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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
  
ประวัติความเปนมา 

บริษัทกอตั้งขึ้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2540 ในนามของบริษัท รอยเนท จํากดั โดยนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษ เพ่ือทําธุรกิจให
คําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร และจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) 
โดยมีทุนจดทะเบียนเทากับ 8 ลานบาท 

เมื่อเดือนตุลาคม 2542 บริษัทไดเริ่มทดลองระบบการใหบริการอินเตอรเน็ต ในชวงทดลอง (Trial Period) โดยไดทดลองตอเช่ือม
วงจรอินเตอรเน็ตในประเทศและตางประเทศกับ กสท.   และทดลองใหบรกิารอินเตอรเน็ตแกผูใชบริการ  ตอมาผูบริหารของบริษัทไดกอตั้ง
บริษัท รอยเนท อินเทอรเนต จํากัดขึ้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2542 เพื่อดําเนินการขอสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท.   โดยบริษัทได
บรรลุขอตกลงและไดลงนามในสญัญาผูถือหุนของบริษัท รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั กับ กสท. เม่ือ 6 มีนาคม 2543 ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับ
การจัดตั้งบริษัทผูรับสัมปทาน  การโอนหุน  สัดสวนการถือหุน  การประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัท การดําเนนิงาน และอื่นๆ 

เม่ือ 6 มีนาคม 2543 บริษัท รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั ไดเปลี่ยนการเชื่อมตอวงจรอินเตอรเน็ตในประเทศจากศูนยแลกเปลี่ยน
ขอมูลอินเตอรเน็ต (THIX) ของ กสท. มาเชื่อมตอกับศูนยแลกเปลี่ยนสัญญาณ (IIRC) ของ NECTEC ในขนาดความกวางของชองสัญญาณ 2 
Mbps 

เม่ือ 7 มีนาคม 2543 บริษัท รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั ไดลงนามในสัญญาดําเนินการใหบริการอินเตอรเน็ตกับ กสท. ซ่ึงเปน
สัญญาใหสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. เปนระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันแรกที่เปดใหบริการ หรือวันที่ครบกําหนดสามเดือน
นับตั้งแตวนัที่ลงนามในสัญญา 

เม่ือ 20 เมษายน 2543 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 18 ลานบาทจาก 8 ลานบาทเปน 26 ลานบาท  เพื่อขยายธุรกิจดานการ
ฝกอบรมและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 18 ลานบาทในครั้งนี้เปนการเพิ่มทุนโดยเงินสด
จํานวน 5 ลานบาท และกรรมการของบริษัทไดทาํรายการกูยืมเงินจากบริษัทเพื่อมาซื้อหุนในสวนที่เหลืออีก 13 ลานบาท ตอมากรรมการบริษัท
ไดทยอยชําระหนี้แกบริษทัทั้งหมดแลวตั้งแตวันที ่ 19 กรกฎาคม 2544 ดังนั้นการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 18 ลานบาทในครั้งนี้จะบันทึก
บัญชีเปนการเพิ่มยอดรายการเงินสด 5 ลานบาท และยอดรายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการบริษัทจํานวน 13 ลานบาท  

เม่ือ 1 กรกฎาคม 2543 บริษัทไดแตงตั้งจากบริษัท Sylvan Prometric Testing Center จากประเทศออสเตรเลีย ใหดําเนินการเปน
ศูนยสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร (Authorized Prometric Testing Center หรือ APTC) สาํหรับการสอบเทียบหลักสูตร 
Microsoft Certified Professional (MCP) หลักสูตร Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)  และหลักสตูรโปรแกรมสอบเทียบอ่ืนๆ 
เชน Novell, Cisco, IBM, Lotus, Oracle เปนตน 

เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2543 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15 ลานบาทจาก 26 ลานบาทเปน 41 ลานบาท เพ่ือลงทุนในบริษัท 
รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั (“บริษทัยอย”) โดยบริษัทไดนําหุนของบริษทัจํานวน 15 ลานบาทไปแลกกับหุนทั้งหมดของบริษัท รอยเนท 
อินเตอรเน็ต จํากดั ที่ถือโดยนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษ โดยบริษัทไดบันทึกบัญชีเปนการเพิ่มยอดรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 6.33
ลานบาท และคาความนิยม 8.66 ลานบาทซึ่งถูกตัดเปนคาใชจายทันที เนื่องจาก ณ วันที่ทําการแลกหุนของบริษทักับหุนของบริษัท รอยเนท 
อินเทอรเนต จํากัดที่ถือโดยนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษ บริษัทรอยเนท อินเทอรเนต จํากดั มีผลประกอบการขาดทนุจากการเริ่มดําเนินการอยู
จํานวน 8.66 ลานบาท  ซึ่งหลังจากการแลกหุน  บรษิัทไดเขาถือหุนจํานวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทยอย  บริษัทไดทํา
การโอนหุนของบริษัทยอยรอยละ 32 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทยอยใหกับ กสท. โดยไมไดรับคาตอบแทน ตามขอกําหนดในสัญญา
ผูถือหุนของบริษัทยอย ที่บริษัทไดลงนามไวกับ กสท. เม่ือ 6 มีนาคม 2543 โดยวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทยอยไดรับสิทธิในการใหบริการ
อินเตอรเน็ตแกบุคคลทัว่ไปจาก กสท. เปนระยะเวลา 10 ป  และสาํหรับหุนจาํนวนรอยละ 32 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทยอยที ่กสท. 
ถือน้ัน เปนการแบงสัดสวนผูถือหุนในบริษัทยอยใหแก กสท. โดยท่ี กสท. ไมตองเสียคาใชจายใดๆ และจะคงสัดสวนเทาเดิมตลอดไมวาบริษทั
ยอยจะเพิ่มทุนเปนจํานวนเทาไรก็ตาม ตามที่ระบุอยูในสัญญาสัมปทานการเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตของบริษัทยอย 

