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ขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหผลกระทบกรณีการรวมธุรกิจระหวางบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

1. สภาพตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีในประเทศไทยในปจจุบันเปรียบเทียบกับในกรณีที่มีการควบรวม 
1.1 ผูใหบริการ  

 ตลาดโทรศัพทเคลื่อนทีใ่นประเทศมีผูใหบริการจําแนกไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 (1) ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีที่มีโครงขายเปนของตนเอง (Mobile Network Operators-MNO) 4 ราย 
 (2) ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators-MVNO) 8 ราย 

 

1.2 สวนแบงตลาดและดัชนีการกระจุกตัว (Herfindahl-Hirschman Index : HHI)  

 สวนแบงตลาดและดัชนีการกระจุกตัว (Herfindahl-Hirschman Index : HHI) กอนรวมธุรกิจ มี 
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีโครงขายเปนของตนเอง (Mobile Network Operators-MNO) 4 ราย คือ 
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (AWN) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (DTN) บริษัท ทรู มูฟ เอช  
ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (TUC) และบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NT) และมี 
ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่แบบโครงขายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators-MVNO) 8 ราย คือ 
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) (i-Kool) บริษัท เดอะ ไวทสเปซ จํากัด (ซิมเพนกวิน) บริษัท ดาตา ซีดีเอ็มเอ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (Myworld) บริษัท ฟล เทเลคอม คอรเปเรชั่น จํากัด (Feels) บริษัท โอ โมไบล จํากัด (O-
Mobile) บริษัท เรดวัน เน็ตเวิรค (ประเทศไทย) จํากัด (redONE) และบริษัท บางกอกเพย จํากัด (AJSIM) ซึ่ง
หากคํานวณสวนแบงตลาดจากเลขหมายที่มีผูใชงานพบวา บริษัท AWN มีสวนแบงตลาดสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 
47.72 รองลงมาเปนบริษัท TUC เทากับรอยละ 31.99 และบริษัท DTN เทากับรอยละ 17.41 และบริษัท NT 
มีสวนแบงตลาดที่รอยละ 2.83 โดยคาดัชนี HHI มีคาเทากับ 3,612 หากรวมธุรกิจสําเร็จ จะทําใหผูบริการ
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โทรศัพทเคล่ือนที่แบบมีโครงขายคงเดิมคือ 4 ราย อยางไรก็ดี หากพิจารณาวา TUC และ DTN วาอยูในเครือ
เดยีวกัน จะทําใหผูใหบริการลดลงลดลงจาก 4 ราย เหลือ 3 ราย โดยบริษัทท่ีรวมธุรกิจจะครองสวนแบงตลาด
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.40 รองลงมาเปนบริษัท AWN เทากับรอยละ 47.72 และบริษัท NT มีสวนแบง
ตลาดที่รอยละ 2.83 ในขณะที่กลุม MVNO มีสวนแบงเพียงรอยละ 0.03 โดยคาดัชนี HHI มีคาเทากับ 4,725 
เพ่ิมข้ึน 1,218 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 32.23 

4Q2564 AWN NT DTN TUC หลังรวมกิจการ 
เลขหมายท่ีไดรับการจัดสรร 51,068,173 9,033,372 29,987,368 49,773,427 79,760,795 
เลขหมายท่ีมีการใชงาน 57,666,277* 3,425,730 21,039,372 38,661,710 59,701,082 
ราคาคาบรกิารประเภทเสียง 

)บาทตอนาที(  
0.52 0.29 (TOT) 

0.44 (CAT) 
0.55 0.57 

 

ราคาคาบริการอินเทอรเน็ตบรอด
แบนดเคลื่อนท่ี (บาทตอ MB) 

0.13 0.02 (TOT) 
0.11 (CAT) 

0.09 0.13 
 

รายไดจากการใหบริการ  
)ลานบาท(  

34,480 28.91  
 

14,345 20,293  34,638 

กาํไรสุทธิ )ลานบาท(  6,863  171 54 225 
สวนแบงตลาด (เลขหมาย) 47.72% 2.83% 17.41% 31.99% 49.40% 
ดชันี HHI (เลขหมาย) 3,612 4,725 

 การเปลี่ยนแปลงดัชนี HHI +1,114 (+30.84%) 
สวนแบงตลาด (รายได) 49.86% 0.04% 20.75% 29.35% 50.09% 
ดชันี HHI (รายได) 3,778 4,996 

 การเปลี่ยนแปลงดัชนี HHI +1,218 (+32.23%) 
*AWN มีจํานวนเลขหมายที่มีการใชงานมากกวาเลขหมายที่ไดรบัการจัดสรร เนื่องจากมีจํานวนเลขหมายเพิ่มเติมที่มาจากการ
เชาเลขหมายผูใหบรกิารรายอื่น 

สวนแบงตลาดคํานวณจากเลขหมายที่มีการใชงาน 
กอนรวมธุรกิจ หลังรวมธุรกิจ 
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1.2 การถือครองและใชประโยชนคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications – IMT) 

กสทช. ไดจัดสรรคล่ืนความถี่ใหรองรับสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ซึ่งปจจุบัน มีผูรับ
ใบอนุญาตทั้งหมด 4 ราย คือ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (AWN) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
(DTN) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (TUC) และบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) (NT) สามารถสรุปและเปรียบในกรณีที่มีการรวมธุรกิจระหวางบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได ดังนี้ 

ตารางแสดงการถือครองจํานวนคล่ืนความถี่ 
คลืน่ความถ่ี เทคโนโลย ี TUC DTN TUC + DTN AWN NT 

