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3.! การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1 ธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ต 
 

 3.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ 
บริษัทใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต โดยผูใชบริการสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดหลายวิธ ี ตวัอยางเชน สมัครเปนสมาชิกเพื่อ

เช่ือมตออินเตอรเน็ต ซ้ือผลิตภัณฑเช่ือมตออินเตอรเน็ตสําเร็จรูป จากผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider : ISP) ที่ไดรับ
สัมปทานจาก กสท. รายใดรายหนึ่งจากจํานวนทั้งหมด 18 ราย หรือจากผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่มีสัญญาณเชื่อมตอกับผูใหบริการของภาครัฐ
เทานั้น ท้ังน้ี  ผูใหบริการของภาครัฐจะไมเนนใหบริการกับบุคคลหรือองคกรภายนอกทั่วไป  

สําหรับการใหบริการแสดงขอมูลขาวสารผานอินเตอรเน็ตของบริษัทนั้นเปนเพียงบริการเสริมใหแกผูใชบริการอินเตอรเน็ตของบริษัท 
หรือใหบริการกับบุคคลทัว่ไปภายนอก ที่ไมรูวิธีในการแสดงขอมูลขาวสารผานอินเตอรเน็ต 

 

ปจจุบัน บริษัทใหบริการดานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 3 รูปแบบ ตามความตองการของผูใชบริการแตละประเภท ดังรายละเอียด 
ตอไปนี้ 

 
(1)! อินเตอรเน็ต  แพ็กเกจ เปนรูปแบบการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับผูใชบริการที่ไมตองการลงทะเบียนเปนสมาชิก แตละ

อินเตอรเน็ต  แพ็กเกจ จะประกอบดวยอินเตอรเน็ต การด ซึ่งมีลักษณะคลายกับบัตรโทรศัพท  หมายเลขของผูใชบริการ (User ID) รหัสผาน 
(Password) และคูมือการใชงาน (User Manual) โดยผูใชบริการสามารถซ้ืออินเตอรเน็ต แพ็กเกจไดท่ีรานคอมพิวเตอร และรานที่มีสัญลักษณ
ของรอยเนท นอกจากน้ี ผูใชบริการยังสามารถสั่งซื้อไดโดยตรงทางโทรศัพท หรือ สั่งซื้อทางเว็บไซตของบริษัท ซึ่งบริษัทจะทําการจัดสง
อินเตอรเน็ต  แพ็กเกจใหผูใชบริการทีส่ั่งซื้อผานทางเว็บไซตหรือโทรศัพท โดยไปรษณียดวน (EMS) ภายใน 1 วัน โดยไมเรียกเก็บคาใชจายใน
การจัดสงเพิ่มเติมแตอยางใด  ผูใชบริการในรูปแบบนี้จะมีความสะดวก ความรวดเร็ว และความยืดหยุนในการใชบริการ โดยไมตองเสียคา
สมัครเปนสมาชิก   อินเตอรเน็ต  แพ็กเกจจะกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ผูใชบริการสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตตั้งแต 10 ช่ัวโมงถึง 100 ช่ัวโมง 
และกําหนดอายุการใชงานตั้งแต 6 เดือนถึง 2 ป เม่ืออินเตอรเน็ต แพ็กเกจ ถูกใชงานจนหมดตามช่ัวโมง หรือหมดอายุตามเวลาที่กําหนด  
ผูใชบริการจําเปนตองซ้ืออินเตอรเน็ต แพ็กเกจใหม   ผูใชบริการแบบอินเตอรเน็ต  แพ็กเกจจะสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตผานโมเดม 
(Modem) แบบความเร็ว 33.6 Kbps และ 56 Kbps 
 
 

ชนิดของอินเตอรเน็ต  
แพ็กเกจ 

จํานวนช่ัวโมง อายุการใชงาน ราคา (บาท) ราคาตอช่ัวโมง 
(บาท) 

Smart Kit 10 ชม. + 5 ชม. 6 เดือน 160 10.67 
Internet Card 20 ชม. + 20 ชม. 9 เดือน 320 8.00 
Cool Card 60 ชม. + 80 ชม. 1 ป 960 6.86 
Extra Card 100 ชม. + 140 ชม. 2 ป 1,500 6.25 
 
หมายเหตุ :  ราคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544   
 จํานวนช่ัวโมงหลังเคร่ืองหมาย “+” เปนจํานวนโปรโมช่ันท่ีเพ่ิมใหแตละแพก็เกจ 
   

(2)! Dial-Up Member เปนรูปแบบการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับสมาชิก  ผูใชบริการจะตองลงทะเบียนเปนสมาชิกกอนที่จะ
ใชบริการ  และเสียคาบริการเปนรายเดือน โดยสามารถเลือกใชบริการเปนสมาชิกรายป หรือสมาชิกราย 6 เดือน  นอกจากนี้ผูใชบริการ
สามารถที่จะเลือกเปนสมาชิกไดตามจํานวนชั่วโมงที่ใชงานตั้งแต 25 ช่ัวโมงตอเดือนถึง 40 ช่ัวโมงตอเดือน  จํานวนชั่วโมงที่สมาชิกประเภท 
Dial-Up Member ใชไมหมดในแตละเดือน จะถูกสะสมไปยังเดือนถัดไปตลอดระยะเวลาการเปนสมาชิก  แตในกรณีทีส่มาชิกตองการใช
บริการอินเตอรเน็ตเกินกวาจํานวนชั่วโมงที่กําหนดไวในแตละเดือน บริษัทจะใหบริการ Extended Access โดยใหสมาชิกสามารถเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตไดตอไปอยางตอเน่ือง โดยสมาชิกตองชําระคาบริการเพิ่มเติมในราคา 15 บาทตอชั่วโมง (เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ช่ัวโมง)  
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นอกเหนือจากน้ี  บริษัทยังใหบริการ E-Mail Accounts แกสมาชิกประเภท Dial-Up Member อีกดวย   ผูใชบริการสามารถสมัครสมาชิก
ประเภท Dial-Up Member ไดโดยติดตอโดยตรงกับเจาหนาทีข่องบริษัท  ผูใชบริการแบบ Dial-Up Member จะสามารถเช่ือมตอกับ
อินเตอรเน็ตผาน โมเดม (Modem) แบบความเร็ว 33.6 Kbps และ 56 Kbps 

(3)!  
 

