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บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งทางการสื่อสารโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงจากยุค 1G เข้าสู่โลก 4G ที่ย่อ
โลกให้ดูเล็กลง การสื่อสารต่างๆ ในปัจจุบันทาได้รวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น และอุปกรณ์ทางการสื่อ สารยุคใหม่ ได้ ส่ง ผลต่อ ความ
ต้ อ งการของผู้ บริ โภคสู ง ขึ้ นอย่ างต่ อเนื่อ งและไม่ มี แนวโน้ม ที่ จะลดน้อยลง เพื่ อ เป็ น การจั ด สรรภาคความถี่ อย่ างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ค ลื่นความถี่ที่มีอ ยู่อ ย่ างจ ากัดที่อนุญ าตโดยคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โอเปอเรเตอร์หรือภาคธุรกิจจะต้องนาคลื่นความถี่เหล่านั้นไปขยายบริ ก าร
จากโครงข่ายการสื่อสารที่ได้รับอนุญ าตเพื่อให้ สามารถรองรับความต้องการอย่ างมหาศาลของผู้บริโภคอย่ างเพี ยงพอ
บทความนี้ ได้ น าเสนอการให้ บ ริ ก ารรู ป แบบใหม่ ชื่อ ว่ า Mobile Virtual Network Operator (MVNO) หรื อ การ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเอง

คาสาคัญ: เอ็มวีเอ็นโอ การสื่อสารโทรคมนาคม บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน
ABSTRACT

Thailand has entered the era of telecommunications. The transition from 1G to enter the 4G
seems to make the world look smaller. Today’s communication accomplished more quickly and
modern communication devices have caused consumer demand to continuously rise and unlikely
to decrease. In order to allocate the frequency spectrum efficiency, under a limited license by the
National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC), operators or business sectors
must take their spectrum to expand services from granted communication networks to
accommodate the enormous consumers’ needs adequately. This article presents a new service
called Mobile Virtual Network Operator (MVNO) or cellular services without their own network .
KEYWORDS: MVNO, Telecommunications, Cellular service, MVNOs

บทนา

ปัจจุบันธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาท
ในการให้บริการในประเทศไทย เป็นยุคที่จะต้องมุ่งเน้นใน
การให้บริการทางด้านเครือข่าย ตั้งแต่ 1G จนถึง 4G และ
ถื อ ได้ ว่ าการเจริ ญ เติ บ โตของธุ ร กิ จ ดั ง กล่ าวนี้ ป ระสบ

ความสาเร็จเป็นอย่างมาก ทาให้เกิดภาวะขาดแคลนเลข
หมาย เนื่องจากผู้ให้บริการเน้นแต่เปิดเบอร์ใหม่ให้ลูกค้า
แต่ลืมตระหนักถึงเลขหมายที่เคยให้บริการไปแล้วว่า ยังใช้
งานอยู่หรือไม่เป็นสาเหตุให้จานวนเลขหมายเพิ่มขึ้น เป็ น
จานวนมาก ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศอย่าง

สมาคมสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาศาล จนกระทั่ ง สานั ก งานคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิ จ การโทรทั ศน์และกิจ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้เข้ามาควบคุมผู้ให้บริการแต่ละราย
ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ น โยบายการประหยั ด ทรั พยากรภายใน
ประเทศ จนมาถึ งยุ ค 4G กสทช.ได้กาหนดนโยบายการ
บริหารเพื่อให้เกิดนโยบายแห่งความประหยัดในการสร้าง
ระบบเครื อ ข่ า ยของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร จึ ง ท าให้ เกิ ด บริ ก าร
รู ป แบบใหม่ ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ภายใต้ ชื่ อ Mobile Virtual
Network Operator รูปแบบบริการตัวใหม่ดังกล่าวนี้คือ
การให้บริการที่มีโครงข่ายเคลื่อนที่เสมือน หมายความว่า
ผู้ ป ระกอบการที่ สามารถให้บ ริการโทรศั พท์เคลื่อนที่ได้
แต่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งไม่มีโครงสร้าง
พื้ น ฐาน และปั จ จุ บั น ในประเทศไทยก็ มี การให้ บริการ
ธุ ร กิ จ ในรู ปแบบดังกล่ าวนี้ ส่ ว นในต่ างประเทศได้มีการ
ให้บริการในรูปแบบของ MVNO เป็นจานวนมาก สาหรับ
ประเทศไทยในปั จ จุ บั นได้ มี ผู้ให้ บ ริการหลายราย เปิ ด
ให้บริการ 4G ตามที่ได้ผ่านการคัดเลือกจาก กสทช ดังนัน้
MVNO จึงสามารถเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย โดยมี
ผู้ประกอบการหลายรายมีความต้องการจะเข้าร่วมลงทุน
ในลั ก ษณะ MVNO แต่ ก ารลงทุ นต่ างๆ จ าเป็ น จะต้องมี
การศึกษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การลงทุนนั้นไม่สูญเปล่าหรือ
ขาดทุน สาหรับในประเทศไทยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่
เสมือน (MVNO) ปัจจุบันมีจานวน 5 ราย (กุลชา, 2559)
อยู่ภายใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ
แคท จานวน 4 ราย คือ
1. บริ ษัท ไอ-โมบาย พลั ส จ ากั ด ผู้ ให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ I-Mobile 3GX
2. บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จากัด
ผู้ให้บริการ Myworld 3G
3. บริ ษัท 168 คอมมู นิ เคชั่ น จ ากั ด ผู้ ให้ บริ การ
168
4. บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จากัด
และอีกจานวน 1 รายที่อยู่บนโครงข่ายของ บริษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) บนคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิ รตซ์
คือ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)
ความหมายของ MVNO
MVNOs (Mobile Virtual Network Operators)
(เศรษฐพงค์ และสุริยา, 2554) คือ ผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศั พท์ เคลื่ อ นที่ไม่ มีใบอนุญาตประกอบการเป็นของ
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

ตั ว เอง รวมถึ ง ไม่ มี โครงข่ ายสาหรับ ให้บ ริการกับ ลูกค้า
เป็ น ของตั ว เอง แต่ เปรี ยบเสมื อ นว่ าเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก าร
โทรศั พท์ เคลื่ อ นที่ ร ายหนึ่ ง โดยผู้ ให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเสมือนนี้ จะมีขีดความสามารถใน
การให้บริการได้ในระดับหนึ่ง จากการเช่าเครือข่ายของ
ผู้ให้บริการ (Operator) ต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
เครือข่ายตัวจริง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ (ซิมการ์ด) โดย
การให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ าโดยตรงไม่ ขึ้น กั บ ผู้ ให้ บ ริ ก าร
(Operator) รายใดรายหนึ่ ง หรื อ ระบบใดระบ บหนึ่ ง
เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น อาจเป็นระบบ GSM หรือ CDMA
ของ Operator รายใดก็ได้ โดยจะผันแปรไปตามความ
ต้ อ งการของตลาดที่ MVNOs นั้ น ต้ อ งการจะด าเนิ น
ธุรกิจด้วย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีบ่ นโครงข่ายเสมือน
นี้จะทาตลาดในแบรนด์ของตัวเอง และสามารถให้บริการ
ได้ ทั้ ง ในรู ป แบบของเสี ยงและข้ อ มู ล ข้ อ ดี ก็ คื อ ลู ก ค้ า
(Subscriber) ไม่ จ าเป็นต้องสนใจและรับรู้ว่ าใครคือผู้ให้
บริการเครือข่าย เพราะลูกค้าจะรู้เพียงว่าเขากาลัง ได้ รั บ
บริ ก ารจากแบรนด์ของผู้ ให้บริ การโทรศั พท์เคลื่อนที่บน
โครงข่ายเสมือนเท่านั้น
สาเหตุ ข องการเกิ ด ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโท ร ศั พท์
เคลื่ อ นที่ บ นโครงข่ ายเสมื อน หรือ ผู้ ให้บ ริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ (พีรเดช ณ น่าน, 2559) นั้นเกิดขึ้น
จากการต้องการลดต้นทุนการดาเนินงานของผู้ให้บริการ
ในระบบเดิม เช่น ค่าการจัดการส่วนของระบบเก็ บ เงิ น
(Billing) ค่าใช้จ่ายในการขาย การทาการตลาด รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของการให้บริ การลูกค้ า ค่าใช้จ่ายเหล่ านี้
ท าให้ ร ายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ ผู้ ใ ช้ ห นึ่ ง คน (ARPU: Average
Revenue Per User) ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แม้ ว่ า การ
เจริญเติบโตของยอดผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม
วิ วั ฒ นาการของผู้ ให้บ ริการโทรศั พท์เคลื่อนที่
บนโครงข่ายเสมือนที่มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นเพียงผู้ ขาย
บริการให้กับผู้ให้บริการอีกทอดหนึ่ง โดยใช้ แบรนด์ของ
ตั ว เองเป็นหลั ก จะมี เพี ยงระบบบางส่ ว นที่ ผู้ ให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน ลงทุนสร้างขึ้นเช่น
Application Server สาหรับให้บริการลูกค้า โดยไม่ต้อง
ลงทุนด้านอุปกรณ์โครงข่ ายใดๆ จากการศึกษาพบว่ า ผู้ให้
บริ การโทรศั พท์ เคลื่ อ นที่ บ นโครงข่ ายเสมื อ น ได้ ถู ก
พั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยการลงทุ นในอุปกรณ์
สาหรับเครือข่ายเช่น อุปกรณ์ switching ระบบเก็บเงิน