700 MHz 
4G - TRUE / DTAC 
5G - AIS / TRUE / 
DTAC /NT 

20 20 40 30 20 

850 MHz 3G 30 

900 MHz 
2G - TRUE / DTAC 
3G - DTAC 
4G - AIS / TRUE /DTAC  

20 10 30 20 
 

1800 MHz 
2G - DTAC 
4G - AIS /TRUE /DTAC 

30 10 40 40 
 

2100 MHz  3G/4G 30 30 60 30 30 

2300 MHz 4G 60 

2600 MHz 4G / 5G 90 90 100 
26 GHz 5G 800 200 1000 1200 400 

3G+4G 
รอยละคล่ืนความถ่ีที่ถอืครอง 

80 50 130 90 120 
23.53% 14.71% 28.24% 26.47% 35.30% 

5G 
รอยละคล่ืนความถ่ีที่ถอืครอง 

910 220 1130 1330 420 
31.60% 7.64% 39.24% 46.18% 14.58% 

รวมคลื่นความถ่ีที่ถอืครอง 
รอยละคล่ืนความถ่ีที่ถอืครอง 

990 270 1,260 1,420 540 
30.74% 8.39% 39.13% 44.10% 16.77% 

 

จากตารางแสดงการถือครองจํานวนคลื่นความถ่ี กอนการควบรวมกิจการของ TUC และDTN  
มีการถือครองจํานวนคล่ืนความถี่จํานวน 990 MHz และ270 MHz ตามลําดับ ในสวนของ NT จะมีจํานวน 
คลื่นความถี่ที่ถือครองเพียง 540 MHz โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา AWN จะเปนผูที่ไดเปรียบถือครองคล่ืนความถี่
จํานวน 1420 MHz หรือคิดเปนรอยละ 44.10 สําหรับการใหบริการโทรคมนาคม ซึ่งผูใหบริการทุกรายจะมี
คลื่นความถี่สําหรับการใหบริการโทรคมนาคมครบทุกเทคโนโลยี 3G 4G และ5G แกผูใชบริการอยูแลว แตเม่ือ
มีการควบรวมกิจการของ TUC และDTN แลวจะพบวาผูใหบริการทั้ง 2 ราย จะมีจํานวนคลื่นความถี่ที่ถือครอง
เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 1260 MHz หรือคดิเปนรอยละ 39.13  
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ภาพแสดงปริมาณการถอืครองคลื่นความถ่ี 

 จากภาพแสดงปริมาณการถือครองคล่ืนความถี่ในมุมมองของเทคโนโลยี 3G/4G และ 5G กอนการควบ
รวมกิจการของ TUC และ DTN มีจํานวนการถือครองคล่ืนความถี่ จํานวน 80 MHz และ 50 MHz ตามลําดับ 
และ AWN มกีารถือครองคลื่นความถี่ จาํนวน 90 MHz ซึง่นอยกวา NT ที่มีอยูจํานวน 120 MHz ซึ่งทําใหมีคล่ืน
ความถี่ท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีในการใหบริการครบทุกเทคโนโลยี 3G และ4G ซึ่งเมื่อมีการควบรวมกิจการ
เกิดข้ึนสงผลทําให TUC และ DTN มีปริมาณคลื่นความถี่เพ่ิมขึ้นเปน 130 MHz หรือคิดเปนรอยละ 38.24 จึงทํา
ใหมีคลื่นความถี่ในการใหบริการเทคโนโลยี 3G 4G เพ่ือรองรับปริมาณการใชงานของผูใชงานมากท่ีสุด โดย NT 
มีการถือครองคลื่นความถ่ีรอยละ 35.30 และ AWN ที่มีจาํนวนการถือครองคลื่นความถ่ีรอยละ 26.47  