ชนิดของ Dial-Up Member จํานวนช่ัวโมงตอเดือน ราคา (บาท) ราคาตอช่ัวโมง (บาท) 
รายป 40 ชม. 5,300 11.04 
 25 ชม. 3,300 11.00 
ราย 6 เดือน 40 ชม. 2,850 11.88 
 25 ชม. 1,780 11.87 
 
หมายเหตุ : ราคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544 ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7    
 

(4)! Corporate Member เปนรูปแบบการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตสําหรับองคกร ไมจํากัดจํานวนชั่วโมงในการใชบริการ 
ผูใชบริการจะมี Internet Protocol (IP) Address ช่ือ Domain และ E-Mail Account โดยเฉพาะในชื่อขององคกรของผูใชบริการ และบริษัทจะ
จัดคูสายโทรศัพท (หมายเลขโทรศัพท) เฉพาะสําหรับองคกรในการเช่ือมตออินเตอรเน็ต ผูใชบริการ Corporate Member สามารถเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตไดหลายๆ จุดในองคกร  ตลอด 24 ช่ัวโมง 

นอกจากน้ี บริษัทมีการใหบริการแบบ Corporate Internet Access สําหรับองคกรขนาดกลางและขนาดใหญ  ซ่ึงใหบริการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต แบบไมจํากัดจํานวนช่ัวโมงในการใชบริการ  ไมจํากัดจํานวนการรับสงขอมูล  ไมจํากัดจํานวนผูใชงาน (User) ภายในองคกร  
ผูใชบริการจะมี IP Address และ ช่ือ Domain เฉพาะองคกร  โดยมี E-Mail จํานวน 20 Accounts ท่ีมีเน้ือท่ี Account ละ 2 เมกกะไบต (MB) 
(บริษัทใหบริการเพิ่มเนื้อที่สําหรับ E-Mail โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม)  และใหบรกิารเสริมเกี่ยวกับการรับสง E-Mail ภายในองคกร 
 ผูใชบริการสามารถเลือกที่จะใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบสัญญาณอนาล็อก (Analog) ผานสายโทรศัพททั่วไป (Dial-Up 
Service) ผานโมเดมแบบความเร็ว 56 Kbps หรือสัญญาณดิจิตอล (Digital) ระบบ ISDN ผานสายโทรศัพททั่วไป (โดยผูใชบริการตองติดตั้ง
อุปกรณ ISDN เพ่ิมเติม) แบบความเร็ว 64 Kbps และ 128 Kbps ที่มีเสถียรภาพในการเชื่อมตอมากกวาระบบอนาล็อก ผูใชบริการระบบ 
ISDN สามารถใชโทรศัพทโทรเขาออกไดในขณะท่ีเช่ือมตออินเตอรเน็ตไปพรอมๆ กัน (ในกรณีที่ใช Dial-Up Service และใชสายโทรศัพท
เช่ือมตออินเตอรเน็ตอยู  จะไมสามารถใชโทรศัพทโทรเขาออกได) 

นอกเหนือจากน้ี บริษัทยอยยังใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานสายโทรศพัทแบบ Leased Line (Corporate Leased Line 
Service) ผานโมเดมแบบความเร็วตั้งแต 64Kbps จนถึง 512Kbps  

ชนิดของ Corporate Member ความเร็ว (Kbps) คาบริการแรกเขา (บาท) คาบริการรายเดือน (บาท) 
Dial-Up Service (Analog) 56 8,000 8.000 (7,000) 
ISDN Service (Digital) 64 ไมมี 15,000 
 128 ไมมี 30,000 
Leased Line Service (Digital)* 64 35,000 35,000 (30,000) 
 128 70,000 70,000 (65,000) 
 256 200,000 200,000 (190,000) 
 512 400,000 400,000 (380,000) 
หมายเหตุ :  ราคา ณ 30 มิถุนายน 2544 ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7    
 ราคาน้ีไมรวมคาใชจายในการเช่ือมตอ Leased Line ระหวางที่อยูผูใชบริการและบรษิัทยอย 
 ผูใชบริการตองทําสัญญา 1 ป และจายคาบริการลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
 จํานวนเงินในวงเล็บ หมายถงึ ราคาพเิศษในกรณีสมัครสมาชิก 12 เดือน 

 * ใหบริการโดยบริษัทยอย 
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สําหรับการใหบริการอินเตอรเน็ตภายในกรุงเทพ บริษัทไดทําการเช่ือมตอวงจรอินเตอรเน็ตจาก Router ของบริษัทยอยผานคู
สายโทรศัพท Leased Line ของ ทศท. ขนาด 2 Mbps ซึ่งเพียงพอที่จะใหบริการแกผูใชบริการของบริษัททั้งหมดในกรุงเทพ  สําหรับการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตในตางจังหวัด บริษัทเช่ือมตอวงจรอินเตอรเน็ตระหวาง Router ของบริษัทท่ีกรุงเทพ กับ Router ของบริษัทที่จังหวัดชลบรุ ี 
อยุธยา และนครราชสีมา ผานคูสายโทรศัพท Leased Line ของ ทศท. ขนาด 512 Kbps 64 Kbps และ 256 Kbps ตามลําดับ  ซ่ึงเพียง
พอที่จะใหบริการแกผูใชบริการในแตละจังหวัด 

บริษัทมีคูสายโทรศัพท 4 หมายเลขโทรศัพท เพ่ือใชรับรองรับผูใชบริการในกรุงเทพในการเช่ือมตออินเตอรเน็ตถึง 1,000 คูสาย 
หมายเลขโทรศัพทดังกลาวประกอบดวยหมายเลข 0-2623-0955, 0-2623-3883, 0-2340-0099 และ 0-2340-0066 ผูใชบริการในกรุงเทพ
สามารถโทรศัพทเขามาเพื่อ Log-in และเช่ือมตออินเตอรเน็ตไดตลอดเวลา โดยไมมีปญหาเรื่องคูสายโทรศัพทไมเพียงพอตอจํานวนผูใชบริการ 
และเสียคาโทรศัพทเทากับ 3 บาทตอครั้งเทานั้น นอกจากน้ี บริษัทยังมีคูสายโทรศัพท 60 คูสาย 2 หมายเลข ไดแก 0-3838-6286, 0-3838-
0099 สําหรับรองรับผูใชบริการในจังหวัดชลบุร ี มีคูสายโทรศพัท 30 คูสาย 1 หมายเลข ไดแก 0-3522-1888 เพ่ือรองรับผูใชบริการในจังหวัด
อยุธยา และมีคูสายโทรศัพทอีก 30 คูสาย 1 หมายเลข ไดแก 0-4425-0099 เพื่อรองรับผูใชบริการในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเพียงพอท่ีจะ
ใหบริการแกผูใชบริการในแตละจังหวดั  โดยผูใชบริการในจังหวัดชลบุรี  อยุธยา และนครราชสีมาจะเสียคาโทรศพัทในการโทรศัพทเขามาเพื่อ 
Log-in และเช่ือมตออินเตอรเน็ตเทากับ 3 บาทตอครั้งเทานั้น 

