้งาน  

ส ำหรับปริมำณกำรใช้งำนบริกำรเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ ในไตรมำสที่ 3 ปี 2564 มีปริมำณกำรใช้งำนที่
ค ำนวณเฉพำะบริกำร Calling Card Service ทั้งสิ้น 245.85 ล้ำนนำที เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสก่อนหน้ำร้อยละ 
0.27 โดย NT มีปริมำณกำรโทรถึง 150.88 ล้ำนนำที ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.37 ของจ ำนวนนำทีทั้งหมด ขณะที่ 
ผู้ให้บริกำรรำยอื่นมีปริมำณกำรโทรประมำณ 94.97 ล้ำนนำที  

ตารางที่ 7-2 จ ำนวนนำทีกำรโทรออกและรับสำยผ่ำนเกตเวย์โทรศัพท์ระหวำ่งประเทศ  

ล าดับ ผู้ให้บริการ 

1 

2 

3 

4 

 

บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิจ ำกัด (มหำชน) (NT) 

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ำกัด (AIN) 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกดั (DTN) 

บริษัท โอทำโร เวลิด์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (OTW) 

ที่มา : ส ำนักวิชำกำรและจัดกำรทรัพยำกรโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. 

 บริกำรศูนย์กลำงกำรเชื่อมต่อสัญญำณโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ โดยให้รวมถึงกำรเชื่อมต่อสัญญำณแบบวงจร

และกำรเชื่อมต่อโดยใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Voice over Internet Protocol:VoIP) 

7.1 นิยามตลาด 
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8. ตลาดบริการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้
เรียกถึงจุดปลายทางบน
โครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที ่

8.2 โครงสร้างตลาด 

ด้วยลักษณะของประเภทบริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้เรียกถึงจุดปลำยทำงบนโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่ 
(Fixed Call Termination) ผู้ที่จะสำมำรถให้บริกำรได ้ จ ำเป็นต้องเป็นผู้ที่ให้บริกำรในตลำดบริกำรค้ำปลีกโทรศัพท์
ประจ ำที่ที่มโีครงข่ำยเป็นของตนเองซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 7 รำย ดังนั้น จึงถือว่ำผู้ให้บริกำร เชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคมเพื่อให้เรียกถึงจุดปลำยทำงบนโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่มีจ ำนวนทั้งสิ้น 7 รำย  

ตารางที่ 8-1 ผู้ให้บริกำร Fixed Call Termination 

ล าดับ ผู้ให้บริการ 
1. บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) (NT) 
2. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่นจ ำกัด (TICC) 
3. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด (DTN) 
4. บริษัท แอมเน็กซ์ จ ำกัด (AMX) 
5. บริษัท โอทำโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (OTW) 
6. บริษัท ทริปเปลิที บรอดแบนด์ จ ำกัด (มหำชน) (TTTBB) 
7. บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เนต็เวิร์ค จ ำกัด (AWN) 

8.3 ปริมาณการใช้งาน 

กำรรับสำยจำกโครงข่ำย

โทรศัพท์เคลื่อนที ่

(Mobile-to-Fixed)  

119.72 ล้านครั้ง  

273.97 ล้านนาที  

กำรรับสำยจำกโครงข่ำย

โทรศัพท์ประจ ำที ่

(Fixed-to-Fixed)  

0.87 ล้านครั้ง  

1.97 ล้านนาท ี 

ตารางที่ 8-2 จ ำนวนครั้งและนำทีในกำรรับสำยของบริกำร Fixed Call Termination  

ที่มา : ส ำนักโครงข่ำยพื้นฐำนกำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำย ส ำนักงำน กสทช. 
หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  
 

 บริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมเพ่ือให้สำมำรถเรียกถึงจุดปลำยทำงบนโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่  

โดยเรียกจำกผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่หรือเคลื่อนที่ของตนเองรำยหนึ่งไปยงัผูร้บัใบอนญุำตทีม่โีครงขำ่ย

โทรศัพท์ประจ ำที่อีกรำยหนึ่ง 

8.1 นิยามตลาด 



 32 

 

9. ตลาดบริการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้

เรียกถึงจุดปลายทางบน

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที ่

9.2 โครงสร้างตลาด 

ในปัจจุบันผู้ให้บริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้เรียกถึงจุดปลำยทำงบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ  

Mobile Call Termination ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สำมำรถให้บริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม

เพื่อให้เรียกถึงจุดปลำยทำงบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีทั้งหมด 4 กลุ่มใหญ่  

กำรรับสำยจำกโครงข่ำย

โทรศัพท์เคลื่อนที ่

(Mobile-to-Mobile)  

4,130.00 ล้านครั้ง  

7,400.00 ล้านนาที  

กำรรับสำยจำกโครงข่ำย

โทรศัพท์ประจ ำที ่

(Fixed-to-Mobile)  

101.22 ล้านครั้ง  

144.16 ล้านนาที  

ตารางที่ 9-1 จ ำนวนครั้งและนำทีในกำรรับสำยของบริกำร Mobile Call Termination  

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  
คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด (TUC)  

บริษัท 
บริษัท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค 

จ ำกัด (AWN) 