สําหรับเทคโนโลยี 5G AWN เปนผูถือครองคล่ืนความถี่สําหรับการใหบริการเปนจํานวน 1330 MHz 
หรือรอยละ 46.18 ซึ่งมีจาํนวนสูงที่สุด นอกจากน้ี ยังคงถอืครองคล่ืนความถี่ยาน 2600 MHz ไวสูงสุดท่ีจํานวน 
100 MHz ซึ่งเปนคล่ืนความถี่ท่ีมีคุณสมบัติทะลุทะลวงปานกลางเหมาะสําหรับบริการท่ีตองการอินเทอรเน็ต
ความเรว็สูงและพ้ืนที่ที่มีการใชงานหนาแนน ทั้งนี้ จากกราฟแสดงใหเห็นไดวา TUC และ DTN ในสถานการณ
กอนควบรวมกิจการ มีการถือครองคล่ืนความถี่และใชประโยชนอยูเพียง 910 MHz และ 220 MHz ตามลําดับ 
ซึ่งเม่ือควบรวมกิจการสําเร็จการถือครองคล่ืนความถ่ีและการใชประโยชนจะอยูที่จํานวน 1130 MHz หรือ 
รอยละ 39.24 เทานั้น จงึอาจถือไดวาสําหรับการใหบริการเทคโนโลยี 5G AWN จะยังคงมีปริมาณการถือครอง
คลื่นความถีสู่งสุดทั้งกอนและภายหลังการควบรวมกิจการของทั้งสองผูใหบริการ 
2. เหตุผลของการควบรวมธุรกิจ ขอดีและขอจํากัดกรณีการรวมธุรกิจระหวางบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
2.1 เหตุผลของการควบรวมธุรกิจ  
 1) การประหยัดตอตนทุนตอขนาดการดําเนินงาน (Economy of scale) ตนทุนในการใหบริการลดลง 
จงึทําใหผูใหบรกิารสามารถมีเงินทุนไปขยายโครงขายในการใหบริการมากข้ึน สามารถปรับปรุงคุณภาพในการ
ใหบริการและพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีในการใหบริการรูปแบบใหม ๆ สงผลใหผูบริโภคสามารถเขาถึงบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานไดมากขึ้น มีคุณภาพในการใชบริการท่ีดีขึ้น ทําใหสามารถขยายโครงขาย 5G ในพ้ืนที่ 
ตาง ๆ ไดครอบคลุมมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นเพ่ือประโยชนของประชาชนผูใชบริการโดยรวม 
 2) การมีโครงขายที่รองรับการใชงานการใชงานอินเทอรเน็ตที่ เพ่ิมขึ้น ผูใชงานในปจจุบันมีความ
ตองการในการสงขอมูลท่ีมีคุณภาพดวยความเร็วสูง มีความหนวงในการรับสงตํ่า และครอบคลุมในพ้ืนท่ีกวาง 
สงผลใหผูประกอบการโทรคมนาคมตองปรับรูปแบบการใหบริการจาก voice ไปเปนบริการ broadband 
บริษัทท่ีตองการควบรวม จึงตองปรับปรุงโครงขายการใหบริการใหเหมาะสมเพ่ือรองรับการเติบโตอยางรวมเร็ว
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ของการรับสงขอมูลท่ีคาดวาจะเติบโตไปอีกเร่ือยๆ ทั้งนี้ หากไมมีการควบรวมบริษัทที่มีขนาดเล็กกวา อาจ
เสียเปรียบในการแขงขันมากขึ้นเรือ่ยๆ 
 3) การเพ่ิมการวิจัยและพัฒนา และการขยายโครงขาย 5G การลดคาใชจายในการดําเนินงานและการ
บริการ และเพ่ิมแรงจูงใจในการลงทุน เปนขอไดเปรียบจากการประหยัดตนทุนซ่ึงอาจสงผลใหมีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การขยายโครงขาย 5G อีกท้ัง การสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการใหม อัน
สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือกและมีนวัตกรรมใหมๆ ในการใชงานมากขึ้น 
2.2 กรณีศึกษาจากตางประเทศ  

สํานักงาน กสทช. ไดทบทวนกรณีศึกษาของการควบรวมในประเทศตาง ๆ โดยสรุปได ดังนี้ 
กรณีศึกษาตางประเทศ เหตุผลที่บริษัทขอควบรวม ขอดีและขอจํากัดจากการควบรวม 

Austria (2548) 
5 -> 4  
T-Mobile (อันดับ 2) และ 
tele.ring (อันดับ 4) 

T-mobile ใหเหตุผลในการควบรวม
วาหากมีการรวมกิจการจะกอนให
เกิดประสิทธิภาพโดยอางอิงงานวิจัย
ของ TKK (Austria’s regulator) ซึ่ง
อ ธิ บ า ย ว า  ก า ร ร ว ม โ ค ร ง ข า ย 
(Network integration) จ ะทํ า ใ ห
เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและทําให
บริษัทมีตนทุนคงท่ีลดลง ลดตนทุน
คาใชจายของโครงสรางพ้ืนฐาน และ
สามา รถปรั บปรุ ง คุณภาพกา ร
ใหบริการไดสูงข้ึน 

ขอดีของการรวมกิจการ 
- เกิดการประหยัดตอขนาด (Economy 
of scale) ตอตลาดโทรคมนาคม 
- ผูใหบริการขยายและพัฒนาโครงขาย 
3G ไดเร็วข้ึน สงผลใหโครงขายมีความ
ครอบคลุม ความเร็วและคุณภาพมากข้ึน 
ขอจํากัดของการรวมกิจการ 
- เกิดผูใหบริการรายใหญ 2 รายท่ีครอง
สวนแบงตลาดสวนใหญ 
- ลดทางเลือกของผูบรโิภค 
- อัตราคาบริการมแีนวโนมสูงขึ้น 
- อุปสรรคในการเขาสูตลาดสูงขึ้น 

Austria (2555) 
4 -> 3  
Orange (One) (อันดับ 3) 
และ Three (อันดับ 4) 

H3G ใหเหตุผลในการควบรวมวา
H3G มุงเนนเสนอบริการดานขอมูล
ในเชิงรุกอยางมากเมื่อเทียบกับผู
ใหบริการรายอ่ืน แตการท่ี H3G ไมมี
โครงขาย 2G เปนของตัวเองเปน 
ขอเสียเปรียบในการใหบริการดาน
เสียง  ดังนั้น  H3G จึงไมสามารถ
ใหบริการในราคาเชิงรุกในทุกดาน
การบริการได  การรวมธุรกิจจะทํา
ให H3G สามารถมีโครงขาย 2G เปน
ของตนเองซึ่งทําใหตนทุนเฉลี่ยลดลง
และทําใหสามารถใหบริการในราคา
ที่ลดลงได สามารถขยายโครงขายให
ครอบคลุมไดกวางข้ึนและพัฒนา
โครงขาย 4G ไดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะ
ดึงดูดผู ใชบริการรายใหมมากขึ้น 
และเปนส่ิงจําเปนตอการกระตุน