ในเดือนสิงหาคม 2544 นี้  บริษัทจะขยายการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตไปทั่วประเทศ  โดยใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตผาน 
โครงการ 1222 ของ ทศท. ทําใหผูใชบริการสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตของบริษัทไดจากโครงขายโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท. ในแตละ
พ้ืนท่ี  ที่ความเร็ว 56 Kbps  โดยเสียคาโทรศัพทเทากับ 3 บาทตอครั้งเทานั้น การไดเขารวมโครงการ 1222 กับ ทศท. ทําใหบรษิัทสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการสรางรายไดใหมากขึ้น เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั่วประเทศ รวมทั้งยังสามารถลดตนทุนในการใหบริการเชน 
คาเชาสถานทีต่ั้ง Router คาเชาคูสายโทรศัพท Leased Line จากกรุงเทพถึงจังหวัดน้ันๆ คาใชจายในการดําเนินงาน คาซอมบํารุงอุปกรณใน
แตละจังหวัด เปนตน นอกจากน้ี โครงการ 1222  ยังชวยในเรื่องการควบคุม  Router   ที่จะชวยกระจายความเสี่ยงในสวนของการขัดของของ 
Router และภาระการควบคุมดูแล ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปนสวนชวยใหบริษัทสามารถแขงขนัในธุรกิจการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม บริษัทยอยตองมีการจายคาธรรมเนียมจํานวน 1,000,000 บาท และตองมีหลักทรัพยค้ําประกันมลูคา 1,500,000 
บาทในการเขารวมโครงการ 1222  อายุสัญญา 10 ป โดยบริษัทยอยตกลงที่จะชําระคาเชาวงจรสื่อสัญญาณในอัตราที่กําหนดในขอบังคบั 
ระเบียบ และคําสั่งของ ทศท. ยกเวนในกรณีที ่ ทศท. ไมสามารถจัดหาใหได บริษัทยอยสามารถเชาจากผูใหบริการรายอื่นได โดยบริษัทตอง
ไดรับอนุญาตจาก ทศท. เปนลายลักษณอักษร และบริษัทยอยตกลงไมดําเนินการใหบริการหรือกระทําการใดๆ เชนเดียวกับบริการหลักของ 
ทศท. ท่ีมีอยูหรือจะมีข้ึนในอนาคต ทัง้นี้ ทศท. เปนผูวินิจฉัยวาบริการใด เปนบริการหลักของ ทศท. และคาํวินิจฉัยของ ทศท. ถือเปนที่สุด 
นอกจากน้ี บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขตางๆ ของ ทศท. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (“กทช.”) และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการโทรคมนาคม รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงใช
บังคับอยูแลวในขณะนี้กับทั้งที่จะไดออกบังคับใชในภายหนา บรษิัทยอยไมสามารถโอนสิทธิหนาทีต่ามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่น เวนแตวาไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจาก ทศท.  และบรษิัทยอยตองยินยอมใหเจาหนาที่ของ ทศท. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก ทศท. เขาตรวจสอบการ
ดําเนินงานและการใหบริการตามสญัญานี ้ โดยบริษัทยอยตองเตรียมและรายละเอียดตางๆ ใหเจาหนาทีข่อง ทศท. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จาก ทศท. ตรวจสอบไดตลอดเวลาการทํางานปกต ิตามแต ทศท. เห็นสมควร ซ่ึง ทศท. จะแจงใหทราบลวงหนา   

ในสวนวงจรของบริษัทยอยนั้น  ไดรับสัญญาณอินเตอรเน็ตในประเทศจากศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลอินเตอรเน็ต 2 แหงคือ       
1) จาก Internet Information Research Center (IIRC) ของ NECTEC ดวยวงจรอินเตอรเน็ตภายในประเทศขนาด 6 Mbps และ 2) 
International Internet Gateway (IIG) ของ กสท. ดวยวงจรอินเตอรเน็ตตางประเทศขนาด 512 Kbps 

บริษัทยอยไดรับสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2543 ซึ่งเปนสัมปทานในลักษณะ Build-
Transfer-Operate (BTO) อายุ 10 ป ตามสัญญาผูถือหุนของบริษทัยอยระหวาง กสท. และบริษัท (รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ BTO อยูใน
ขอ 5.2 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทและบริษัทยอย) 
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3.1.2 การตลาดและสภาวะการแขงขัน 
การใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงอยางตอเน่ือง เหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ

ทั่วโลก ท้ังน้ี เนื่องจากประชาชนทั่วไปใหความสนใจอินเตอรเน็ตมากขึ้นไมวาจะเปนการใชอินเตอรเน็ตเพื่อรับสง E-Mail  คนหาขอมูลตางๆ 
จากทั่วทุกมุมโลกอยางรวดเร็ว สนทนา (Chat)1 ผานอินเตอรเน็ต Download โปรแกรมและขอมูลตางๆ  และหาความบันเทิงจากใน
อินเตอรเน็ต ซ่ึงรวมถึง การเลนเกมส  การฟงเพลง และอื่นๆ  ปจจัยหลายๆ อยางที่ชี้ใหเห็นการเติบโตอยางรวดเร็วของอินเตอรเน็ตในประเทศ
ไทยมีหลายประการ ไดแก 

 
- จํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ต 
ปจจุบัน ผูใชบริการเช่ือมตออินเตอรเนต็ (Internet Users) ในประเทศไทยมีปริมาณมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพ่ิมจากเพียง

ประมาณ 2 แสนคนในป 2540 เปน 1.45 ลานคนในป 2542 และคาดการณวาจํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตจะเพ่ิมขึ้นถึง 6.41 ลานคนในป 
2547 

ท่ีมา : The Internet Market in Asia/Pacific (excluding Japan), 1998-2004 by International Data Corporation (IDC) 
หมายเหตุ : ต้ังแตป 2543 – 2547 เปนการประมาณการจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 
1 Chat หมายถึง การสนทนาผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูใชอินเตอรเนต็ในประเทศไทย
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- ความกวางของชองสัญญาณ (Bandwidth) ระหวางประเทศ  
การเจริญเติบโตของอินเตอรเน็ตในประเทศไทยสามารถพิจารณาไดจากความกวางของชองสัญญาณ (Bandwidth) ระหวาง

ประเทศ เนื่องจากชองสัญญาณระหวางประเทศจะเปนดัชนสีําคญัที่ใชวัดการเจริญเติบโตของอินเตอรเน็ตในแตละประเทศ และเปนดัชนีที่
สามารถวัดคาไดอยางแนนอน และแมนยํา  เพราะราคาคาเชาชองสัญญาณระหวางประเทศมีราคาสูงจนเปนรายจายสําคญัของผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตแตละราย การขยายชองสัญญาณโดยทั่วไปจึงจะเกิดขึ้นเมื่อมีความตองการใชจริง  ทําใหความกวางชองสัญญาณระหวางประเทศ
สามารถเปนดัชนีทีส่ะทอนใหเห็นถึงความนิยมในอินเตอรเน็ตไดเปนอยางด ี

 
 นอกเหนือจากความกวางของชองสัญญาณตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ความกวางของชองสัญญาณในประเทศ ก็มีคาเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ืองเชนกัน 

หมายเหตุ :  IIRC = Internet Information Research Center 
 THIX = Thailand Internet Exchange Service 

ความกวางชองสัญญาณภายในประเทศ
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   - จํานวนการจดทะเบียนช่ือ Domain สัญชาติไทย 
สถิติการจดทะเบียนชื่อ Domain สัญชาติไทย (ลงทายดวย .th)  เปนอีกดัชนีที่ชี้ใหเห็นถึงความนิยมในอินเตอรเน็ตที่แพรหลายมาก

ขึ้นอยางเดนชัดจากผูใหบริการจดทะเบียนชื่อ Domain สัญชาติไทยคือ Thailand Network Information Center (THNIC)  ในปจจุบัน THNIC 
ไดเปดใหบริการจดทะเบียนใน 7 หมวด ดังนี้ 
1. co.th   : สําหรับองคกรธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Commercial) 
2. ac.th   : สําหรับสถาบันการศึกษาของไทย (Academic) 
3. go.th : สําหรับหนวยงานราชการไทย (Government) 
4. net.th : สําหรับหนวยงานไทยที่ใหบริการอินเตอรเน็ตหรือเครือขาย (Network Provider) 
5. or.th : สําหรับองคกรไทยที่ไมแสวงกําไร (Organization) 
6. mi.th : สําหรับหนวยงานทางทหารของกองทัพไทย (Military) 
7. in.th   : เปนหมวดอิสระที่องคกรหรือบุคคลกส็ามารถขอจดได โดยไมมีกฎเกณฑบังคับคุณสมบัติเชนหมวดอื่นๆ  
    (Individual/ Incorporation) 
 