เม่ือเดือนมีนาคม 2544 บริษัทยอยไดเพิ่มขนาดความกวางของชองสัญญาณวงจรภายในประเทศจาก 2 Mbps เปน 4 Mbps เม่ือ 2 
เมษายน 2544 บริษัทยอยไดลงนามในสัญญาเชาโครงขาย อินเตอรเน็ต โปรโตคอล (Internet Protocal Network) หรือ โครงงาน 1222 กับ 
ทศท. เพ่ือเชาโครงการ 1222 ดังกลาวสําหรบัการใหบริการอินเตอรเน็ตแกผูใชบริการทั่วประเทศ ซึ่งจะทําใหบรษิัทสามารถขยายฐานลูกคา
ผูใชบริการไปไดทั่วประเทศ โดยไมตองลงทุนดานเครื่องมือและอุปกรณ รวมถึงไมตองมีคาใชจายในการดําเนินงานในแตละจังหวัด  ปจจุบัน
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บริษัทและ ทศท. ไดรวมกันทําการทดลองระบบของโครงการ 1222 และเปดใหบริการอินเตอรเน็ตกวารอยละ 50 ของจํานวนจังหวัดทั้งประเทศ 
นอกจาก 4 จังหวัดที่บริษัทใหบริการมาอยูกอนแลว และคาดการณวาจะเปดใหบริการเต็มรูปแบบทั่วประเทศภายในเดือนกันยายน ป 2544 

เม่ือ 26 เมษายน 2544 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอย ประจําป 2544 มีมติใหเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท โดยให
เพ่ิมประธานกรรมการ และกรรมการที่เปนตัวแทนของ กสท. ตามขอกําหนดในสัญญาผูถือหุนของบริษัทยอย ที่บริษัทไดลงนามไวกับ กสท. 
เม่ือ 6 มีนาคม 2543 

เม่ือ 17 พฤษภาคม 2544 บริษัทไดเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 41 ลานบาทเปน 61 ลานบาท ลดมูลคาหุนจาก 100 บาทตอหุนเปน 5 
บาทตอหุน  แปรสภาพเปนบริษทัมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อบรษิัทเปนบริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน) เพ่ือมีวัตถุประสงคในการระดมทุน
โดยการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยใหม 

เม่ือเดือนมิถุนายน 2544 บริษัทยอยไดทําการเพิ่มขนาดความกวางของชองสัญญาณวงจรภายในประเทศอีกครั้งจาก 4 Mbps เปน 
6 Mbps เพื่อรองรับจํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตที่เพิ่มมากขึ้น 

เม่ือ 1 กรกฎาคม 2544 บริษัทไดลงนามในสัญญาตวัแทนใหบริการอินเตอรเน็ตแตเพียงผูเดียวกบับริษัทยอย โดยมอีายุสัญญา 9 ป 
6 เดือน เร่ิม 1 กรกฎาคม 2544 เดือน จนถึง 31 ธันวาคม 2553 โดยในสญัญาไดระบขุอบเขตการใหบริการ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ 
อัตราคาบริการ  การแบงกลุมลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยอยางชัดเจน  การทําสัญญาดังกลาวเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนของบรษิัท
ในการดําเนินธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ต และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ตอยางตอเนื่องตอไปในอนาคต 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 61 ลานบาทและมีทุนทีชํ่าระแลว 41 ลานบาท มีบริษัทยอย 1 บริษัทคือบริษัท  
รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

 
การประกอบธุรกิจของบริษัท 

ปจจุบันบริษัททาํธุรกิจหลักคือใหบริการอินเตอรเน็ต โดยบริษัทเปนตัวแทนใหบริการอินเตอรเน็ตแตเพียงผูเดียวของบริษัทยอย  
สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 ตามสญัญาตัวแทนใหบริการที่บรษิัททํากับบริษัทยอย ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 นอกจากน้ี บริษัทยังใหบริการ
ฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร ใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร
และโปรแกรมคอมพิวเตอร   รวมถึงการใหบริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับอินเตอรเน็ต (Web Developing) เชน  การใหบริการออกแบบ 
Homepage  การใหบริการ Web Hosting  และการใหบริการจดทะเบียน ช่ือ Domain  เปนตน   

 
ก) การใหบริการอินเตอรเน็ต  

อินเตอรเน็ต (Internet) หรือบางครั้งหมายความรวมถึงทางดวนขอมูล (Information Superhighway) หรือ ไซเบอรสเปซ 
(Cyberspace) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรที่ประกอบไปดวยเครือขายยอยจํานวนมากที่ตอเชื่อมเขาดวยกันภายในมาตรฐานเดียวกันจน
เปนเครือขายขนาดใหญ ซึ่งสามารถเชือ่มตอและรับสงขอมูลขาวสารไดทั่วโลก ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกใหความสําคัญกับระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ซึ่งหมายถึงความรูในวิธีการประมวลผล จัดเก็บรวบรวม และนาํเสนอขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือและอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสาร เชน สายโทรศัพท ดาวเทียม หรือเคเบิ้ลใยแกวนาํแสง เปนตน   อินเตอรเน็ต 
ถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งอินเตอรเน็ตจะเปนชองทางใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ 
ไดภายในเวลาอันรวดเร็ว อินเตอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมขอมูลแหลงใหญที่สดุของโลก และเปนที่รวมของการใหบริการและเครื่องสืบคนขอมูล
หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถกลาวไดวา อินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดบั
บุคคลและองคกร 

ความเปนมาของอินเตอรเน็ต 
อินเตอรเน็ตถูกสรางขึ้นมากจากความคิดรวมกันของคนเปนจํานวนมาก ท้ังในนามขององคกร และสวนบุคคลที่ทาํงานรวมกับเปน

