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อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปี 2556
ตลาดบริการโทรศพัท์พืน้ฐาน  มีจ�านวนผู้ ใช้บริการ ณ สิน้ปี 2556 ประมาณ 6 ล้านเลขหมาย ลดลงจากปี 2555 

ประมาณ  3 แสนเลขหมาย โดยมีมลูคา่ตลาดรวมประมาณ 1.8 แสนล้านบาท หดตวัลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 31 ซึง่แนวโน้ม

การลดลงของผู้ใช้บริการโทรศพัท์พืน้ฐานเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมา เน่ืองจากผู้ใช้บริการมีโทรศพัท์พืน้ฐานไว้

เฉพาะรับสายเข้าเท่านัน้ และการถกูทดแทนด้วยบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยมีผู้ ให้บริการรายใหญ่ในตลาด 3 ราย ได้แก่ 

บริษัท ทีโอที จ�ากดั (มหาชน) (TOT), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (True) และบริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ากดั (มหาชน) 

(TT&T) มีสว่นแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 60, ร้อยละ 29 และร้อยละ 11 ตามล�าดบั 

ตลาดบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี มีจ�านวนผู้ใช้บริการ ณ สิน้ปี 2556 ประมาณ 92.4 ล้านเลขหมาย เพ่ิมขึน้จากปี 2555 

ประมาณ 7.5 ล้านเลขหมาย โดยมีมลูคา่ตลาดรวมประมาณ 1.9 แสนล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากบริการทางเสียง (Voice 

Services) ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 และบริการด้านข้อมลู (Non-Voice Services) ประมาณ 0.6 

แสนล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 32 ของมลูคา่ตลาดรวม ทัง้นีเ้ม่ือเทียบอตัราการเตบิโตจากปี 2555 พบวา่ รายได้จากบริการ

ทางเสียงลดลงร้อยละ 2 ในขณะท่ีรายได้บริการด้านข้อมลูเพ่ิมขึน้ร้อยละ 34 เป็นผลจากปัจจยัหลายด้าน ได้แก่ การเตบิโตของ

ตลาด Smartphone, ความเร็วในการรับสง่ข้อมลูท่ีสงูขึน้โดยเฉพาะในระบบ 3G, ราคาคา่บริการด้านข้อมลูท่ีต�่าลง และความ

นิยมในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ติดต่อสื่อสารมากขึน้ โดยมีผู้ ให้บริการรายใหญ่ในตลาด 3 ราย ได้แก่ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) (AIS), บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (DTAC) 

และบริษัท ทรูมฟู จ�ากดั (True Move)) มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 44, ร้อยละ 30 และร้อยละ 24 ตามล�าดบั 

ซึ่งในปีท่ีผ่านมาผู้ประกอบการรายใหม่ในเครือของผู้ ให้บริการรายใหญ่เดิม 3 รายได้รับใบอนญุาตใช้งานความถ่ี 2.1 GHz 

ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2556 และแนวโน้มการ
แข่งขันในปี 2557
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และเร่ิมพฒันาโครงขา่ยและให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 3G/4G เพ่ือเป็นทางเลือกใหมใ่ห้กบัผู้ใช้บริการ สง่ผลให้เกิดการใช้งาน

บริการด้านข้อมลูเพ่ิมขึน้

ตลาดบริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ในปี 2556 มีมลูคา่ตลาดรวมประมาณ 1.2 หม่ืนล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555  

ประมาณร้อยละ 1.9 ประกอบด้วย รายได้จากการใช้งานโทรศพัท์ระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี TDM (Time-Division  

Multiplexing) และเทคโนโลยี VoIP (Voice over Internet Protocol) ร้อยละ 94 และรายได้จากการใช้งานโทรศพัท์ระหวา่ง

ประเทศผา่นบตัรโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ร้อยละ 6  ของมลูคา่ตลาดรวม ทัง้นีเ้ม่ือเทียบอตัราการเตบิโตจากปี 2555 พบวา่ ราย

ได้จากการใช้งานโทรศพัท์ระหวา่งประเทศผา่นเทคโนโลยี TDM มีอตัราการเตบิโตคอ่นข้างทรงตวั ในขณะท่ีรายได้จากการใช้งาน

โทรศพัท์ระหวา่งประเทศผา่นเทคโนโลยี VoIP มีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีผู้ ให้บริการหลกัในตลาด 6 ราย 

ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) (กสท), บริษัท เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ�ากดั (AIN), บริษัท ดีแทค เนทเวิร์ค จ�ากดั 

(DTN), บริษัท ทีโอที จ�ากดั (มหาชน) (TOT), บริษัท ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ากดั (TIC) และบริษัท ทริปเปิลที  

โกลบอลเน็ท จ�ากดั (Triple T) ซึง่ผู้ ให้บริการท่ีมีสว่นแบง่การตลาดสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กสท มีสว่นแบง่ตลาดสงูสดุร้อยละ 

34 รองลงมา AIN มีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 21 และ DTN มีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 18 ตามล�าดบั 

ตลาดบริการสือ่สารข้อมลู ในปี 2556 มีมลูคา่ตลาดรวมเพ่ิมขึน้จากปี 2555 ประมาณร้อยละ 4 โดยมีผู้ให้บริการรายใหญ่ 

ในตลาด ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) (กสท), บริษัท ทีโอที จ�ากดั (มหาชน) (TOT), บริษัท ยไูนเต็ด  

อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ�ากดั (UIH), บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวิร์ค คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ�ากดั (ADC), บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ากดั 

(มหาชน) (TT&T), บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (True) และบริษัท ซมิโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (SYM)  

ซึ่งผู้ ให้บริการท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ TOT มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดร้อยละ 24 รองลงมา True  

มีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 22 และ UIH มีสว่นแบง่ตลาดร้อยละ 21 ตามล�าดบั  

ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูทางสาย มีจ�านวนผู้ใช้บริการ ณ สิน้ปี 2556 ประมาณ 4.9 ล้านราย เพ่ิมขึน้จากปี 

2555  ประมาณ 0.6 ล้านราย หรือคดิเป็นร้อยละ 13 โดยมีมลูคา่ตลาดรวมประมาณ 3.1 หม่ืนล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 

ประมาณร้อยละ 6 การขยายตวัของตลาดเป็นผลจากหลายปัจจยั ได้แก่ ความเร็วในการรับสง่ข้อมลูท่ีสงูขึน้บนอตัราคา่บริการ

เดิม, ราคาอปุกรณ์ปลายทาง (Modem) ท่ีถกูลง, ความนิยมใช้บริการคอนเทนต์ตา่งๆ เช่น เกมออนไลน์ การดไูฟล์วีดีโอผา่น 

เวป็ และ Social Media เพ่ิมสงูขึน้ ซึง่ในปีท่ีผา่นมาผู้ให้บริการได้สรรหาเทคโนโลยีใหม ่เชน่  xDSL (x- Digital Subscriber Line), 

DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specification version 3) และ FTTx (Fiber to the X) เพ่ือพฒันา 

ประสิทธิภาพความเร็วเช่ือมต่อท่ีสูงขึน้ และผู้ ให้บริการได้มีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมเพ่ือให้บริการได้ทั่วถึงย่ิงขึน้  

สง่ผลให้ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผา่นทางสายเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาด 3 ราย ได้แก่ 

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ�ากดั (True Internet) , บริษัท ทีโอที จ�ากดั (มหาชน) (TOT) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากดั 

(3BB) มีสว่นแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 37, ร้อยละ 32 และร้อยละ 29 ตามล�าดบั 

แนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2557
ตลาดบริการโทรศพัท์พืน้ฐาน ในปี 2557 มีแนวโน้มลดลงเลก็น้อยจากปี 2556 จากการทดแทนด้วยบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี  

โดยคาดวา่จะมีมลูคา่ตลาดลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 9 อยา่งไรก็ตาม คาดวา่ผู้ให้บริการจะจดัรายการสง่เสริมการขาย

บริการโทรศพัท์พืน้ฐานร่วมกบับริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู เพ่ือชว่ยชะลอการลดลงของมลูคา่ตลาดบริการโทรศพัท์พืน้ฐาน 

ตลาดบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ในปี 2557 คาดวา่จะมีมลูคา่เตบิโตเพ่ิมขึน้จากปี 2556 ประมาณร้อยละ 9 โดยพฒันาการ 

ท่ีส�าคญัในปี 2557 คือ ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) 

อาจจดัให้มีการประมลูคลื่นความถ่ียา่น 900 MHz และ 1800 MHz และท�าให้เกิดผู้ประกอบการรายใหมท่ี่จะได้รับใบอนญุาต

เพ่ือให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 2G ตอ่เน่ืองหลงัสิน้สดุสมัปทาน หรือพฒันาโครงขา่ยเทคโนโลยี 3G/4G เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่
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ของผู้ใช้บริการ และรองรับปริมาณการใช้งานบริการด้านข้อมลูท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมสงูขึน้ โดยเฉพาะการใช้งาน Social Media, 

Content และ Application ตา่งๆ ซึง่ความนิยมในการใช้งานข้อมลูดงักลา่วจะชว่ยผลกัดนัให้บริการด้านข้อมลูมีอตัราการเตบิโต

ท่ีสงูขึน้ประมาณร้อยละ 35  จากปี 2556 

ตลาดบริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ ในปี 2557 คาดวา่จะมีอตัราเตบิโตท่ีทรงตวั ประมาณร้อยละ 1.9 เทา่กบัปี 2556  

โดยแนวโน้มมลูคา่การใช้งานโทรศพัท์ระหวา่งประเทศผา่นโครงขา่ยโทรศพัท์พืน้ฐานและโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ียงัมีแนวโน้ม

ท่ีทรงตวั จากปริมาณการใช้งานท่ีเพ่ิมขึน้ แตร่าคาคา่บริการเฉลีย่ตอ่นาทีลดลงอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึผู้ใช้บริการเลอืกท่ีจะโทรศพัท์

ไปตา่งประเทศผา่น application ท่ีมีคณุภาพด้อยกวา่แตร่าคาคา่บริการรวมอยูใ่นแพค็เกจการใช้งานบริการด้านข้อมลูบนโทรศพัท์

เคลื่อนท่ี หรือรวมอยูใ่นราคาคา่บริการอินเทอร์เน็ตทางสายรายเดือนแล้ว

ตลาดบริการสือ่สารข้อมลู และตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูทางสาย ในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยคาดวา่จะมีมลูคา่ตลาดบริการสื่อสารข้อมลู และตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูทางสาย เติบโตเพ่ิมขึน้จากปี 2556 

ประมาณร้อยละ  3 และร้อยละ 8 ตามล�าดบั   นอกจากนีค้วามเร็วเฉลี่ยในการให้บริการมีแนวโน้มสงูขึน้จากการท่ีมีผู้ให้บริการ

หลายรายเร่ิมเปลี่ยนไปให้บริการด้วยเทคโนโลยี FTTx (Fiber to the X) มากขึน้

 ตลาดบริการมลัตมีิเดีย คอนเทนต์และบริการใหม่ๆ  บนคลาวด์ (Cloud) คาดวา่จะเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองจากการขยายตวั

ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูทัง้จากโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูและโครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 3G/4G 