ตารางแสดงจํานวนช่ือ Domain สัญชาตไิทย 
 

หมวด มิ.ย. 40 ม.ค. 41 มิ.ย. 41 ธ.ค. 41 มิ.ย. 42 ธ.ค. 42 มิ.ย. 43 ธ.ค. 43 3 พ.ค. 44* 
co.th 372 767 1,170 1,730 2,165 2,927 3,727 4,747 5,344 
ac.th 72 156 190 230 265 313 337 420 472 
or.th 56 89 118 160 180 217 261 309 343 
go.th 43 70 79 88 101 108 124 209 219 
net.th 15 17 17 18 20 21 24 23 26 
mi.th 0 2 2 4 4 6 6 7 8 
in.th - - - - 52 242 527 800 800* 
รวม 558 1,101 1,576 2,230 2,787 3,834 5,006 6,515 7,212 
ท่ีมา :  Thailand Network Information Center (THNIC) 
* ไมมีขอมูลเผยแพรสําหรับ Domain “in.th” ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2544 จึงประมาณเทากับเดือน ธันวาคม 2543 
  
 จากตารางแสดงการเติบโตของการจดทะเบียนชื่อ Domain สัญชาติไทย แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 
โดยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางการใชอินเตอรเน็ตในการเยี่ยมชมชื่อ Domain ซ่ึงการเย่ียมชมช่ือ Domain จะตองใชช่ัวโมงอินเตอรเน็ต
ในการเย่ียมชม ถาจํานวนชื่อ Domain มาก การใชจํานวนชั่วโมงอินเตอรเน็ตในการเยี่ยมชมก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากมีจํานวน
เว็บไซตใหเยี่ยมชมมากขึ้น  

จํานวนรานอินเตอรเน็ตคาเฟ (Internet Café) ท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางมากท้ังในกรุงเทพ และเมืองใหญๆ หลายแหงก็เปนอีกดัชนี
หนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวในธรุกิจอินเตอรเน็ตเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงปจจัยหรือดัชนีอ่ืนๆ อีกหลายตัวที่สะทอน
ถึงชองวางของการเขาถึงขอมูลขาวสาร และ/หรือ การเชื่อมตออินเตอรเน็ตในประเทศไทยที่กลาวถึงขางลางนี ้ยังคอนขางดอยกวาในอีกหลาย
ประเทศ  ดังนั้น ตลาดอินเตอรเน็ตในประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกมาก 

 
-! จํานวนคูสายโทรศัพทตอประชากร 100 คน  ของประเทศไทยมี 8.45 คูสาย เปรียบเทียบกบัสิงคโปร 48.41 คูสาย เกาหล ี44.97 คูสาย 

และมาเลเซีย 21.93 คูสาย นอกจากน้ี จํานวนคูสายโทรศัพทตอประชากรในประเทศไทยยังมีความแตกตางกันมากระหวางในกรุงเทพ
และเมืองใหญ (54.2 คูสายตอประชากร 100 คน) และในตางจังหวัด (5.8 คูสายตอประชากร 100 คน) 1   

 

 

1 ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชบรกิารอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2543, NECTEC 
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-! จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของประเทศไทยมีประมาณ 4.04 เคร่ืองตอประชากร 100 คน ซึ่งนับเปนสัดสวนที่คอนขางนอยมาก 
เมื่อเทียบกับในสิงคโปร 39.09 เคร่ือง เกาหล ี18.13 เคร่ือง และมาเลเซีย 9.45 เคร่ือง ตอประชากร 100 คนเปนตน 1   

-! จํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตตอประชากรทั้งประเทศของประเทศไทย ต่ํากวาสัดสวนของผูใชบริการอินเตอรเน็ตตอประชากรทั้งประเทศ
ของประเทศอื่นๆ หลายประเทศ 

 
จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยและตางประเทศ 
 

ประเทศ จํานวนโฮสต (พันหนวย) จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต (พันคน) 
สหรัฐอเมริกา 75,112.70 171,308.00 
อังกฤษ 4,147.70 27,142.70 
เยอรมัน 4,131.09 30,599.70 
ฝรั่งเศส 1,607.49 17,145.80 
ญี่ปุน 6,104.42 51,503.60 
เกาหลีใต 518.53 18,473.00 
มาเลเซีย 69.28 1,422.21 
ไทย 68.92 1,660.41 

ท่ีมา : Telcordia Technologies, Inc., An SAIC Company (http://www.netsizer.com/daily/TopCountry.html), กรกฎาคม 2544 
 

กลยุทธทางการตลาด 
บริษัทใหความสําคัญในการสรางภาพพจนที่ดีของบริษัทโดยผานทางสื่อตางๆ และเนนการใหบริการที่ดีกับผูใชบรกิาร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการบริการหลังการขาย และการใหคําแนะนําในการใชบริการอินเตอรเน็ต ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมากในธุรกิจการใหบริการนี ้ เพราะ
จะมีสวนชวยใหผูใชบริการมีความรูสึกที่ดีตอบริษัท ท้ังน้ี บริษัทมีศูนยบริการขอมูลใหกับลูกคา ในกรณีที่ลูกคามีขอสงสัยหรือปญหาในการใช
บริการของบริษัทหรือปญหาคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย   

 
ตารางเวลาการใหบริการของศูนยบริการขอมูลของบริษัท 

 

ประเภทขอมูลที่ใหบริการ วันจันทร-ศุกร วันเสาร  วันอาทิตย 
ศูนยบริการขอมูลทั่วไป* ตลอด 24 ช่ัวโมง^ 8.30 น. – 22.00 น. 8.30 น. – 22.00 น. 
ศูนยบริการขอมูลดานการฝกอบรม** 8.30 น. – 21.00 น. 8.30 น. – 17.00 น. -ไมมี- 
ศูนยบริการขอมูลดานการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพดานคอมพิวเตอร*** 

9.00 น. – 17.00 น. 9.00 น. – 12.00 น. -ไมมี- 

หมายเหตุ : *  ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชงานและผลิตภัณฑการเช่ือมตออินเตอรเน็ต และการแกไขปญหาคอมพิวเตอรทั่วไป  
 ** ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการฝกอบรมคอมพิวเตอร เชน วิธีการสมัครเรียน เนื้อหาวิชาที่เรียน เวลาและสถานที่ที่เรียน และอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ  
 *** ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขาทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เชน วิธีการสมัคร วิชาที่เปดทดสอบ ขั้นตอนการเขาทดสอบ 

เวลาและสถานที่สอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   
 ^ ในชวงเวลาระหวาง 22.00 น. ถึง 8.30 น. สามารถติดตอไดท่ีเบอรโทรศัพท 0-1493-5850 
  

 

 

 

 

1 ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชบรกิารอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2543, NECTEC 
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ขอด ีขอเสีย โอกาส และอุปสรรคของการดําเนินธุรกิจอินเตอรเน็ต 
 