เวลาหลายป จึงทําใหอินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลที่มีคามหาศาลจนถึงปจจบุัน โดยเริ่มแรกในป 2503 หนวยงานยอยของกระทรวงกลาโหม
ของสหรัฐอเมริกา ท่ีมีช่ือวา “อารพา” ไดสรางระบบเครือขายยอยข้ึนมาเพ่ือเช่ือมตอคอมพิวเตอรของกองทัพสหรัฐอเมริกาเขาดวยกัน ดวย
เหตุผลทีว่า หากมีการทําลายเครือขายที่เปนจุดยุทธศาสตรจุดใดจุดหนึ่ง กองทัพของสหรัฐอเมริกาก็ยังสามารถติดตอสื่อสารกันได ซ่ึงไดเรียก
เครือขายนี้วา “อารพาเน็ต” หลังจากนั้น มูลนิธิ The National Science Foundation ไดสรางเครือขายที่ชื่อวา “NSFNET” ขึ้นในกลางทศวรรษ
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ที่ 1980 ซ่ึงใชเทคโนโลยีท่ีพัฒนามาจากอารพาเน็ต โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหมหาวิทยาลยัและโรงเรียนทุกแหงไดเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
เขาดวยกัน และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันได ตอมาในป 1987 ขอมูลขาวสารทีส่งถายในเครือขายมีมากขึ้นจน NSFNET ไม
สามารถดูแลไดทั่วถึง NSFNET จึงไดปลอยใหมีการเขาใชเครือขายไดอยางอิสระ และเปนผูชวยพัฒนาใหมีความเร็วในการรับสงมากขึน้ 
ในชวงตนทศวรรษที่ 1990 เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : www.) ไดถูกคิดคนและสรางขึ้นโดยองคกรที่มีชื่อวา “European Laboratory 
for Particle Physics โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักวิจัยที่อยูหางไกลกันไดวิจัยโครงการรวมกันไดสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนระบบกราฟก
สามารถมีรูปภาพปรากฎขึน้บนจอภาพได จากนั้นในป 1993 ก็มีเว็บไซตแหงแรกเกิดขึ้น ตอมาในชวงกลางทศวรรษท่ี 1990 มีผูใชบริการ
อินเตอรเน็ตมากกวา 30 ลานคนทัว่โลก ซึ่งทําใหบริษัทใหญๆ จํานวนมากไดสรางเว็บไซตของตัวเองขึ้นมา เพื่อใหบริการขอมูลและขายสินคา
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนจุดกําเนิดของธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ตในเวลาตอมา   

อินเตอรเน็ตในประเทศไทย 
ในประเทศไทย การใชอินเตอรเน็ตเริ่มขึ้นในป 2530 เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเริ่มใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (“E-Mail”) เปน

ครั้งแรก โดยเปนความรวมมือจากโครงการ International Development Plan (“IDP”) ของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยทางออสเตรเลียจะโทรศัพท
เขามาวันละ 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน E-Mail ทําใหประเทศไทยสามารถใช E-Mail ติดตอกับผูใชเครือขายอินเตอรเน็ตได ตอมาไดมีการศึกษา
เก่ียวกับการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตอยางตอเน่ือง ในป 2535 เครือขายไทยสารไดถูกกอตั้งขึ้น ภายใตการดําเนินการของคณะทํางาน
ไทยสาร ซึ่งเปนเครือขายที่สนบัสนุนการศึกษา คนควา และวิจัย เทานั้น ตอมาในป 2538 บริษัท อินเตอรเน็ต ประเทศไทย จํากดั ซึ่งเปนผู
ใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP) รายแรกของประเทศไทยไดถูกกอตั้งขึ้น ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มตนของการใหบริการ
อินเตอรเน็ตเชิงพาณิชยสําหรับประชาชนทั่วไป ปจจุบันประชากรมากกวา 57 ลานคน ในกวา 150 ประเทศท่ัวโลกมีการเช่ือมโยงใชงาน
อินเตอรเน็ต โดยมีการประมาณกันวาถาอัตราการเติบโตของผูใชอินเตอรเน็ตอยูในเกณฑนี ้ทุกๆ คนในโลกจะสามารถใชอินเตอรเน็ตไดภายใน 
10 ป 

นโยบายการสงเสริมและสนบัสนุนการเขาถึงสารสนเทศหรือขอมูลขาวสารของประชาชนไทย1  เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ทัว่ถึงและเทาเทียม ที่สาํคญั ไดแก  

• ! การปฏิรูประบบการศึกษา โดยการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 ที่มุงหวังใหผูเรียนไดมีการคิดมาขึน้ 
และเปนศูนยกลางของกิจกรรมการเรียนรู 

• ! การระบุในรัฐธรรมนูญ ฉบบัปจจุบัน มาตรา 78 วาเปนหนาทีข่องรัฐที่ตองพัฒนา “โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ” ใหทั่วถึงและ
เทาเทียมกันทั่วประเทศ 

• ! การดําเนินโครงการเครือขายเพ่ือโรงเรียนไทย (“School Net”) เพ่ือเตรียมใหเยาวชนของประเทศไทยพรอมกับการเรียนรูใหมๆ  
ที่สามารถเขาถึงแหลงความรูจากทั่วโลกผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

• ! การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กเพ่ือใชภายในประเทศ    ซ่ึงจะเปนการลดการนําเขาจากตางประเทศ       และสามารถพัฒนาเปน
อุตสาหกรรมสงออกไดในอนาคต 

• ! การจัดตั้งศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินกิจกรรมดานการสรางความตื่นตัว และให
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แกภาคเอกชน 

• ! การเรงพัฒนากฎหมายท่ีจําเปน    เพื่อรองรับการเกิดและเติบโตของระะบบเศรษฐกิจใหมที่ตองอาศัยความรูและปญญาเปน
ปจจัยในการผลติที่สาํคัญไดแก รางพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรวมถึงเร่ืองลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
และกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศดวย 

 
 
 
 
 
 
 

1 ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2543, NECTEC 
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นโยบายการสงเสริมและสนบัสนุนการเขาถึงสารสนเทศหรือขอมูลขาวสารของภาครัฐที่กลาวมาแลวนั้น เปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาไปสูสังคมแหงปญญาและการเรียนรู (Knowledge-Based Society) ซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลและการติดตอสื่อสารที่ฉับไว 

การใหบริการอินเตอรเน็ตในวงการการศึกษาวิจัยของไทย นับวาไดเริ่มอยางเปนกิจจะลักษณะเมื่อมีการจัดตั้งเครือขายไทยสารขึ้น
เม่ือป 2535 และตอมาในป 2538 การใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชยซึ่งเปดใหบริการแกประชาชนทั่วไปจึงเกิดขึ้น ซึ่งในปจจุบันจํานวนผู
ใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) ไดเพิ่มขึ้นเปน 18 รายแลว นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่ไมใชผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิง
พาณิชยอีก 4 รายคือ ไทยสาร (ThaiSarn) ยูนิเน็ต (UniNet) เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย “สคูลเน็ต” (SchoolNet) และสาํนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ “จิทส” (GITS) โดยมี พับเน็ต (PubNet) เปนผูใหบริการขอมูล แตไมไดใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
 