(Billing) ระบบฐานข้ อ มู ลลู ก ค้ า เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจัดการรูป แบบการให้บริการที่ ดี ขึ้น
โดยปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สร้ างโอกาสให้ กั บ ผู้ ให้ บ ริ ก าร
โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ บนโครงข่ ายเสมื อนที่ สาคั ญ คื อ การ
เจริ ญเติ บโตอย่ างรวดเร็ วของผู้ ใช้ โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ การ
ผ่อนคลายข้อกาหนดกฎหมายจาก regulator ของประเทศ
นั้นๆ โดยยอมให้ประกอบกิจการได้ โดยไม่ต้องมี ใบอนุ ญ าต
หรื อไม่ ต้ องมี โครงข่ ายของตั ว เองได้ และรู ปแบบการ
ให้บริการเสริ มที่ จะช่ วยเพิ่ มมู ลค่ าจากบริการพื้นฐานโดย
มุ่งไปทางด้าน content และ IP-base เป็นหลัก
การอนุ ญ าตประกอบกิ จการโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ IMT
ย่ า น 2.1 GHz (เอกสารการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz กทช, 2553)
ในการให้ อ นุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่ IMT กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของไทยเปลี่ ยน
ผ่านเข้าสู่ยุคการแข่งขันเสรีเป็นธรรมอย่างแท้จริง โดยที่
มีผู้ประกอบการเพิ่ม ขึ้นทั้ง แบบมีและไม่มี โครงข่ ายเป็ น
ของตนเอง ในระดับชาติ และระดับภู มิภาค ร่ ว มมือและ
แข่งขันในการให้บริการในหลายลักษณะ พัฒนาเทคโนโลยี
และสร้ างนวั ต กรรมใหม่ แบบก้ าวกระโดด ทั้ ง บริ ก าร
สื่อสารทางเสียง ข้อมูล และพหุสื่อ ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย
ความเร็ ว สู ง เพื่ อ ให้ ผู้บ ริ โภคได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณภาพ
ครอบคลุมทั่วถึง ทันสมัย หลากหลาย ในราคาเป็นธรรม
มี ก ารจั ด สรรและใช้ ท รั พยากรสื่ อ สารที่ จ ากั ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เท่าเทียม เพียงพอต่อการให้บริการ
เต็ ม ศั ก ยภาพของเทคโนโลยี แ ละรองรั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม ความ
มั่ น คงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ การพั ฒ นาเข้าสู่
สั ง คมข้ อมูลข่ าวสาร และการพั ฒนาประเทศอย่างยั่งยื น
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบในการให้ใบอนุญ าต
1. คลืน่ ความถีท่ ี่จะให้อนุญ าต
ประกาศ กทช. เรื่ อ ง แผนความถี่ วิ ท ยุ กิจการ
โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ IMT ย่ านความถี่ วิ ท ยุ 1920-1980/
2110-2170 MHz และย่ านความถี่ วิ ท ยุ 2010–2025
MHz

2. จานวนใบอนุญ าตให้ใช้คลืน่ ความถี่
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่: จานวน 3 ใบ ขนาด
ของคลื่นความถี่ (bandwidth) สาหรับแต่ละใบอนุญาต:
2 x 15 MHz สามารถให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม พื้ น ที่ ได้ ทั่ ว
ประเทศ (National License) กทช.
ส่ ง เสริ ม ผู้ ประกอบการรายย่ อยในลักษณะการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายเสมือน (Mobile
Virtual Network Operator – MVNO) ระดับท้องถิ่ นและ
ภูมิภาค
2.1 สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะของ UMTS
Forum