ขอดีของบริษัท (จุดแข็ง) 
1)! มีแหลงที่มาของรายไดหลายประเภท เนื่องจากบริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต และการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับคอมพิวเตอร ทําใหมีแหลงที่มาของรายไดหลายประเภท ประกอบดวย รายไดจากการใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
ประเภทอินเตอรเน็ตแพ็กเกจ และสมาชิกรายปทั้งบุคคลและองคกร  รายไดจากการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอร รายได
จากการเปนศูนยสอบ ซึ่งเปดใหมีการสอบในโปรแกรมตางๆ เชน Microsoft Novell, Cisco และ Oracle เปนตน รายไดจาก
การใหบริการ Web Hosting รายไดจากการใหบริการเขียนเวบ็ไซตทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นอกจากน้ี ยังมีรายไดจากการให
คําปรึกษาดานคอมพิวเตอร และรายไดจากการขายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอรใหกับลูกคาอีกดวย โดยมีรายไดจากหลาย
แหลงเปนผลดีกบับริษทั เพราะนอกจากจะเพิ่มรายไดรวมใหกับบริษัทแลว ยังเปนเครื่องมือปองกันไมใหบริษัทผูกติดกบั
รายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตเพียงอยางเดียว นอกจากนี ้ บริษัทยังมั่นใจวาการใหบริการครบวงจรแบบ One-Stop 
Service จะชวยอํานวยความสะดวกและสรางความพอใจใหกับลูกคาไดเปนอยางด ี

2)! Customer Focus เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทคือการใหบริการ  ดังนัน้ นโยบายหลักอีกอยางหนึ่งของบริษทัจึงเนนการ
สรางความพอใจสูงสุดใหลูกคาในทุกๆ ครั้งที่ติดตอกับบริษัท ไมวาจะเปนเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว และการไดรับ
คําแนะนาํที่ถูกตองและเปนประโยชนในเรื่องที่ติดตอ บริษัทจึงใหความสําคญักับการพัฒนาบุคลากรใหสามารถใหบริการและ
ตอบขอซักถามลูกคาไดด ี โดยการจัดอบรมภายในบริษัทอยางตอเนื่อง และการจัดอบรมเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมีการออกโปรแกรม
ใหมๆ บริษัทเชื่อวาบุคลากรที่มีความสามารถและมีคุณภาพที่จะสามารถใหบริการลูกคาไดดี  

3)! วิสัยทัศน ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ผูบริหารของบริษัทมีความรูทางเทคนคิเกี่ยวกับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ตเปนอยางด ีประกอบกับมีประสบการณสูงในธุรกิจทีด่ําเนินการ
อยู สามารถใหคําปรึกษาแกลูกคา ทั้งทางดานการวางระบบคอมพิวเตอร การเลือกอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอร และระบบเครือขายคอมพิวเตอร อยางถูกตองตามความตองการและงบประมาณของลูกคา นอกเหนือจากน้ี  
ผูบริหารของบรษิัทยังมีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ที่จะเขามามีบทบาทกบั
ชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้นในอนาคตอยางแนนอน 

ผูบริหารของบรษิัทเปนผูเชี่ยวชาญคอมพิวเตอรในยุคแรกๆ ที่ไดรับประกาศนียบัตรรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดาน
คอมพิวเตอร จาก Microsoft ใหเปน 1. Microsoft Certified Systems Engineer 2. Microsoft Certified Products 
Specialist  Internet และ 3. Microsoft Certified Trainer  

4)! บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และประสบการณสูง บริษัทมีบุคลากรรุนใหมที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ
สูง ทั้งในดานการวางระบบคอมพิวเตอร การใชงานคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การ
สอนและการฝกอบรมคอมพิวเตอร และกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับอินเตอรเน็ต บุคลากรรุนใหมดังกลาวของบริษทัมีแนวคิดที่
หลากหลายและแตกตางจากแนวคิดในการดําเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ทําใหสามารถชวยใหบริษัทมีการพัฒนาแผนการทําธุรกิจ
อยางตอเน่ือง และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ลดตนทุน รวมถึงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือรักษา
ความสามารถในการแขงขนัในธุรกิจไดเปนอยางด ี

5)! ระบบการบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพ การมีระบบการบริหารภายในทีมี่ประสิทธิภาพชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ราบรื่น นอกจากน้ี บริษัทไดนําเทคโนโลยีตางๆ ที่มีอยูมาใชในบริษัท เชน ระบบบัญชี  การติดตอสื่อสารผานระบบ
อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต (Intranet) และระบบ Real Time Inventory ซึ่งมีสวนชวยลดตนทุนการดาํเนินกิจการของบริษัท 
ลดขั้นตอนการทํางาน และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานของบริษัทอีกดวย 

 
ขอเสียของบริษทั (จุดออน) 
1)! บริษัทมีขนาดเล็ก และมีแหลงเงินทุนที่จํากัด บริษัทจัดเปนธุรกิจขนาดเล็กที่เปดดําเนินการไดเพียง 3 ป และยังไมมีผลกําไร

จากการดําเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ จะเห็นไดวาบริษทัเปนผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตขนาดเล็กที่ไมมีผูรวมทุนจากตางประเทศ หรือไมมีเครือขายบริษัทในประเทศขนาดใหญรองรับ บริษทัเริ่มดําเนิน
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ธุรกิจอยางคอยเปนคอยไป แตมีการขยายธุรกิจและรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน บริษัทสามารถทีจ่ะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนัไดมากขึ้นตามลําดบั แตบรษิัทก็ยังคงมีปญหาในการจัดหาเงินทุนในการดาํเนินงาน กระแสเงนิ
สดจากการดาํเนินงานมีไมมากนัก การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินยังเปนไปอยางจํากัดและยังคงตองพึ่งพิงการสนับสนุนใน
ดานหลักประกันจากกรรมการของบริษัทบางทาน แหลงเงินทุนสวนใหญทีผ่านมา มาจากทุนที่เพิ่มขึ้นจากการสนบัสนุนของผู
ถือหุนเดิมเปนหลัก 

การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนใหประชาชนในครั้งนี ้ จะทําใหบรษิัทมีสภาพคลองในการดําเนินงานดขีึ้น มีแหลง
เงินทุนเพ่ิมมากข้ึน มีการลงทุนและการทําประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น เพื่อสรางรายไดที่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลทาํใหมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นตามลาํดับ  

2)! ตนทุนสูง เนื่องจากในชวงแรกของการเริ่มดําเนินกิจการ บริษัทจําเปนตองมีการลงทุนดานระบบเครือขายและการซื้อสิทธิการ
ใหบริการอินเตอรเน็ต ทําใหบรษิทัตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นอยางมากทันที ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยบรษิัทตองประสบกับผลขาดทุนของในชวงปแรกๆ ของการดําเนินงาน ในปจจุบัน หลังจากบริษัทได
ลงทุนในระบบเครือขายคอมพิวเตอรสมบูรณแลว และการเขารวมในโครงการ 1222 ทําใหบริษัทไมมีความจําเปนตองลงทุน
ดานระบบเครือขายจํานวนมากในแตละจังหวัดเหมือนกับผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายอื่นๆ ทําใหบรษิัทมีตนทุนในการ
ดําเนินงานที่ควบคุมได และมีตนทุนที่ลดต่ําลงจากการบริหารงานที่มีระบบและประสิทธิภาพมากขึ้น การเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันในธุรกิจและเพิ่มชองทางการหารายไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับการควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหบริษทั
สามารถทํากําไรไดตามที่ประมาณการไว 