ผูใหบริการอินเตอรเน็ตอินเตอรเน็ตท่ีไมใชผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชย 
เครือขายบริการ หนวยงานผูดําเนินการ จุดประสงคการบริการ 
ไทยสาร (ThaiSarn) NECTEC เพื่อสนับสนุนการศึกษา คนควาและวจัิยกลุมเปาหมายของการ

บริการคือ นักวิจัย และผูอยูในแวดวงการศึกษาวิจัย 
ยูนิเน็ต (UniNet) ทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแกสถาบันอุดมศึกษา 
สคูลเน็ต (SchoolNet) NECTEC โดยความรวมมือของ

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
คมนาคม 

เพื่อใหบริการแกโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนอาชีวะศึกษาบางแหง ซ่ึงในปจจุบันมี
สมาชิกกวา 2,000 โรงเรียน และมีเปาหมายที่จะใหบริการ 5,000 
โรงเรียนภายในกลางป 2545 

จิทส (GITS) NECTEC เพื่อเปนเครือขายเฉพาะเพื่อใหบริการแกหนวยราชการไทย      
(e-Government Backbone) โดยเริ่มดําเนินการเมื่อตนป 2543 

ท่ีมา : รายงานผลสํารวจกลุมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2543, NECTEC 
 
 ปจจุบัน ประเทศไทยมีผูใหบริการอินเตอรเน็ตเชิงพาณิชยอยูทั้งหมด 18 ราย    ซึ่งเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตแกประชาชนและ

องคกรท่ัวไป เนื่องจากประชาชนและองคกรทั่วไปไมสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยตนเองได โดยผูใหบริการอินเตอรเน็ตทุกรายจะตองเปน
บริษัทรวมทุนกับ กสท. และตองไดรบัสัมปทานจาก กสท. ใหเปนผูใหบรกิารอินเตอรเน็ตดวย โดยผูใหบริการอินเตอรเน็ตจะตองเชาวงจร
สัญญาณตางประเทศจาก กสท.  สําหรับวงจรสัญญาณในประเทศผูใหบริการอินเตอรเน็ตสามารถเชาจากผูใหบรกิารหลายรายรวมกันได การ
เชื่อมตอวงจรระหวางผูใหบริการอินเตอรเน็ตกับ กสท. มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเนื่องมาจากการขยายตัวของการใชบริการ
อินเตอรเน็ตท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติจึงไดจัดทําแผนที่แสดงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ภายในประเทศขึ้นมาเพื่อใหผูที่สนใจตดิตามไดใชอางอิง ซึ่งจะสรุปยออยูในภาพในหนาถัดไป 

 ปจจุบันคนใชอินเตอรเน็ตหรือเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตดวยเหตุผลหลายๆ ประการ เชน คนหาขอมูล ติดตามขาวสาร  รับสง 
E-Mail  สนทนา (Chat)  เลือกซื้อสินคา (Shopping)  เลนเกมส  ดาวนโหลดขอมูล เพลง และโปรแกรมคอมพิวเตอร  เปนตน 

ผูใชบริการสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดโดยผานวงจรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
การเช่ือมตอวงจรภายในประเทศ หมายถึง การรับสงสัญญาณอินเตอรเน็ตภายในประเทศผานศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลในประเทศ 2 
แหง ไดแก Internet Information Research Center (IIRC) ของ NECTEC และ Thailandl Internet Exchange (THIX) ของ กสท.  
การเช่ือมตอวงจรตางประเทศ หมายถึง การรับสงสัญญาณอินเตอรเน็ตจากตางประเทศ ผานศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลตางประเทศ 1 
แหง ไดแก International Internet Gateway (IIG) ของ กสท.  หรือตอเชื่อมวงจรโดยตรงจากผูใหบริการอินเตอรเน็ตในตางประเทศ 

ผูใชบริการจะสามารถใชอินเตอรเน็ตไดตองมีอุปกรณตางๆ อยางนอย ดังนี้ เคร่ืองคอมพิวเตอร  โปรแกรมคอมพิวเตอร  อุปกรณ
โทรศัพทสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร (Telephone Modem)  และสายโทรศพัทที่ใชในการเชื่อมตอ โดยสายโทรศัพทที่ใชในการเชื่อมตออาจอยู
ในรูปของสายโทรศัพทธรรมดา หรือสายโทรศัพทความเร็วสูงประเภท Leased Line ก็ได  ผูใชบริการอาจจะสามารถเลือกใชบริการเชื่อมตอ
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line (“ADSL”) ที่ใชระบบการบบีอัดสัญญาณและการจัดระบบสัญญาณดิจิตอล เพ่ือเพ่ิมความเร็ว
และประสิทธิภาพในการรับสงขอมูล (ในกรณีที่ระบบชุมสายโทรศัพทรองรับ) หรืออาจจะเลือกท่ีจะซ้ืออุปกรณ Integrated Services Digital 
Network (“ISDN”) ติดต้ังกับเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการรับสงขอมูล 
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(รูปภาพ โครงขายเช่ือมตออินเตอรเน็ตในประเทศไทย อยูใน File อีกชุดหน่ึง)  
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ในปจจุบันมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานสายเคเบิล้ใยแกว (Fiber Optic)  สัญญาณดาวเทียม  และสายเคเบิล้ใตน้ํา ในประเทศ
และระหวางประเทศอีกดวย  

นอกจากนี้ผูใชบริการอินเตอรเน็ตจําเปนจะตองสมัครเปนสมาชิกหรือซื้อชั่วโมงอินเตอรเน็ตจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต  โดยผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตจะดําเนินการเชือ่มตอระบบคอมพิวเตอรของผูใชบริการกับศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลทัง้ในและตางประเทศ และ
เชาคูสายโทรศัพท (เบอรโทรศัพท) จํานวนมากเพื่อใหผูใชบริการสามารถโทรศัพทเขามาเพื่อเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 
จากนั้นผูใชบริการจะตองใสชื่อและรหสัผาน (Password) เพ่ือ Log-in เขาระบบคอมพิวเตอรของผูใหบริการที่มวีงจรอินเตอรเน็ตจากในและ
ตางประเทศพรอมใหบริการอยูแลว  