บริษัท 

- บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ ำกดั (DTN)  
บริษัท 

9.3 ปริมาณการใช้งาน 

ที่มา : ส ำนักโครงข่ำยพื้นฐำนกำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำย ส ำนักงำน กสทช. 
หมายเหตุ : p คือ ข้อมูลเบื้องต้น (preliminary data)  

บรษิทั โทรคมนำคมแหง่ชำต ิ
จ ำกดั (มหำชน) (NT)  

บริษัท 

บริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้สำมำรถเรียกถึงจุดปลำยทำงบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยเรียกจำก

ผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่หรือเคลื่อนที่เป็นของตนเองรำยหนึ่งไปยังผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำย

โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกรำยหนึ่ง 

9.1 นิยามตลาด 
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10. ตลาดบริการ 
เข้าถึงบรอดแบนด ์

10.2 โครงสร้างตลาด 

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและได้รับอนุญาตให้บริการ
เข้าถึงบรอดแบนด์ มีจ านวนทั้งสิ้น 76 ราย 

ตารางท่ี 10-1 ผูร้บัใบอนญุำตทีม่โีครงขำ่ยและรปูแบบของโครงขำ่ยทีใ่หบ้รกิำรเขำ้ถงึบรอดแบนด ์

ทีม่า : ส ำนักกำรอนุญำตกำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคม 1 ส ำนักงำน กสทช. 
 

 บริกำรรับส่งสัญญำณอินเทอร์เน็ตประจ ำที่ควำมเร็วสูงจำกจุดเข้ำถึงในโครงข่ำย (Point of Access) ไปถึงจุดที่

อยู่ใกล้ผู้ใช้บริกำรปลำยทำงมำกท่ีสุด (Far End Network) ผ่ำนโครงข่ำยเข้ำถึงทำงสำย เช่น สำยทองแดง สำยใยแก้ว

น ำแสง สำยไฟฟ้ำ สำยโคแอ๊กเซียล หรือ โครงข่ำยเข้ำถึงแบบไร้สำย เช่น โครงข่ำยไร้สำยแบบประจ ำที่ โดยรวมถึง

โครงข่ำยเข้ำถึงท่ีอยู่ในสถำนที่หรือพ้ืนที่ร่วม เช่น อำคำร นิคมอุตสำหกรรม คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

10.1 นิยามตลาด 
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10.3 ปริมาณการใช้บริการและรายได้เข้าถึงบรอดแบนด์  

กำรเข้ำถึงบรอดแบนด์โดยใช้เทคโนโลยี Fiber  
optic มีปริมำณทรำฟฟิคมำกกว่ำเทคโนโลยีอ่ืน  

รายได้ 
38,984.86 ล้านบาท  
(เ พ่ิมขึ้น 4.12% QoQ)  

ตารางท่ี 10-2 ปรมิำณและรำยไดก้ำรใชง้ำนบรกิำรเขำ้ถงึบรอดแบนด ์ 

ตารางท่ี 10-1 ผูร้บัใบอนญุำตทีม่โีครงขำ่ยและรปูแบบของโครงขำ่ยทีใ่หบ้รกิำรเขำ้ถงึบรอดแบนด ์(ตอ่) 

ทีม่า   ส ำนักวิชำกำรและจัดกำรทรัพยำกรโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. 

ทีม่า : ส ำนักกำรอนุญำตกำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคม 1 ส ำนักงำน กสทช. 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูผูร้บัใบอนุญำตประกอบกจิกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำมและแบบท่ีสอง(มโีครงขำ่ย) 
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ภาคผนวก 

ดัชนีการกระจุกตัว (Herfindahl-Hirschman Index : HHI) เป็นเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ที่ใช้

แพร่หลำยในระดับสำกลมำแต่อดีต โดยใช้วัดระดับควำมมีประสิทธิภำพของกำรแข่งขันในตลำดว่ำมีมำกน้อย

เพียงใด โดยค่ำมำตรฐำนของดัชนีอยู่ที่ 2,500 หำกตลำดมีค่ำดัชนี HHI สูง แสดงว่ำตลำดนั้นอำจมีอัตรำกำร

กระจุกตัวสูง และอำจขำดประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน (Failure market)  อย่ำงไรก็ตำม ดัชนี HHI เป็นเพียง

กำรวัดด้วยมิติเดียว ซึ่งในกำรวิเครำะห์ระดับควำมมีประสิทธิภำพในกำรแข่งขันในตลำดจ ำเป็นต้องพิจำรณำ

ปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดทั้งด้ำนโครงสร้ำง ด้ำนกฎหมำยและด้ำนกำรก ำกับ

ดูแล แนวโน้มของระดับกำรแข่งขันในตลำด เป็นต้น   

ทั้งนี้ ในระดับเวทีสำกลอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำดัชนีชี้วัดระดับกำรแข่งขันอ่ืน เพ่ือให้สะท้อนกับสภำพตลำด

โทรคมนำคมที่เปลี่ยนแปลงไป และส ำนักงำน กสทช. อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวนตัวชี้วัดระดับควำมมี

ประสิทธิภำพในกำรแข่งขันด้วย 

 