3)! เครือขายการใหบริการอินเตอรเน็ตครอบคลุมพื้นที่นอย ปจจุบันการใหบริการอินเตอรเน็ตของบริษัทครอบคลุมพืน้ที่เพียง 4 
จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อยุธยา และชลบุร ีจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่นอยมาก 
อยางไรก็ตาม ภายหลังบริษัทยอยไดเขารวมโครงการ 1222 กับ ทศท. ทําใหบริษัทสามารถขยายเครือขายครอบคลมุไดทั้ง 76 
จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากบริษัทยอยไดแตงตั้งใหบรษิัทตั้งตัวแทนใหบริการอินเตอรเน็ตแตเพียงผูเดียว 

4)! ขาดการประชาสัมพันธที่ตอเนื่อง ในชวงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทเนนการลงทุนดานระบบเครือขาย และขยายความ
กวางของชองสัญญาณ เนื่องจากผูบริหารของบริษัทเชื่อวาถาระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการใหบริการอินเตอรเน็ตดีแลว 
ผูใชบริการจะบอกตอกันแบบปากตอปาก ทําใหไมไดเนนเรื่องการประชาสมัพันธการใหบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง ซ่ึง
สงผลทาํใหบรษิัทสามารถขยายกลุมลกูคาไดชาและจํากัดอยูในวงแคบ แตหลังจากบริษัทไดระดมทุน โดยการเสนอขายหุนให
ประชาชนในครั้งนี้ บรษิัทมีแผนที่จะนาํเงินสวนหนึ่งที่ไดจากการเพิ่มทุนมาลงทุนดานการทําประชาสัมพันธมากขึ้น ซึ่งคาดวา
จะสามารถทําใหบริษัทสามารถเขาถึงลูกคาหลากหลายประเภทในจาํนวนที่เพิ่มขึ้นได 

 
โอกาสของการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
1)! การขยายตัวของอินเตอรเน็ตและธุรกิจที่เกี่ยวของในอัตราที่สูงอยางตอเนื่อง จากอดีตที่ผานมา อินเตอรเน็ตถูกใชงานเพียง
เพื่อการรับสงขอมูลขาวสารเทานั้น แตในปจจุบันนี้ อินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น ท้ังเพ่ือ
การรับสงขอมูลขาวสาร การสนทนา การฟงเพลง และการเลนเกมสผานเครือขายอินเตอรเน็ตเปนตน ซี่งจะเห็นไดวาความ
ตองการใชบริการอินเตอรเน็ตน้ันมีมากข้ึนอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด และจะยังคงเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคตอยางนอยไมต่ํากวา 
5 – 10 ปอีกดวย เน่ืองจาก คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตจะเปนสิ่งที่มนุษยจําเปนตองใชอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากน้ี 
จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยในปจจุบันมีเพียง 2 ลานกวาคน จากประชากรท้ังหมดกวา 60 ลาน ซ่ึงถือวาเปน
สัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ประกอบกับในชวง 1-2 ปที่ผานมา ความตองการใชอินเตอรเน็ตมีเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ืองดวย จึงแสดงใหเห็นวาการธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ตมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกมากในอนาคต  

2)! การเขารวมโครงการ 1222 บริษัทยอยไดเขารวมโครงการ 1222 กับ ทศท. ซี่งขณะนี้ทาง ทศท. ไดติดตั้งอุปกรณที่จะใหบริการ
อินเตอรเน็ตทั่วประเทศผานหมายเลข 1222 เรียบรอยแลว และกําลังอยูในระหวางการทดสอบการทํางาน โดยผลการทดสอบ
เปนที่นาพอใจ และคาดวาจะเชื่อมตอใหผูใหบริการทดลองเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานโครงการ 1222 และเปดใหบริการอยาง
เปนทางการในเดือนสิงหาคมนี ้ ทั้งนี้เมื่อระบบสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพจะสงผลใหบรษิัทสามารถขยายธุรกิจการ
ใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดทั่วประเทศ เปนการเพิ่มเครือขายการใหบรกิารจากเดิม 4 จังหวัด เปน 76 จังหวัดไดภายใน
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เวลาอันรวดเร็ว โดยไมตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก บริษัทเช่ือม่ันวาเม่ือโครงการ 1222 ไดถูกนํามาใช   ฐานลูกคาผูใชบริการ
เช่ือมตออินเตอรเน็ตจะเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดยบริษัทยังสามารถดาํรงตนทุนต่ําได และสงผลทําใหบริษัทมีสวนแบงตลาดใน
ธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี บริษัทยังสามารถไดรับการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของโครงการ 1222 ที่ดําเนินการโดย ทศท. 
อีกดวย โดยที่บริษัทไมตองเสียคาใชจายในการประชาสัมพันธเพิ่มเติม  

3)! โอกาสในการทําธุรกิจใหมๆ ที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต ในปจจุบันธุรกิจตางๆ ไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับอินเตอรเน็ตมากขึ้น 
ทั้งดานการซื้อขายรถยนต มือถือ เครื่องมือและอุปกรณ สินคาตางๆ รวมถึงสินคามือสองผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 
นอกจากน้ี อินเตอรเน็ตยังมีสวนชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของหนวยงานตางๆ ดวยเชน ดานการศึกษา 
ดานการสือ่สารและโทรคมนาคม ดานการคาและการพาณิชย ดานบันเทงิและการทองเที่ยว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเปนผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตจะมีขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ตเหลานี้มากกวาผูประกอบธุรกิจทั่วไป 

4)! การเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยใหม การที่เปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม จะสงผลดีตอบรษิทัในดานการ
ชวยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มทุนของบริษทัเพื่อนําไปใชในการขยายธุรกิจตามที่ไดวางแผนไว ทําใหบรษิัทมีภาพพจนที่ดีและเปน
ที่รูจักมากขึ้น เนื่องจากมีความโปรงใส ทั้งในดานการดําเนินงาน การจัดการและการวางแผน และระบบบัญชีทีจ่ะถูกกํากับ
และดแูลโดยตลาดหลักทรัพยใหม นอกจากน้ี การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมยังชวยใหบริษัทไดรบัสิทธิประโยชน
ดานภาษ ีซึ่งจะสงผลใหบริษัทลดคาใชจายลงดวย  

 
อุปสรรคของการดําเนินธุรกิจของบริษทั 
1)! การแขงขันดานราคาของธุรกิจการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตในประเทศ  แมวาในขณะนี้ ธุรกิจดานการใหบรกิารเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตจะมีผูประกอบการเพียง 18 ราย แตผูประกอบการบางรายตั้งราคาคาบริการในอัตราที่ต่าํ เพ่ือเพ่ิมสวนแบงตลาด 
หรือบางรายไมเก็บคาบริการอินเตอรเน็ต (Free Internet) แตในปจจุบนั ผูใหบริการที่ไมเรียกเก็บคาบริการอินเตอรเน็ต 
ลมเลิกโครงการดังกลาวไปแลว เนื่องจากมีตนทุนสูงกวารายไดมาก ไมสามารถเพิ่มสวนแบงตลาดไดตามที่คาดหมาย และ
คุณภาพในการใหบริการไมเปนที่ยอมรับจากผูใชบริการ บริษัทอาจไดรับผลกระทบบางบางชวงหากคูแขงเหลานัน้นํากลยุทธ
นี้มาใชประชาสัมพันธ อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อวาในระยะยาวลูกคาจะเลอืกใชบริการของบริษัทที่ใหความมั่นใจในคุณภาพ
การใหบริการของบริษทั การสรางสายสัมพันธอันดีและใหความสาํคัญอยางตอเนื่องกับลูกคาเดิม การใหบริการทีค่รบวงจรใน
ราคาทีส่มเหตสุมผล  