 
การประกอบธุรกิจอินเตอรเน็ตของบริษัท 
บริษัทใหบริการอินเตอรเน็ตแกผูใชอินเตอรเน็ตทุกประเภท ทั้งผูใชบริการประเภทบุคคล และองคกร โดยนําเสนอผลิตภัณฑหลาย

ประเภทตามลักษณะความตองการของผูใชบริการ ไดแก อินเตอรเน็ต แพ็กเกจ Dial-Up Member และ Corporate Member (ยกเวน
ผูใชบริการประเภท Corporate Leased Line จะดําเนินการโดยบรษิัทยอย) ทั้งนี้เปนไปตามสญัญาตวัแทนใหบรกิารที่บริษัททาํกับบรษิัทยอย
ที่กลาวมาแลวขางตน  (รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑและบริการไดระบุไวในขอที่ 3) 

ในการใหบริการอินเตอรเน็ตแกผูใชบรกิาร บริษัทจะรับสัญญาณอินเตอรเน็ตจากบริษัทยอยผานสายโทรศัพทประเภท Leased 
Line และบริษัทไดเชาคูสายโทรศัพทจาก ทศท. และบริษทั เทเลคอมเอเชีย จํากดั (มหาชน) รวมจํานวน 1,000 คูสาย เพื่อใหผูใชบริการ
โทรศัพทเขามาเช่ือมตอและ Log-in เขามาที่อุปกรณควบคุมการสงและกระจายสัญญาณบนอินเตอรเน็ต  (“Router”) ของบริษัทท่ีกรุงเทพ  

Router คือ อุปกรณพิเศษที่ใชในการสื่อสารระยะไกล (WAN) ซึ่งทําหนาทีค่วบคุมการจราจรบนอินเตอรเน็ต โดยจะเปนตัวเลือก
เสนทางการเดินของขอมูลที่มีประสิทธภิาพที่สุดใหแกขอมูลแตละชุด ซึ่งขอมูลแตละชุดอาจจะเดินทางผาน Router หลายตวักอนจะถึง
จุดหมายได 

นอกจากบริษัทไดลงทุนติดตั้ง Router ท่ีกรุงเทพ 1 จุด บริษัทยังลงทุนติดตั้ง Router ในตางจังหวัดอีก 3 จังหวัด ไดแก ชลบุรี 
อยุธยา และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 จุด รวมท้ังหมดเปน 4 จุด  โดย Router ในตางจังหวัดจะเช่ือมตอกับ Router ที่กรุงเทพโดยผาน
สายโทรศัพทประเภท Leased Line และบรษิัทไดเชาคูสายโทรศัพทในแตละจังหวัด จํานวน 60 คูสายในจังหวัดชลบุร ี 30 คูสายในจังหวัด
อยุธยา และ 30 คูสายในจังหวัดนครราชสีมา จาก ทศท. เพื่อใหผูใชบริการในแตละจังหวดัสามารถตอโทรศัพทมาเชื่อมตอและ Log-in เขามาที ่
Router ของบริษัทในแตละจังหวัด  โดยผูใชบริการจะเสียคาโทรศัพทเขามาเชื่อมตอที ่Router ของบริษัทในแตละจังหวัดเทากบั 3 บาทตอครั้ง
เทานั้น   และภายหลังที่บริษัทไดเขารวมโครงการ 1222  บริษัทจะสามารถใหบริการแกผูใชบริการอินเตอรเน็ตไดทั่วประเทศ ผานโครงขาย
โทรศัพทความเร็วสูงของ ทศท.  ผูใชบริการจะตอโทรศัพทหมายเลข 1222 เขาที่มาที่ชุมสายของ ทศท. ในแตละพื้นที่ ซ่ึงจะเช่ือมตอมายัง 
Router ของบริษัทท่ีกรุงเทพ จากนั้นผูใชบริการสามารถ Log-in เพ่ือเขาใชอินเตอรเน็ตได  โดยเสียคาโทรศัพทเทากับ 3 บาทตอครั้งเทานั้น 
(รูปภาพ การเชื่อมตออินเตอรเน็ตของบริษัทและบรษิัทยอย อยูในหนาถัดไป) 
 
ข)  การใหบริการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร   

ปจจุบัน คอมพิวเตอรถูกนํามาใชในการทํางานมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายในหนวยงานตางๆ รวมทั้งภาครัฐและ
เอกชน สงผลใหความจําเปนในการเรยีนรูเรื่องโปรแกรมตางๆ เพ่ือการใชงานคอมพิวเตอร จึงมีมากขึ้นตามไปดวย ประกอบกับในปจจุบัน
จํานวนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในดานคอมพิวเตอรยังมีไมมากนัก ผูที่มีความรูความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรจึงไดเปรียบทั้งใน
เรื่องการทํางานและการสมัครงาน ดงันั้น การฝกอบรมคอมพิวเตอรจึงเปนสวนสาํคัญที่จะชวยพัฒนาบคุลากรในองคกรตางๆ ใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปนทีต่องการของตลาดแรงงานมากขึ้น บรษิัทไดเปดหลักสตูรการฝกอบรมคอมพิวเตอรตั้งแตระดับพื้นฐานไป
จนถึงระดับผูเชี่ยวชาญ (รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมคอมพิวเตอร ไดถูกระบุไวในขอที่ 3.2) นอกจากน้ี บริษทัเปนตัวแทนศูนยสอบระดับ
สากล ซึ่งเปดใหบริการใหผูทีส่นใจเขาทําการทดสอบ เพ่ือการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร โดยผูที่ผานการทดสอบจะไดรับ
ประกาศนียบตัร ซึ่งรับรองวาเปนผูที่มรูีความเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรจาก Sylvan 
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(รูปภาพ การเชื่อมตออินเตอรเน็ตของบริษัทและบรษิัทยอย อยูใหนาถัดไป) 
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ค)  การใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร   
ธุรกิจการใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอรภายในองคกรเปนธุรกิจตอเนื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร จะเห็นไดวาในปจจุบันการ

พัฒนาคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางานมีความจําเปนมากขึ้น อยางไรก็ตามจํานวนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการวางระบบคอมพิวเตอร
มีไมมากนัก รวมทั้งองคกรจํานวนมากไมมีหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่กํากับดูแลเรื่องคอมพิวเตอรโดยตรง การจางผูเชี่ยวชาญภายนอก
มาใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร เปนวิธีหนึ่งที่ทําไดอยางรวดเร็ว และมีคาใชนอยกวาทีแ่ตละองคกรจะลงทุนดานบคุลากรเอง ดังนั้น
ที่ผานมาบรษิัทไดใหบริการรับปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอรภายในองคกรมากขึ้นตามลําดับ โดยบุคลากรของบริษัทที่มีความรูและความ
เช่ียวชาญดานการใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร 
 
ง)  การจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร   

การจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนธุรกิจตอเนื่องอีกประเภทหนึ่ง เพราะบริษัทสามารถใหคําปรึกษา
หรือวางระบบคอมพิวเตอรใหกับลูกคาไปพรอมๆ กับการเสนออุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมได โดยบริษัทสามารถจัดหา
อุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรมาจากผูผลิตหลายๆ ราย นอกจากนีบ้ริษัทสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรบางรายการไดเอง การ
ใหบริการรับปรึกษาหรือวางระบบคอมพิวเตอรไปพรอมๆ กับการจําหนายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยใหบริษัทสามารถใหบริการ
ครบวงจรแกลูกคา ขณะเดียวกันบรษิัทสามารถเพิ่มรายไดและกําไรจากสวนตางของราคาซื้อกับราคาขายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหแกบริษทั 
 
จ)  การใหบริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับอินเตอรเน็ต (Web Developing)  

นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน บรษิัทมีการใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ตดวย เชน การใหบริการออกแบบ Homepage1  
การใหบริการ Web Hosting  และการใหบริการจดทะเบียนชื่อ Domain2  ซึ่งเปนบริการเสริมใหกับลูกคาที่ใชบรกิารอินเตอรเน็ต และลูกคา
อ่ืนๆ ซ่ึงตองการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับอินเตอรเน็ต แตไมรูวิธีการดําเนินงาน หรือไมมีความเช่ียวชาญเพียงพอ 

 

บริษัทมีสํานักงานใหญตั้งอยูที ่ 32 ตรอกภูธเรศ ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100  และมี
สํานักงานสาขาตั้งอยูที ่ 1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี  กรุงเทพฯ 10310  
ปจจุบันหนวยงานสวนใหญของบริษัทตั้งอยูที่สํานักงานสาขา โดยทีส่ํานักงานใหญจะเปนที่ตั้ง Router และคูสายโทรศัพทจํานวนหนึ่งที่ใช
สําหรับใหผูใชบริการอินเตอรเน็ตโทรศัพทเขามาเพื่อ Log-In ซึ่งเปนสถานที่เชาระยะยาว 12 ปจากกรรมการทานหนึ่งของบริษัท 
 
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย 
  บริษัทยอยของบริษัทไดรบัสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. เปนระยะเวลา 10 ป สิ้นสดุวันที ่6 มีนาคม 2553 ปจจุบัน
บริษัทยอยทําธุรกิจหลักคือใหบริการตอเชื่อมวงจรอินเตอรเน็ตแกบริษัทแตเพียงผูเดียว โดยบริษัทจะเปนผูทาํการตลาดและใหบริการแก
ผูใชบริการในฐานะตัวแทนใหบริการ ตามสัญญาตัวแทนใหบริการทีบ่ริษัทยอยทํากับบริษัท ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ยกเวนการใหบริการ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตแกผูใชบริการประเภท Corporate Leased Line บริษัทยอยจะเปนผูใหบริการเช่ือมอินเตอรเน็ตเองโดยตรง ซึ่งการที่บริษัท
ยอยใหบริการอินเตอรเน็ตแกผูใชบริการ Corporate Leased Line โดยตรงได เนื่องจากลักษณะของกลุมผูใชบริการประเภท Corporate 
Leased Line จะมีลักษณะที่แตกตางกันอยางชัดเจนกับผูใชบริการกลุมอื่น เนื่องจากเปนนิติบุคคลที่ตองการเชื่อมตออินเตอรเน็ตอยาง
ตอเนื่องดวยความเร็วสูง การเช่ือมตอ Leased Line จะทําใหความเร็วและความตอเนื่องในการรับสงขอมูลสูง จึงควรใหผูใชบริการประเภท 
Corporate Leased Line ตอเช่ือมกับ Router ของบริษัทยอยโดยตรง เพราะเปน Router ตัวแรกในระบบเครือขายคอมพิวเตอรของบริษัทและ
บริษัทยอย ทําใหบรษิัทยอยสามารถรกัษาคุณภาพในการใหบริการแกผูใชบริการประเภทนี้ไดดีกวาบริษทัดําเนินการเอง 

นอกจากน้ี สัญญาผูถือหุนของบริษัทยอยระหวางบริษัทและ กสท. ระบุวา คณะกรรมการบริษัทของบริษทัยอยตองประกอบดวย
ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 1 คนจาก กสท. ดังนั้น การดําเนินงานใดๆ ก็ตามตองไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนของ 
กสท. ดวย  

 
1  Homepage หมายถึง หนาหลักของเว็บเพจท้ังหมด ซ่ึงสวนใหญจะเปนหนาแรกของเว็บไซตน้ันๆ เพื่อใหผูเขามาเยี่ยมชมไดพบเห็นกอน  หนาอ่ืนๆ 
2  ช่ือ Domain คือ ช่ือเคร่ืองท่ีจะอยูขางหลังสัญลักษณ  @ ซ่ึงช่ือโดเมนจะเปนส่ิงท่ีบอกท่ีอยูทางอิเล็กทรอนิกสประจําตัวผูใชอินเตอรเน็ตหรือท่ีอยูทาง
อิเล็กทรอนิกสของเว็บไซตตางๆ 
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 บริษัทยอยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที ่ 1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี 
กรุงเทพฯ 10310  และมสีาขาที่ตั้งเครื่องอุปกรณแมขาย (Router) อินเตอรเน็ตอยูท่ีช้ัน 2 เลขที่ 32 ตรอกภูธเรศ ถนนแปลงนาม แขวงสัม
พันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 ซึ่งเปนสถานที่เชาระยะยาว 12 ปจากกรรมการทานหนึ่งของบริษัท 
 