ขอดีของการรวมกิจการ 
- เกิดผูใหบริการรายใหญรายท่ี 3 ซึ่งจะ
เขามาแยงสวนแบงตลาดกับผูใหบริการ
รายใหญ 2 รายเดิม ซึ่ งอาจทําใหการ
แขงขันมีแนวโนมสูงขึ้น 
- เกิดการประหยัดตอขนาด (Economy 
of scale) ตอตลาดโทรคมนาคม 
- ผูใหบริการสามารถขยายและพัฒนา
โครงขาย 4G ไดเร็วข้ึน สงผลใหโครงขาย
มีความครอบคลุม ความเร็วและคุณภาพ
มากข้ึน 
ขอจํากัดของการรวมกิจการ 
- ผูใหบริการรายใหญ 3 ราย อาจมีแรงจูงใจ
ในการแขงขันลดลงและอาจทําความตกลง
ร วมกันเ พ่ือลดหรื อจํ า กัดการแข งขั น 
อยางไรก็ตาม การทําความตกลงรวมกัน
ระหวาง 3 ราย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยกวาการ
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กรณีศึกษาตางประเทศ เหตุผลที่บริษัทขอควบรวม ขอดีและขอจํากัดจากการควบรวม 
เศรษฐกิจใหเติบโต ทําความตกลงรวมกันระหวาง 2 ราย 

- ลดทางเลือกของผูบรโิภค 
- อัตราคาบริการมแีนวโนมสูงขึ้น 
- อุปสรรคในการเขาสูตลาดสูงขึ้น 

Ireland (2557) 
4 -> 3 
O2 (อันดับ 2) และ   
Three (อันดับ 4) 

Three ใหเหตุผลในการควบรวมวา
สภาพตลาดของไอรแลนดมีผูนํ า
อยางชัดเจนคือ Vodafone หากไมมี
การรวมกันเกิดขึ้น Vodafone จะย่ิง
ผูกขาดและสราง Gap ระหวาง
อันดับ 2 3 และ 4 มากขึ้นเรื่อยๆ 
การควบรวมคร้ังนี้จะทําใหสภาพ
การเ งินของ 2 บริษัทที่ควบรวม
แข็งแกรงขึ้นและสามารถแขงขันกับ 
Vodafone ไดมากข้ึน 

ขอดีของการรวมกิจการ 
1.  การควบรวมกิจการจะทํ าให เกิด
ประโยชนเพ่ิมเติมอยางมีนัยสําคัญในแง
ขอ งความครอบคลุ มของ เครื อข า ย 
ความเร็ว  และคุณภาพ  เมื่อเทียบกับ
สถานการณท่ีไมมีการควบรวมกิจการ 
2. การแบงปนทรัพยากรกันระหวาง Tree 
และ O2 ในสวนของคลื่นความถี่ และ
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  
3. ผู ใชบริการไดรับประโยชนจากการ
แขงขันทางดานราคาและบริการ เนื่องจาก
ผูใหบริการโทรคมนาคมในทวีปยุโรป อยู
ในชวงการพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมให
รองรับเทคโนโลยี 4G/LTE จึงเปนจุดเรง
การพัฒนาของผูใหบริการทุกราย ซึ่งการ
ควบรวมกิจการของ Three และ O2 ใน
ประเทศไอรแลนด ซึ่งผูใชงานจะไมไดรับ
ผลกระทบจากการควบรวมกิจการดังกลาว 
ซึ่งสามารถใชบริการไดอยางตอเน่ือง  
ขอจํากัดของการรวมกิจการ 
การควบรวมกิจการของ ผู ใหบ ริการ
โทรคมนาคมท่ีมีโครงขายเปนของตัวเอง 
(MNO) จนเหลือผูใหบรกิารจํานวน 3 ราย 
อาจจะทําใหราคาคาบริการสูงขึ้น และไม
เกิดผูใหบริการรายใหม ซึ่งคณะกรรมการ
ยุโรป ไดมีขอกังวลจะไมเกิด MNO ราย
ใหมภายใน 1-2 ป เพ่ือเพ่ิมทางเลือกของ
ผูบริโภค 

UK (2558-2559) 
4 -> 3 
O2 (อันดับ 2) และ   
Three (อันดับ 4) 

Three ใหเหตผุลในการควบรวมวา
เนื่องจากมีการเจรจากันระหวาง BT 
(fixed รายใหญสุด) กับ EE (Mobile 
รายใหญสุด) เพ่ือให Three สามารถ
แขงขันกับ BT-EE ได จึงตองการรวม
กับ O2 เพ่ือใหการดําเนินการของ
บริษัทมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอดีของการไมไดรวมกจิการ 
- ไมลดทางเลือกของผูบริโภค 
- ไมลดอํานาจตอรองของ non-MNOs ทั้ง
รายปจจุบนัและรายใหม 
- มีการแขงขันที่เหมาะสมในตลาด
โทรคมนาคมและไมจาํกัดเพียงเฉพาะผู
ใหบริการรายใหญ 
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กรณีศึกษาตางประเทศ เหตุผลที่บริษัทขอควบรวม ขอดีและขอจํากัดจากการควบรวม 
ขอจํากัดของการไมไดรวมกิจการ 
- EE มีอํานาจตอรองในตลาดมากกวาผูให
บริการรายอ่ืน เน่ืองจากไดเขาซ้ือกิจการ
ของ BT Group ในป 2015 ซึ่งในขณะน้ัน
เ ป น ผู ใ ห บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พท ป ร ะ จํ า ท่ี 
broadband and pay-tv business 
- อาจไม เ กิดการประหยัดตอขนาดใน
ตลาดโทรคมนาคม (Economy of scale) 

US (2561) 
4 -> 3 
T-Mobile (อันดับ 3) และ 
Sprint (อันดับ 4) 