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบในการให้ใบอนุญาต
2.2 ผู้ประกอบการสามารถติดตั้งโครงข่ายแบบ
3 layers (Pico, Micro, Macro cells) ได้ แบบสมบูรณ์
ซึ่งมีนัยสาคัญต่อการลงทุนโครงข่าย
2.3 โครงข่ ายสามารถให้ บริ การเต็ม ศั กยภาพ
ของเทคโนโลยี และรองรับการพั ฒนาเทคโนโลยี ใหม่ ใน
อนาคต
2.4 โครงข่ายสามารถรองรับปริมาณ traffic ที่
คาดว่ าจะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างยิ่ ง ยวดในอนาคต ประกอบกับ
การรองรั บ ปริ ม าณ traffic ที่ อ าจเพิ่ ม ขึ้ น จากการมี
ผู้ประกอบการในลักษณะ MVNO
3. วิธีการอนุญ าต
Simultaneous Multiple Round (SMR) เปิด
ประมูลใบอนุญาตทุกใบพร้อมกันและดาเนินการประมูล
หลายรอบ ด้วยราคาที่เพิ่ม ขึ้น
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3.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ สร้ า งการแข่ ง ขั น ในการ
ประมูล ซึ่งเกิดจากการมีผู้เข้ าร่ว มประมู ลมากราย มิได้
เป็นการคาดหวังมูลค่าจากการประมูลสูงสุด
3.2 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ผู้ได้รับอนุ ญ าต
เป็ น ผู้ ป ระเมิ น มู ลค่ าของคลื่ น ความถี่ ดั ง กล่ าวไว้ สูงสุด
และสามารถนาไปใช้ให้บริการได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3 ส่งเสริมการแข่ง ขัน สร้าง Level Playing
Field ทาให้ไม่มีข้อได้เปรียบเสี ยเปรี ยบในช่ วงเวลาการ
เข้าตลาด สร้างฐานการให้บริการที่เท่าเทียม
3.4 ความยอมรับ เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและ
ได้รับความนิ ยมในสากล
3.5 การลดความเสี่ยงในการฮั้วการประมูล เป็น
วิ ธี ที่ ช่ว ยลดความเสี่ ยงในการฮั้ วการประมูล เนื่ องจากมี
กระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน และยากต่อการทุจริต
4. มูลค่าขั้นต่าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
4.1 เจตนารมณ์ของกฎหมาย ราคาของใบอนุญาต
ควรสะท้อนความมีอยู่อย่ างจ ากัดหรือความขาดแคลนของ
คลื่นความถี่ เพื่อให้ผู้ประกอบการนาคลื่นความถี่ ไปใช้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค
4.2 ราคาที่ได้รับจากการชนะการประมูลควรมี
ค่าใกล้เคียงกับมูลค่าคลื่นความถี่ที่ กทช. คานึงถึง

4.3 หากจานวนผู้สนใจเข้าการประมูลมีไม่ ม าก
นัก การกาหนดระดับราคาเริ่มต้นควรใกล้เคียงกับมูลค่ า
คลื่ น ความถี่ ให้ ม ากที่ สุด ซึ่ ง หากมี ก ารก าหนดราค า
เริ่ ม ต้ น ที่ ต่ าเกิ น ไปจะท าให้ ถูก มองได้ ว่ า เป็ น การเอื้ อ
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการ 2G รายเดิ ม และอาจ
สะท้อนเสมือนกับการมีส่วนลดค่าคลื่นความถี่ได้
5. กระบวนการอนุญาต: การพิจารณาคุณสมบัติ
เป็ น ขั้ น ตอน Gate-keeping คั ด กรองผู้ ที่ ไม่ มี
ความตั้งใจจริง หรือที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นการ
ดาเนินการเท่าที่จาเป็นโดยลดการใช้ดุลยพินิจ (รูปที่ 2)
6. สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขในการอนุญ าต
สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตแสดงได้
ดังรูปที่ 3
6.1 เงื่อนไขการสร้ างโครงข่ ายเพื่อการให้ บริ ก าร
(Roll out Obligation) แสดงได้ดังรูปที่ 4
6.2 Wireless Open Access Wireless Open
Access แสดงได้ดังรูปที่ 5