 
โครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
หมายเหตุ   *  ตามสัญญาผูถือหุนของบริษัทยอยระหวางบริษัทและ กสท.  ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2543 บริษัทมีภาระตองโอนหุนสามัญของบริษัทยอย 

จํานวน 45,000 หุน หรอืรอยละ 3 ของทุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของบริษทัยอย ใหแกพนักงาน กสท. ท่ีไดรับการจัดสรร ภายใน 30 วัน
นับต้ังแตวันท่ีบริษัทไดรับแจงจาก กสท.  แตอยางไรก็ตามในปจจุบันบริษัทยังไมเคยไดรับแจงจาก กสท. ใหโอนหุนสามัญของบริษทัยอย
ดังกลาวใหแกพนักงาน กสท. แตอยางใด  ทําใหบริษัทยังคงมีสัดสวนการถอืหุนในบริษัทยอยอยูรอยละ 68 ของทุนที่ชําระแลวของบรษิทั
ยอย  (ในกรณีท่ีมีการโอนหุนสามัญของบรษัิทยอยดังกลาวใหแกพนักงาน กสท.  บริษัทจะลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยลงเหลือรอย
ละ 65 ของทุนที่ชําระแลวของบรษิัทยอย) ปจจุบันบริษัทไมสามารถคาดการณไดวา กสท. จะแจงใหบริษัทโอนหุนสามัญของบริษัทยอย
จํานวนดังกลาวใหแกพนักงาน กสท. เมื่อใด 

 ** บริษัทจะเขารวมทุนในบริษัท วิสแม็กซ จํากดั ซ่ึงเปนผูผลิตผลิตภัณฑ Clean Net ภายในไตรมาสท่ี 4 ของป 2544 
 
2.1  การประกอบธุรกิจของแตละประเภทธรุกิจ 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบรษิทัยอย สามารถแบงตามประเภทธุรกิจไดเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้  

1. การใหบริการอินเตอรเน็ต 
2. การใหบริการฝกอบรมและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
3. อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 

60% 

68% 
(65%)* 

3% 
พนักงานของ
การสื่อสารแหงประเทศไทยที่

บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั 

-! บริการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
-! ใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร  
-! จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) และโปรแกรม
คอมพิวเตอร (Software) 

-! ทําการตลาดและเปนตัวแทนใหบริการอินเตอรเน็ต 

-  ใหบริการอินเตอรเน็ตแกบริษัท รอยเนท จํากัด (มหาชน) 
- ใหบริการอินเตอรเน็ตแกผูใชบริการประเภท Corporate 

Leased Line 

การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) 

บริษัท  วิสแม็กซ จํากดั 

-  ดําเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) ที่
เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต 

- ดําเนินธุรกิจการคาขายผานระบบอินเตอรเน็ต (E-Commerce) 

32% 40%** 

ผูถือหุนเดิมของ  
บริษัท วิสแม็กซ จํากดั 
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2.2 โครงสรางรายไดของบริษัทและบรษิัทยอย 
(ลานบาท) 

ไตรมาสที่ 1-2 ป 2544 2543 2542 2541 
กลุมธุรกิจ 

บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ บาท รอยละ 
1.  การใหบริการอินเตอรเน็ต 5.20 80.50 9.53 71.82 0.64 33.07 - - 
2.  การใหบริการฝกอบรมและการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพดานคอมพิวเตอร 

0.31 4.80 2.34 17.63 0.43 22.05 - - 

3.  การใหบริการอื่นๆ 
−! ใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร  
−! จําหนายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร 
−! Web Development 

0.35 5.42 0.31 2.34 0.87 44.88  
0.318 
0.291 
- 

 
40.93 
37.46 

- 
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 5.86 90.71 12.18 91.79 1.94 100.00 0.609 78.38 

รายไดดอกเบี้ยรับ 
รายไดอื่น 

0.58 
0.02 

8.98 
0.31 

1.09 
- 

8.21 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
0.168 

- 
21.62 

รวมรายได 6.46 100.00 13.27 100.00 1.94 100.00 0.777 100.00 
หมายเหตุ :  ป 2541-2542  มาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ป 2543 มาจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 บริษัทใหบริการอินเตอรเน็ตในชวงทดลอง (Trial Period) ระบบการใหบรกิารระหวางตุลาคม 2542 ถึงมีนาคม 2543 

รายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตเปนเพียงสวนหนึ่งของรายไดจากการขาย และรายไดจากการใหบริการฝกอบรมและการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพดานคอมพวิเตอรเปนเพยีงสวนหนึ่งของรายไดจากการบริการ 