T-Mobile และ Sprint ใหเหตุผลใน
การรวมธุรกิจวา ทั้ง 2 บริษัทเปนผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี MNO 2 
รายที่เล็กที่สุดในตลาด การรวมมือ
กันจะทําใหมีความสามารถในการ
ขยายโครงข าย  5G ซึ่ ง ต องการ
เงินทุนจํานวนมหาศาลไดมากกวา
การที่ทั้ง 2 บริษัทขยายโครงขาย
ด ว ยตน เอง  อีกทั้ ง  ยั ง เป นการ
สนับสนุนใหการพัฒนาโครงขายมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนการ
สงเสริมจุดดอยของทั้ง 2 บริษัทจาก
การท่ี Sprint ขาดแคลนคล่ืนความถี่
ยานกลางและ T-Mobile ขาดแคลน
คลื่นความถี่ยานตํ่า นอกจากน้ี การ
ร ว ม ธุ ร กิ จ จ ะ ทํ า ใ ห  T-Mobile 
สามารถแขงขันกับผูใหบริการราย
ใหญ 2 รายเดิมได ดังนั้น การรวม
ธุรกิจในคร้ังนี้ไมสงผลใหแนวโนม
การแขงขันในตลาดลดลง 

ขอดีของการรวมกิจการ 
- เกิดการประหยัดตอขนาด (Economy 
of scale) ตอตลาดโทรคมนาคม 
- ผูใหบริการสามารถขยายและพัฒนา
โครงขาย 5G ไดเร็วข้ึน สงผลใหโครงขาย
มีความครอบคลุม ความเร็วและคุณภาพ
มากข้ึน 
- เกิดผูใหบริการรายใหญรายท่ี 3 ซึ่งจะ
เขามาแยงสวนแบงตลาดกับผูใหบริการ
รายใหญ 2 รายเดิม ซึ่ งอาจทําใหการ
แขงขันมีแนวโนมสูงขึ้น 
ขอจํากดัของการรวมกิจการ 
- ผูใหบริการรายใหญ 3 ราย อาจมีแรงจูงใจ
ในการแขงขันลดลงและอาจทําความตกลง
ร วมกันเ พ่ือลดหรื อจํ ากั ดการแข งขั น 
อยางไรก็ตาม การทําความตกลงรวมกัน
ระหวาง 3 ราย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยกวาการ
ทําความตกลงรวมกันระหวาง 2 ราย 
- ลดทางเลือกของผูบรโิภค 
- อัตราคาบริการมแีนวโนมสูงขึ้น 
- อุปสรรคในการเขาสูตลาดสูงขึ้น 

Malaysia (2564) 
4 -> 3 
Digi (อันดับ 2) และ 
Celcom (อันดับ 3) 

Celcom และ Digi ใหเหตุผลในการ
รวมธุรกิจวาการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 4G และ 5G สงผลใหทั้ง
สองบริษัทตองใชเงินลงทุนมหาศาลใน
การวางระบบเครือขาย จึงตองลด
ตนทุน และเพ่ือใหใชทรัพยากรรวมกัน
อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พม า ก ขึ้ น  
นอกจากนี้ การรวมธุรกิจกันจะเปน
โอกาสในการสรางนวัตกรรมใหมให
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ 

ขอดีของการรวมกิจการ 
- เกิดการประหยัดตอขนาด (Economy 
of scale) ตอตลาดโทรคมนาคม 
- ผูใหบริการสามารถขยายและพัฒนา
โครงขาย 5G ไดเร็วข้ึน สงผลใหโครงขาย
มีความครอบคลุม ความเร็วและคุณภาพ
มากข้ึน 
ขอจํากัดของการรวมกิจการ 
- มีความเปนไปไดวาอัตราคาบริการ
อาจจะสูงขึ้น  
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กรณีศึกษาในประเด็นแนวโนมของอัตราคาบรกิาร 
ประเทศไอรแลนด 

 

 ตัวอยางกรณีศึกษาของประเทศไอรแลนดภายหลังควบรวมพบวาอัตราคาบริการมีแนวโนมลดลง
เล็กนอยซ่ึงไมไดเพ่ิมข้ึนตามท่ีคาดการณไวในตอนแรก อยางไรก็ดี ถึงแมอัตราคาบริการมีแนวโนมลดลง
ภายหลังการควบรวมของท้ัง 2 บริษัท ก็ยังไมอาจพิจารณาวาการควบรวมไมสงผลตอราคา หรือวาการแขงขัน
ในเทคโนโลยี 4G ในไอรแลนดทําใหราคาลดลงอยางตอเนื่อง 
 ประเทศออสเตรีย 
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 ตัวอยางกรณีศึกษาของประเทศออสเตรียจากงานวิจัยของ L. Aguzzoni et al. (2017)
1
 แสดง

ภายหลังควบรวมพบวาอัตราคาบริการมีแนวโนมลดลงซึ่งไมไดเพ่ิมข้ึนตามท่ีคาดการณไวในตอนแรก
เชนเดียวกับกรณีของประเทศไอรแลนด นอกจากน้ี ผลการศึกษาจากงานวิจัยน้ียังเปนไปทางเดียวกับกรณีของ
ประเทศไอรแลนดวาการควบรวมไมอาจสรุปในประเด็นของราคาไดเพราะราคาท่ีลดลงอาจมาจากมาตรการ
เฉพาะที่กําหนดใหผูขอควบรวมดําเนินการ หรือการแขงขันท่ีเพ่ิมขึ้นในตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่ของประเทศ
ออสเตรีย 
2.3 ขอวิเคราะหของสํานักงาน กสทช. ในประเด็นขอดีและขอจํากัดกรณีการรวมธุรกิจระหวางบริษัท ทรู  
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

จากขอมูลของบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC รวมถึงกรณีศึกษาจากประเทศตางๆ เหตุผล
หรอืประโยชนหลักท่ีจะไดจากการควบรวมในแงของผูใหบริการและผูใชบรกิารสามารถสรุปได ดังนี้  

1) การประหยัดตอขนาด (Economy of scale) จะชวยลดตนทนุของผูใหบริการ  
2) ผูใหบริการ สามารถนําตนทุนที่ประหยัดขึน้ไปขยายและพัฒนาโครงขายไดเร็วขึ้น สงผลใหโครงขาย

มีความครอบคลุม ความเร็วและคุณภาพมากขึ้น สําหรับกรณีนี้โครงขายท่ีบริษัท TRUE CORP และบริษัท 
DTAC จะพัฒนาคอืเทคโนโลยี 5G อยางไรก็ด ีในประเด็นของผูใชบริการ สํานักงาน กสทช. จะมีมาตรการหรือ
ขอกําหนดท่ีชัดเจนวาผูใหบริการจะนําประโยชนที่ไดจากการประหยัดตอขนาด มาใชในการขยายและพัฒนา
โครงขายตอไป 

ในสวนของขอจํากัด ในตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย (Oligopoly) ซึ่งเม่ือมีการควบรวมจะทําใหตลาดนี้
มีการกระจุกตัวมากขึ้น จะเห็นไดจากคา HHI ที่เปลี่ยนไปมากกวา 1,000 จุด ตามหลักเศรษฐศาสตรทั่วไป 
ระดับการกระจุกตัวที่มากขึ้น ยอมหมายถึงการแขงขันที่ลดลง ซึ่งการแขงขันในตลาดที่ลดลงอาจสงผลกระทบ 
ดังนี้  

1) ทางเลอืกของผูบริโภคลดลง  
2) อัตราคาบรกิารอาจสูงขึ้น  
3) อุปสรรคในการเขาสูตลาดอาจสูงขึ้น  
อยางไรก็ดี หากมีมาตรการกํากับดูแลที่เหมาะสม หรือมีปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ทําใหการแขงขัน

เปลี่ยนไป ขอจํากัดขางตนอาจไมเกิดข้ึนก็ได 
3. ผลกระทบ 
3.1 ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจระหวางบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) 
 เนื่ องจากการรวมธุร กิจระหวางบริษัท  TRUE CORP และบริษัท  DTAC จะทําใหผู บริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบมีโครงขายหากพิจารณาวา TUC และ DTN อยูในเครือเดียวกันจะทําใหผูใหบริการลดลง
จาก 4 ราย เหลือ 3 ราย ในขณะท่ีผูใหบริการประเภท MVNO ยังเหลือ 8 รายเทาเดิม ซึ่งจํานวนผูใหบริการใน
ตลาดมีจํานวนลดลง ตามขอ 1.1 จะเห็นวาการกระจุกตัวของตลาดมีคาสูงขึ้น เน่ืองจากคา HHI เพ่ิมสูงกวาเดิมถึง 

                                                           
1 L. Aguzzoni et al. (2017). Ex-post Analysis of Mobile Telecom Mergers: The Case of Austria and The 
Netherlands.  
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1,114 จุด ทําใหอาจเกิดผลกระทบตอทั้งผูบริโภคและการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะในตลาด
โทรศัพทเคล่ือนที่ โดยสามารถสรุปได ดงันี้  
ปจจัยท่ีอาจไดรับผลกระทบ คําอธิบาย 

ปจจัยดานบวก 
การขยายโครงขาย หลังจากการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC จะ

ทําใหทั้ง 2 บริษัท มีแนวโนมท่ีจะใชทรัพยากรโครงขายโทรคมนาคมรวมกัน 
สงผลทําใหลดการลงทุนในสวนการขยายโครงขายในพ้ืนท่ีมีความซํ้าซอนกัน  
โดยเฉพาะกลุมลูกคาของบริษัท DTAC ที่จะสามารถไดเขาถึงเทคโนโลยี 5G ได
ทั่วถึงมากขึ้น  

การลงทุนของผูใหบริการ หลังจากการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC จะ
ชวยทําใหทั้ง 2 บริษัท เกดิการใชทรัพยากรรวมกัน อาทิ บุคลากร คล่ืนความถี่ 
ศูนยบริการลูกคา และโครงขายโทรคมนาคมรวมกัน เปนตน สงผลทําใหลด
การลงทุนในสวนดังกลาวได  

ปจจัยดานลบ 
ทางเลือกของผูบริโภค หลังจากการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC จะ

หากพิจารณาเฉพาะบริษัทยอย จะทําใหผูบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบมี
โครงขายคงเดิมคือ 4 ราย อยางไรก็ดี หากพิจารณาวา TUC และ DTN วาอยู
ในเครือเดียวกัน จะทําใหผูใหบริการลดลงลดลงจาก 4 ราย เหลือ 3 ราย ดังนั้น 
ทางเลือกของผูบริโภคในการเลือกผูใชบริการอาจลดลง ถาท้ัง TUC และ DTN มี
การใหบริการในรูปแบบคลายกัน 

อัตราคาบริการ หลังจากการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC 
อาจเกิดผลกระทบตอการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากคา HHI เพ่ิมสูง
กวาเดิมถึง 1,114 จุด ตามหลักเศรษฐศาสตร การแขงขันที่ลดลงยอมสงผล
กระทบตออัตราคาบริการใหมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นได 