รูปที่ 2 กระบวนการอนุญาต
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รูปที่ 3 สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาต

รูปที่ 4 เงื่อนไขการสร้างโครงข่ายเพื่อการให้บริการ (Roll out Obligation)

รูปที่ 5 Wireless Open Access
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หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขในการสร้างโครงข่าย จะต้องชาระค่าปรับรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.05 ของค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่จ าก
การประมู ล การก าหนดความครอบคลุ ม ของบริ ก าร
(Coverage area) เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะสะท้ อ นถึ ง
คุ ณภาพบริ ก าร น ามาซึ่ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากบริ การ
อย่ างเต็ ม ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อ การคุ้ มครองผู้ บริ โภคและ
กระตุ้ น ให้ มี ก ารสร้ างโครงข่ ายเพี ยงพอต่ อ การเข้ าถึ ง
บริการ เป็นการลดความเหลื่อ มล้ าทางเทคโนโลยี และ
เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม
เป็นการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการ MVNO ได้โดยง่าย
6.2.1 ก าร ใช้ โ ค ร ง สร้ า ง พื้ น ฐาน ร่ ว มกั น
(Infrastructure Sharing)
ท าให้ ลดต้ นทุ นของผู้ ประกอบการ เป็ นการใช้
โครงข่ ายที่ มี อ ยู่ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในแง่ ของความครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลกระทบ
เชิ งบวกด้ านสภาพแวดล้ อม โดยเฉพาะด้ านภู มิ ทั ศน์ การ
ประหยัดพลังงาน ลดปัญหากับชุมชน (รูปที่ 6)
6.2.2 การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ าย
เสมือน (Mobile Virtual Network Operator – MVNO)
MNO (Mobile Network Operator)
ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่โดยตรง โดยมีใบอนุญาตให้ใช้ค ลื่น มีโครงข่ าย
และให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง
MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
ผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อ นที่ ได้
แต่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้คลื่น และมีบริการแก่ผู้บริโภค

รูปที่ 6 การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing)
6.2.3 ประเภทใบอนุญาต MVNO
1) Thin MVNO
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
หนึ่ ง ให้ บ ริ ก ารโดยการซื้ อ airtime จาก MNO แต่ ไม่
สามารถให้ บ ริ การ application ของตนเองเพิ่ ม เติมใน
บริการที่ให้บริการได้
2) Medium MVNO
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
หนึ่ ง ให้ บ ริ ก ารโดยการซื้ อ airtime จาก MNO และ
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สามารถให้ บ ริ ก าร application ของตนเองเพิ่ ม เติมใน
บริการที่ให้บริการได้
3) Full MVNO
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สาม สามารถสร้างโครงข่ายในส่วนของ Core Network
ได้ (มี MSC, SGSN, GGSN เป็นของตนเอง)

รูปแบบการให้บริการ MVNO (เศรษฐพงค์, 2551)
1. Thin MVNO
เป็นการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีบริการ
ที่ เหมื อ นกั บ MNO คื อ บริ ก ารเสี ยง (Voice) บริ ก าร
SMS, MMS หรื อ บริ ก าร Data ต่ างๆ หากแต่ ที่ ม าของ
บริการต้องมาจากการซื้อจาก MNO แล้วนามาให้บริการ
กับผู้ใช้ทั่วไป ในนามของ Thin MVNO โดยมีการสร้ าง
ตราสินค้าเป็นของตนเอง มีลูกค้าของตนเอง
2. Medium MVNO
เป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ เหมื อ นกั บ Thin MVNO
โดยในส่วนของบริการเสริ ม Medium MVNO สามารถ
มี applications ในการพัฒนาบริการเสริมด้วยตนเองได้
3. Full MVNO
เป็นการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการเช่า
ใช้ Access Network จาก MNO อั น เนื่ อ งมาจากการที่