 
 ในป 2540 จนถึง 2541 บริษัทไดเริ่มทําธุรกิจดานการใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร และจําหนายอุปกรณและโปรแกรม
คอมพิวเตอรเทาน้ัน ตอมาในป 2542 บริษัทไดมีการขยายธุรกิจเขาสูการใหบริการอินเตอรเน็ต โดยในชวงแรกตัง้แตเดือนตุลาคม 2542 ถึง
เดือนมีนาคม 2543 จะเปนการทดลองระบบ (Trial Period) ในการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตในชวงกอนที่จะไดรับสัมปทานจาก กสท. ซ่ึง
รายไดทั้งหมดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตในสวนของ อินเตอรเน็ต แพ็กเกจ และ Dial-Up Member ในชวงทดลองระบบจะบันทึกเปนรายได
ของบริษัท และในสวนการใหบริการแกผูใชบริการประเภท Corporate Member จะบันทึกเปนรายไดของบริษัท รอยเนท อินเตอรเน็ต จํากดั ซ่ึง
ในขณะนั้นบริษัทยังไมไดเขาไปลงทุนในบริษัท รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั โดยบริษัทตองชําระคาตอเชื่อมวงจรอินเตอรเน็ตตางประเทศให 
กสท. เปนมูลคาเทากับ 61,150.68 บาท และบรษิัทมีรายไดที่เกิดขึ้นในชวงทดลองระบบจํานวน 642,271.52 บาท ในขณะที่บริษัท รอยเนท 
อินเทอรเน็ต จํากดั ยังไมมีรายไดจากผูใชบริการประเภท Corporate Member แตอยางใด 
 ตอมาเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2543 บริษทั รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั ไดรับสมัปทานอยางเปนทางการจาก กสท. ใหเปนผูใหบริการ
เช่ือมตออินเตอรเน็ต บริษัท รอยเนท อินเทอรเนต จํากดั จึงเปนผูใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตตั้งแตนั้นมา โดยสัญญาสัมปทานดังกลาวจะ
สิ้นสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553 หลังจากไดสัมปทานจาก กสท. แลว คาตอเชื่อมวงจรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของชองสัญญาณที่
เช่ือมตอกับทาง กสท. ซึ่งเปนไปตามที่ กสท. กําหนด อยางไรก็ตามการดําเนินการและการรบัรูรายไดยังคงเปนไปตามสัดสวนเดิม โดยบริษทั
จะรับรูรายไดในสวนของการเปนผูใหบริการ อินเตอรเน็ต แพ็กเกจ และ Dial-Up Member ในขณะที่บรษิัทยอยจะรับรูรายไดในสวนของการ
ใหบริการ Corporate Member  
 หลังจากบริษัทและบริษัทยอยทําสัญญาตัวแทนใหบริการอินเตอรเน็ต ไดมีการแบงกลุมลูกคา รายได และรายจาย ระหวางบรษิัท
และบรษิัทยอยอยางชัดเจน โดยบริษัทจะใหบริการแกผูใชบริการอินเตอรเน็ตประเภท อินเตอรเน็ต แพ็กเกจ Dial-Up Member และCorporate 
Member ท่ีไมใช Corporate Leased Line ในขณะทีบ่ริษัทยอยจะใหบรกิารอินเตอรเน็ตแกผูใชบริการประเภท Corporate Leased Line
ปจจุบัน บรษิัทไดมีการคํานวณระดบัราคาสินคาและบริการใหสอดคลองกับคุณภาพและปริมาณในการใหบริการ โดยบริษัทประเมินจาก
ปริมาณการรับสงขอมูลของลูกคาเปรยีบเทียบกับจํานวนคูสายโทรศัพท นอกจากนี ้ บริษัทไดคาํนึงถึงตนทุนของสินคาและบริการใหสามารถ
ครอบคลุมคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไมวาจะเปนตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร 
  โครงสรางรายไดในอนาคตของบริษัทยงัมุงเนนใหบริการอินเตอรเน็ตเปนหลักตลอดอายุสัมปทานนาน 10 ป โดยอาจจะมีการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ตเพิ่มเติมในอนาคตเหมือนกับในตางประเทศ ในกรณีที่กฎหมาย และ/หรือ ขอบังคับภายในประเทศ
เอ้ืออํานวย เชน IP Phone, E-Commerce, Internet-Interactive หรือ Multimedia Online เปนตน  อยางไรก็ตาม บริษัทพยายามเนนการ



 บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) 
 

 
 หนา 17 

กระจายรายไดไปสวนอื่นๆ ใหมากขึ้น ไมวาจะเปนรายไดจากการฝกอบรมและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  การใหคําปรึกษา
และวางระบบคอมพิวเตอร  และการจําหนายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 

2.3 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทคาดวาจะเริ่มใหบริการอินเตอรเน็ตในโครงการ 1222 ไดภายในเดอืนสิงหาคม 2544 โดยบริษัทคาดวาจะมีรายไดจาก
โครงการ 1222 ประมาณ 3,150,000 บาทในป 2544 และ 15,120,000 บาทในป 2545 
 รายไดเฉลี่ยในปจจุบันอยูที ่1,520,000 ตอเดือนเทานั้น  แตหลังจากที่เขารวมโครงการ 1222 บริษัทสามารถใหบริการอินเตอรเน็ต
ไดทั่วประเทศ และสามารถจัดหารายไดเขาบรษิัทเพิ่มขึ้นในเบื้องตนอยางนอย 2,000,000 บาทตอเดือน ในขณะที่คาใชจายโดยประมาณจะ
เพิ่มขึ้นเพียงเดือนละ 1,300,000 บาท  ดังนั้น บริษัทคาดวาบรษิัทจะมีผูใชบริการเพิ่มขึ้นจาก 27,900 คนในป 2544 เปน 120,000 คน และ 
160,000 คนในป 2545 และ 2546 ตามลําดับ และมีจํานวนชั่วโมงอินเตอรเน็ตที่ขายไดเพิ่มขึ้นจาก 3,045,000 ชม. ในป 2544 เปน 5,400,000 
ชม. และ 7,742,700 ชม. ในป 2545 และ 2546 ตามลําดับ  ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมผีลประกอบการเปนกําไร (ขาดทนุ) สุทธิจํานวน 
(12,900,000) บาท (3,280,000) บาท และ 5,100,000 บาท ในป 2544 ป 2545 และป 2546 ตามลําดับ  บริษัทไดวางแผนการตลาดเพื่อให
บริษัทสามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจไดตามที่คาดไว โดยเนนการประชาสัมพันธผาน website ของรอยเนท และผานตัวแทนจําหนาย
ทั่วประเทศ รวมถึงการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชมรม หนวยงาน หรือสมาคมของสถาบันการศึกษา เปนตน 

บริษัทไดมีการนําเงินที่ไดจากการขายหุนครั้งนี ้ มาใชในแผนประชาสัมพันธบริษัทและโครงการ 1222 นี้ดวย โดยขณะนี้ไดมีการ
ดําเนินการแลวบางสวน เชน การเตรยีมผลิตภัณฑ, การทําปายโฆษณา เปนตน นอกจากน้ี บริษัทมีเปาหมายที่จะเริ่มจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ใหม ไดแก Clean Net ซึ่งเปนการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ปราศจากเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม เชน ภาพเปลือย การคาประเวณ ี
และ การฆาตวัตาย เปนตน ภายในเดือนกรกฎาคม 2544 ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัทอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตที่มีผูใชบริการมากที่สุดอันดับ 1 ใน 5 ภายในป 2546-2547 หรือมีจํานวนผูใชบริการถึง 120,000 คนในป 2545 
(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 1222 และ ผลิตภัณฑ Clean Net อยูในหัวขอที่ 6. เรื่องโครงการในอนาคต) 

 