การเขาสูตลาดของผูเลนรายใหม ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่เปนตลาดที่ตองลงทุนเปนจํานวนมากอยูแลว การท่ี
ตลาดเกิดการกระจุกตัวมากขึ้น ตามหลักเศรษฐศาสตร ผูเลนรายใหญยอมมี
แนวโนมในการกีดกันผูเลนไดมากขึ้น รวมไปถึงผูใหบริการท่ีไมมีโครงขายเปน
ของตนเองยอมมีอํานาจในการตอรองลดลง เพราะจํานวนผูใหบริการที่มี
โครงขายลดลง 

การถอืครองคลื่นความถี่ หลงัจากการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC ทั้ง 
2 บริษัท จะมีคลื่นความถ่ีรวมกันมากข้ึน แตยังคงมีคล่ืนความถี่ทั้งหมดรวมกัน
นอยกวา AWN  

ราคาคลื่นความถี่ในอนาคต ในการประเมินราคาคลื่นความถี่แตละครั้ง ไดคํานึงถึงสภาพการแขงขันและ
จาํนวนผูใหบริการในตลาดอยูแลว จึงไมกระทบในประเด็นดังกลาว 
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3.2 ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไมมีการควบรวม 

  (1) บริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC ตองเผชิญกับการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน จากการแขงขันกับ
ผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญ คือ AWN จากขอมูลรายไดจากการประกอบการกิจการโทรคมนาคมและ
ตนทุน ในป 2558 ถึง 2563 พบวาบริษัท AWN มีรายไดมากกวาบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC แต
หากพิจารณาตนทุนพบวาบริษัท AWN และบริษัท TRUE CORP มีตนทุนท่ีใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาบริษัท 
TRUE CORP มีประสิทธิภาพดานการจัดการและการดําเนินงานไมเทาบริษัท AWN อีกท้ัง กําไรสุทธิของบริษัท 
TRUE CORP มแีนวโนมติดลบ (ยกเวนป 2561)  

 

 
ที่มา: สํานกังาน กสทช. 

 (2) การประหยัดตอขนาดลดลง คาใชจายที่สูงขึ้นอาจนําไปสูการลดลงของอัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return) ของผูประกอบการโทรคมนาคมได โดยเฉพาะคาใชจายจากตนทุนในการจัดหา
เงินทุนสําหรับผูประกอบการโทรคมนาคม ซึ่งไมมีขนาดของกิจการที่ใหญเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดการประหยัด
ตอขนาดได โดยในกรณีของบริษัท TRUE CORP พบวาระดับการลงทุนเดิมที่เคยใชในการพัฒนาและรักษา
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โครงขายอยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถท่ีจะดํารงไวไดในระยะยาว หากไมมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนนิงานจากฐานผูใชบริการท่ีมีขนาดใหญขึ้น อีกทั้ง ความสามารถการประหยัดตอขนาดจากการดําเนินการ
ที่มีอยูของบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC มีไมเพียงพอตอการดําเนินงานและการบํารุงรักษาเพ่ือให
บริการ 5G ในระดับท่ีแตละราย (หากไมมีการรวมธุรกิจ) สามารถแขงขันกับบริษัท AWN ได 

 (3) การพัฒนาโครงขาย 5G ในปจจุบันบริษัท DTAC ยังไมเปดใหบริการ 5G ทั่วประเทศไทย 
เนือ่งจากครอบครองคล่ืนความถี่ 700 MHz เพียง 2x10 MHz ทําใหไมสามารถใหบริการดวยความเร็วสูงสุดแก
ผูใชบริการ 5G ไดเมื่อเทียบกับบริษัท AWN และบริษัท TRUE CORP ทีไ่ดมีการเปดตวัใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน
ที่สามารถรองรับการใหบริการ 5G ทั่วประเทศแลวต้ังแตชวงตนป 2564   

4. มาตรการเฉพาะที่สามารถนํามาใชพจิารณา 

โดยทั่วไปแลวมาตรการเฉพาะท่ีนาํมาใชในกรณีการรวมธุรกิจ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 
มาตรการเชิงโครงสราง (Structural remedies) และมาตรการเชิงพฤติกรรม (Behavioural remedies) ซึ่ง
เม่ือพิจารณาผลกระทบที่เกิดข้ึนในเบ้ืองตน อาจมีการพิจารณามาตรการเฉพาะดังตอไปนี้สําหรับบริษัท TUC 
และ DTN ซึ่งเปนบริษัทลูกของบริษัท NewCo เพ่ือสงเสริมการแขงขันและคุมครองผูบรโิภค 

ปจจัยท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบ 

มาตรการเฉพาะ 

มาตรการเชิงโครงสราง (Structural remedies) 

การขยายโครงขาย กําหนดมาตรการเพ่ิมเติมขอกําหนดความครอบคลุมของโครงขาย 5G ของ
บริษัท 2 บริษัท คือ TUC และ DTN เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหลูกคาของท้ัง 2 บริษัท 
สามารถใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ 5G ไดอยางตอเนื่อง และเปนไปอยางมี
ประสิทธภิาพ  

ทางเลอืกของผูบรโิภค เพ่ือใหผูบริโภคยังมีทางเลือกและการใชบริการคงเดิม ควรมีมาตรการ
กําหนดใหบริษัทของท้ัง 2 บริษัท คือ TUC และ DTN ไมมีการรวมธุรกิจกันใน
ระยะเวลาหน่ึง 