ไม่ ได้ รั บการจัดสรรคลื่นความถี่ แต่ จ ะมี Core Network
เป็ น ของตนเอง จึ ง สามารถให้ บริการต่ างๆ ได้ ในทานอง
เดียวกับ MNO โดยผ่านความร่วมมือระหว่างกัน
เงื่อนไข MVNO (Valoris Viewpoint, 2008)
การสร้างโครงข่าย
ประกั น การให้ บ ริ ก ารโครงข่ าย โดยมี ขนาด
ความจุ (Capacity) อย่างน้อยร้อยละ 40 ของโครงข่ าย
ทั้งหมด
การเจรจา
สามารถเจรจาเพื่ อ ขอใช้ บ ริ ก ารจากผู้ รั บ
ใบอนุญาตเพียงรายเดียวเท่านั้น การเจรจาในลักษณะของ
การขายส่ง บริการอย่างสมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ
การเจราจาจะต้องแล้วเสร็จและเปิด ให้บริการได้ภายใน
90 วัน

Value Chain of Mobile Operator

รูปที่ 7 รูปแบบการให้บริการ MVNO

บทสรุป
ปั จ จั ยส าคั ญ ที่ สร้ างโอกาสให้ กั บ ผู้ ให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน (MVNOs) ที่สาคัญคือ
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้ใช้โทรศั พท์เคลื่อนที่ การ
ผ่อนคลายข้อกาหนดกฎหมายจาก Regulator ของประเทศ
นั้นๆ โดยยอมให้ประกอบกิ จการได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุ ญ าต
หรื อ ไม่ ต้ อ งมี โครงข่ ายของตั ว เองได้ และรู ป แบบการ
ให้บริการเสริมที่จะช่วยเพิ่ มมูลค่ าจากบริการพื้นฐานโดยมุ่ ง

ไปทางด้ าน content และ IP-base เป็ นหลั กผู้ ให้ บริ ก าร
โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ บนโครงข่ ายเสมื อน (MVNOs) นั บเป็ น
นวั ตกรรมใหม่ที่ เกิดขึ้ นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการทั้ ง ผู้ ให้ บ ริ ก ารเครื อข่ ายและ
ผู้ บริ โภคที่ จะได้ รั บการให้ บริ ก ารที่ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการที่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มว่าจะเป็นโมเดลส าคั ญ
ที่ หลายๆ บริ ษัทที่ มี ชื่อเสี ยง สนใจจะเข้ ามามี ส่ว นร่ ว ม
ดั งนั้ นเมื่อมี ผู้ประกอบการรายใหม่ อย่ างผู้ ประกอบการ
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MVNO เข้ามาในตลาดการให้ บริการโทรศั พท์เคลื่อนที่ เพิ่ ม
มากขึ้น จุดแข่งขันของผู้ประกอบกิ จการโทรศั พท์ เคลื่ อนที่
แต่ ละรายที่ จะน าออกมาใช้ น่ าจะเป็ นเรื่ องของ คุ ณภาพ
ความแรงและชั ดเจนของสัญญาณ ความสะดวกในการเติ ม
เงิ น การช าระค่ าบริ ก าร โปรโมชั่ น แพ็ ค เก็ จ ที่ มี ความ
หลากหลายให้ เลื อก ราคาซิ มการ์ ด อั ตราค่ าบริ ก ารที่
เหมาะสม บริการก่อนและหลังการขาย และรายการส่งเสริ ม
การขายต่างๆ
การมีผู้ประกอบการรายใหม่อย่ างผู้ประกอบการ
MVNO เข้ ามาในตลาดการให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่ อนที่จะ
เป็ น การสร้ างสี สั น ให้ กั บ ตลาดโทรศั พท์ เคลื่ อ นที่ มาก
ขึ้น และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคจะมีทางเลื อก
ที่มากขึ้น เมื่อการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องของราคาค่าบริการ และความหลากหลายของบริ ก ารที่
ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมต่อการใช้ ง าน
ผู้ ป ระกอบการ MVNO จะส่ งเสริ ม ให้ อุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมเกิ ดผู้ ให้ บริ การรายใหม่ ซึ่ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
มาตรการของรัฐที่ประสงค์จะให้ เกิดการลดการผูกขาด และ
ส่ งเสริ มการแข่ งขั นในตลาดโทรคมนาคม ซึ่ งสุ ดท้ าย ผู้ ที่
ได้ รั บประโยชน์ สูงสุ ดก็ คื อ ประชาชนผู้ บริ โภคจะได้ รั บ
บริการอย่างทั่วถึง จ่ายค่าบริการน้อยลง แต่ได้รับบริการที่
ดีขึ้น
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