การเขาสูตลาดของผู เลน
รายใหม 

สํานักงาน กสทช. อาจพิจารณามาตรการสงเสริมผูใหบริการรายเล็ก เชน ผู
ใหบริการ  MVNO โดยกําหนดให TUC และ DTN ตองขาย Capacity ในการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับ MVNO เม่ือมีการรองขอ โดยอาจกําหนด
เปนรอยละ 20 ของ Capacity ของโครงขายตนเอง และอาจกําหนดมาตรการ
ดังกลาวเปนระยะเวลาหน่ึง เชน 3-5 ป เพ่ือใหเกิดการสงเสริมใหเกิดผู
ใหบริการรายเล็กสามารถทําการแขงขันเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค เพ่ือให
เกิดทางเลือกแกผูรับบริการท่ีมีความหลากหลาย ทั้งนี้ บริษัท MVNO ตอง
ไมใชบริษทัในกลุมหรอืเครือเดียวกันกับ TUC และ DTN ดวย 

การถือครองคล่ืนความถี ่ หลังจากการควบรวมธุรกิจระหวางบริษัท TRUE CORP และบริษัท DTAC  
บริษัท TUC และ DTN จะมีคล่ืนความถี่รวมกันมากข้ึน แตยังคงมีคล่ืนความถี่
ทั้งหมดรวมกันนอยกวา AWN ดังนั้น มาตรการท่ีเกี่ยวของกับการถือครองคล่ืน
ความถี่จึงยังไมไดพิจารณาเปนมาตรการฌฉพาะในการควบรวมคร้ังนี้ 

มาตรการเชิงพฤติกรรม (Behavioural remedies) 
อัตราคาบริการ สํานักงาน กสทช. มีประกาศ กสทช. ที่กํากับดูแลโครงสรางอัตราคาบริการอยู

และผูใหบริการท่ีอยูภายใตประกาศดังกลาวตองรายงานอัตราคาบริการตอ
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ปจจัยท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบ 

มาตรการเฉพาะ 

สํานักงาน กสทช. ซึ่งสํานักงาน กสทช. ไดมีการเผยแพรเปนรายไตรมาสอยู
แลว ดังน้ัน คาบริการเฉล่ียจึงตองเปนไปตามท่ีประกาศกําหนดถึงแมจะมีการ
ควบรวมก็ตาม อยางไรก็ดี สํานักงาน กสทช. จะกําหนดมาตรการเพ่ิมขึ้น
เพ่ือใหเหมาะสมกับโครงสรางตลาดที่เปลี่ยนไปจากการควบรวม และมีสภาพที่
เหมาะและยืดหยุนตอสถานการณปจจุบัน เชน การกําหนดราคาในรูปแบบ 
Price Cap ซึ่งมีการคํานึงสภาพตลาดในปจจุบันและประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เปนตน  

คุณภาพการใหบริการ QoS ตองเปนไปตามที่ กสทช. กําหนด ตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐาน
ของคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคม ซึ่งสํานักงาน กสทช. ไดตรวจสอบ
คุณภาพการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเสียงและประเภทขอมูลเปน
ประจําทุกไตรมาส โดยตรวจสอบจากอัตราสวนการทดสอบสําเร็จ (Call 
Setup Success Rate) อัตราสวนในกรณีที่สายหลุด (Call Drop Rate) 
ความเรว็เฉล่ียในการสงขอมูลของการดาวนโหลดและอัพโหลด (FTP DL และ 
FTP UL) และการเขาเวบ็ไซต (HTTP) และกําหนดให TUC และ DTN ตองคง
จาํนวน cell sites เพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานใหประชาชนไดรับไมต่ําไป
กวาเดิม นอกจากน้ี บริษัทจะมีการใชทรัพยากรรวมกันมากข้ึน จึงควรมี
มาตรการกําหนดใหบริษัทท้ัง 2 มีความพรอมเพ่ือรองรับจํานวนลูกคาที่จะ
เพ่ิมข้ึนจากการควบรวมกิจการเพ่ือใหคุณภาพในการใหบริการตอผูใชบริการ
ไมต่ํากวาเดิม เชน จํานวนเจาหนาที่ที่เพียงพอเพ่ือรองรับการใหบริการทั้งใน
สวนของศูนยบริการ และพนักงานรับสาย (Call center) รวมถึงขนาดพ้ืนที่
ของศูนยบริการลูกคาท่ีสามารถรองรับการเขามาติดตอของผูใชบริการ  

การคุมครองผูใชบริการ TUC และ DTN ตองคงไวซึ่งเง่ือนไขของสัญญาและขอตกลงระหวางบริษัท
และผูใชบริการรวมถึงผลประโยชนที่ไดรับตามที่ไดมีการทําสัญญาหรือ
ขอตกลงไวตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขของสัญญาท่ีเปนคุณหรือเปนประโยชนและไดรับการยินยอมจาก
ผูใชบริการ  

การรายงานผลการควบรวม TUC และ DTN ตองรายงานผลการประกอบธุรกิจ ภายใตการดําเนินการตาม
กาํหนดระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีไดรับจาก กสทช. เปนรายไตรมาสหรือตามแต
ระยะเวลาท่ี กสทช. กําหนด ตามแบบท่ี กสทช. กําหนด ไวเปนระยะเวลา
อยางนอย 3 ป 

การประชาสัมพันธ หากการควบรวมสําเ ร็จ  บริษัทที่ ไดรับอนุญาตใหควบรวมตองมีการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรตอสาธารณชนวาจะคงไวซึ่งบริการท่ีมีคุณภาพ 
และราคาคาบรกิารท่ีเปนธรรมตอผูใชบริการ 
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