2)! การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็วมีผลใหบริษัทตองปรับตัวและในบางครั้ง
ตองมีการลงทุนเพ่ิมเติมอยูเสมอๆ เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามราคาของเทคโนโลยีใหมๆ  มีแนวโนมทีล่ดลง
อยางตอเน่ือง และหากไมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของระบบอินเตอรเน็ต บริษัทเชื่อวาจะสามารถควบคุมตนทุนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตไดเปนอยางด ี

3)! การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรายใหมๆ ในอนาคต ปจจุบันหนวยงานที่ดแูลการทําธุรกิจการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตคือ กสท. แตรัฐบาลมีนโยบายจะจัดตั้งหนวยงานเฉพาะกิจเพื่อดูแลธุรกิจประเภทนี้โดยเฉพาะในขณะนี้
ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนแตอยางใด แมวาจะมีกระแสขาวออกมาเปนระยะๆ วาจะมีการเปดเสรีการใหบริการอินเตอรเน็ตมา 
กวา 2 ป แตปจจุบันก็ยังไมมีเหตุผลหรือหลักฐานใดๆ สนับสนุนขาวดังกลาว บริษทัและผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายอื่นๆ ใน
ปจจุบันมีการคาดการณวาจะยังไมมีผูประกอบการการใหบริการอินเตอรเน็ตรายใหมๆ เกิดข้ึนเพ่ิมเติม อยางนอยภายใน 2 ป
ขางหนานี ้

 
กลุมเปาหมาย 
บริษัทแบงกลุมเปาหมายออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1. ประชาชนทั่วไปทีต่องการใชอินเตอรเน็ตในการทํางาน ประกอบธุรกิจ หาขอมูล หรือความบันเทิงตางๆ บนอินเตอรเน็ต 
2. สถานประกอบการที่เปนนิตบิุคคลที่ตองการใชอินเตอรเน็ตในการรับสงขอมูล การประชาสัมพันธสถานประกอบการโดยใชขอมูล

เฉพาะหรือขอมูลทั่วไป เชน E-Mail และ Homepage เปนตน 
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3. องคกรและสถาบัน หมายถึง องคกรที่หวังผลกําไรและไมหวังผลกําไร รวมถึงสถาบันการศึกษาทั่วไปทีต่องการใชอินเตอรเน็ตในการ
ประกอบการเรียนการสอนหรือการสอบวัดผลแบบ Online 
โดยบริษัทใหความสําคัญที่กลุมลูกคาประเภทประชาชนทั่วไปมากทีสุ่ด เพราะมีขนาดใหญที่สุด โดยในอนาคตบริษัทจะเริ่มเจาะ

ตลาดกลุมเด็กนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเปนตลาดที่ไมคอยมีคูแขงมากนัก ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร และ
อินเตอรเน็ตในสถาบันการศึกษา เพื่อที่จะเขาถึงกลุมเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

ปจจุบันจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตคิดเปนประมาณรอยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ โดยสัดสวนของสวนแบงทางการตลาดของ
บริษัทคิดเปนรอยละ 3.10 จากผูใหบรกิารอินเตอรเน็ตทั้งหมด ทั้งภาครัฐและเอกชน   (ตามชองสัญญาณขาเขาในตารางการรับสงขอมูลผาน
วงจรอินเตอรเน็ตในประเทศ หนา 28) 

ท้ังน้ี จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตผานเครือขายของบริษัทมาจาก 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นครราชสมีา อยุธยา และ ชลบุรี โดย
บริษัทมีแนวโนมที่จะขยายธุรกิจใหครอบคลุมผูใชอินเตอรเน็ตทั่วประเทศ โดยใชบริการผานโครงการ 1222 ที่จะขยายพื้นที่การใหบริการ
ครอบคลุมพื้นที ่76 จังหวัดทั่วประเทศ  

โครงการ 1222 จะสามารถเริ่มใหบริการไดภายในเดือนสิงหาคม 2544 นี้ และผลิตภัณฑใหมของบริษัทคือ Clean Net ซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑเฉพาะเพ่ือเช่ือมตออินเตอรเนต็ ที่ปราศจากเว็บไซตที่ไมเหมาะสม เชน ภาพเปลือย การคาประเวณ ีการมีเพศสัมพันธ และการฆาตวั
ตาย เปนตน จะชวยเพิ่มฐานลูกคาใหกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะมีผลถึงการขยายตัวของสวนแบงตลาดของบริษัทดวย 

 
กลยุทธในการเขาถึงกลุมเปาหมาย 

1.! ประชาชนทั่วไป บริษัทเนนการประชาสัมพันธในผลติภัณฑของบริษัทอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน และบริษัทยังมี
โครงการท่ีจะออกผลิตภัณฑใหม คือ Clean Net ซ่ึงเปน Internet Card ที่ปองกันการเขาชมเว็บไซตที่ไมเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะชวยขยายฐานลูกคาไปยังกลุมผูปกครองไดอีกดวย นอกจากน้ี บริษัทมีโครงการเพิ่มจํานวนตัวแทน
จําหนายหรือรานคาสําหรับจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทมากขึน้ เพื่อใหลูกคาสามารถหาซื้อผลิตภัณฑของบรษิทัไดสะดวก
ยิ่งขึ้น 
 

2.! โฮมออฟฟศ องคกร และสถาบัน บริษัทเนนดานการขายตรง โดยผานตวัแทนขายที่มีความรูและความชํานาญในผลิตภัณฑ
ของบริษัท โดยตัวแทนขายของบรษิัทจะทําหนาที่เขาไปติดตอลูกคาโดยตรงเพื่อใหคําแนะนํา ในผลติภัณฑของบริษัท 
ตลอดจนวิธีการใชงานอยางละเอียดใหแกลูกคาดวย  

 
นอกจากน้ี บริษัทเนนการใหบริการหลังการขาย เพื่อใหคําแนะนําและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใชงานอินเตอรเน็ต รวมถึง

ตอบขอสงสัยตางๆ ซึ่งจะสงผลใหลูกคาไดรับความสะดวกจากการใชบริการผลิตภัณฑของบริษทั และลดอัตราการเปลี่ยนแปลง (Switching 
Rate) ผูใหบริการของลูกคาจากบริษัทไปยังบริษัทอื่นดวย  

 
ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดเกินกวารอยละ 30 ของยอดขายรวมของบริษัท 
 
ชองทางการจัดจําหนาย    
บริษัทแบงชองทางการจัดจําหนายออกเปน 3 ทาง สําหรับอินเตอรเน็ต  แพ็กเกจไดแก 

1. การจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนาย เปนการจําหนายผานตวัแทนจําหนาย เชน รานขายคอมพิวเตอร และรานคาทั่วไป ไดแก ราน
ถายรูป และรานหนังสือ ชองทางการจําหนายทางนี้ถือวามีความสําคญัอยางมากในการจัดจําหนายบริการอินเตอรเน็ตของบริษัท 
ตัวแทนจําหนายในพื้นที่จะสามารถจําหนาย และเขาถึงผูใชบริการอินเตอรเน็ตไดดีกวาตัวแทนขายของบริษัททีข่ายผานเว็บไซตหรือการ
ส่ังซ้ือทางโทรศัพท เนื่องจากผูใชบริการสามารถที่เขามาเลือกสินคา เปรียบเทียบราคา และคณุภาพไดในรานตวัแทนจําหนาย ท้ังยัง
สามารถไดสินคากลับไปทนัทีที่ซื้อสินคา  นอกเหนือจากน้ี ผูใชบริการสวนใหญจะรูจักตัวแทนจําหนายมากอนแลว  ทําใหมีความไววางใจ 
หรือเชื่อถือในคําแนะนําของตัวแทนจําหนายนั้นๆ ในปจจุบัน บริษทัมีรานคาตัวแทนจาํหนายทั้งหมด 140 รานใน 5 จังหวัด ไดแก  
กรุงเทพ 100 ราน  ชลบุรี 30 ราน  อยุธยา 10 ราน   และตัวแทนจําหนายรายใหญที่นครราชสีมา 1 รายที่ดูแลรานคาตัวแทนจําหนายราย
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ยอยทั้งหมดในนครราชสีมา การจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายจะเปนสวนสาํคัญในการเขาถึงกลุมเปาหมาย ปจจุบันบริษัทจัด
จําหนายผานตัวแทนจําหนายเปนสัดสวนรอยละ 70 ของยอดขายอินเตอรเน็ตแพ็กเกจท้ังหมด  

2. การจําหนายโดยตรงผานเว็บไซตของบริษัทและการสั่งซื้อทางโทรศัพท (Phone Order) ผูใชบริการสามารถสั่งซื้ออินเตอรเน็ต  แพ็กเกจได
จากเว็บไซต www.roynet.co.th หรือ  E-Mail : info@mbox.roynet.co.th  หรือส่ังซ้ือทางโทรศัพทท่ีกรุงเทพ โทรศพัท 0-2652-8600 
ชลบุรี  โทรศพัท 0-3874-8644 อยุธยา  โทรศพัท 0-2652-8600 นครราชสมีา โทรศพัท 0-4435-4423 ในเวลา 8.30 น. - 22.00 น. (จันทร 
– ศุกร) และ 8.30 น. - 17.30 น. (เสาร – อาทิตย)   โดยบริษัทจะทําการจัดสงอินเตอรเน็ต  แพ็กเกจใหผูใชบริการโดยไปรษณียดวน 
(EMS) ภายใน 1 วัน โดยไมเรียกเก็บคาใชจายในการจัดสงเพิ่มเติมแตอยางใด การสั่งซื้อบริการผานเว็บไซตของบรษิัท และการสั่งซื้อทาง
โทรศัพทในปจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูใชบริการมีความสะดวก และไมตองเสียเวลาในการเดินทาง การจัดจําหนายวิธีนี้
บริษัทสามารถที่จะเก็บขอมูลของลูกคาเพื่อจัดทําฐานขอมูลไดอีกดวย ปจจุบันบริษัทจัดจําหนายผานเว็บไซตของบริษัทเปนสดัสวนรอย
ละ 20 ของยอดขายอินเตอรเน็ต แพ็กเกจท้ังหมด  

 
3.! การจัดจําหนายใหกบัผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products) และผูจําหนายคอมพิวเตอร นอกเหนือจากบริษัทจะจัด

จําหนายสินคาโดยตรงสูผูใชบริการอินเตอรเน็ตแลว  บริษัทยังจําหนายสินคาใหกับผูผลติสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products)  
หรือผูจําหนายคอมพิวเตอร  ซ่ึงจะซ้ืออินเตอรเน็ต แพ็กเกจของบริษัทไปเพ่ือทําการสงเสริมการขายอีกตอหนึ่ง   การจัดจําหนายผาน
ชองทางนี้เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้น  เนื่องจากผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค และผูจัดจําหนายคอมพิวเตอรเริ่มตระหนักถึงกระแสตอบรับที่
เพ่ิมข้ึนของอินเตอรเน็ตในประเทศ  ดังนั้น จึงตองการใชอินเตอรเน็ตเขามาดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายใหซื้อสินคาอุปโภคบริโภค หรือ
คอมพิวเตอร ปจจุบันบริษัทจําหนายอินเตอรเน็ต แพ็กเกจใหกับผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคเปนสดัสวนรอยละ 10 ของยอดขาย
อินเตอรเน็ตแพ็กเกจท้ังหมด  

 
ในการจําหนายอินเตอรเน็ตแบบ Dial-Up Member และ Corporate Member บริษัทมีทีมงานขายของบริษัทที่จะใหคําแนะนํา

ผลิตภัณฑชนิดตางๆ  และแนะนําวิธกีารใชงานใหกับลูกคากอนที่จะทําการตกลงการใชบริการ  ในบางโอกาสบรษิัทจะจัดทําเอกสารนําเสนอ
หรือ Presentation แกผูบริหารขององคกร เพื่อแนะนําสินคาและบริการของบริษัทอีกดวย 

 
นโยบายสงเสริมการขาย 

  บริษัททํารายการสงเสริมการขาย โดยการเพ่ิมช่ัวโมงการใชงานใหกับผูใชบรกิารแบบอินเตอรเน็ต แพ็กเกจ ในราคาคงเดิม บริษัทยัง
ไดทําการโฆษณาโดยผานทางสื่อตางๆ เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ เว็บไซต และอื่นๆ ที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได บริษัทเนนการสราง
ภาพพจนที่ดีของบริษัท โดยใชสโลแกนวา “ รอยเนท อินเทอรเนต อินเตอรเน็ตเพ่ือคนไอที” ในการทําการตลาด และบรษิัทยังไดจัดตั้ง
ฐานขอมูลทางการตลาดขึ้น เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ และการสื่อสารที่ดรีะหวางผูใชบริการกบับรษิัทดวย 
  
 ภาวะการแขงขัน 

ปจจุบัน ธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ตภายในประเทศไทยมีการแขงขันคอนขางสูง โดยสวนใหญจะเปนการแขงขันทางดานราคา
คาใชบริการซึ่งสงผลใหราคาคาใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตลดลงเปนอยางมากในชวง 1-2 ปที่ผานมา นอกจากน้ี อํานาจตอรองในการซ้ือ
สินคาและบริการจะตกอยูกับผูใชบริการเปนสวนใหญ แมวาผูใหบริการอินเตอรเน็ตจะมีเพียง 18 ราย แตผูใชบรกิารสามารถเลือกใชบริการได
อยางอิสระเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคลหรือองคกร ที่ผานมา ผูใหบริการอินเตอรเน็ตทุกรายก็พยายามปรับตัว ทั้งในแง
ของการเพ่ิมคุณภาพ และปรับลดราคา เพ่ือใหสามารถไดสวนแบงการตลาดใหมากที่สุด ทําใหธุรกิจนี้มีการแขงขันที่คอนขางสูง 

อยางไรก็ตาม แมวาธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ตมีการแขงขันสูง แตการขยายตัวของตลาดก็สูงตามไปดวย เนื่องจาก ประชาชน 
และองคกรตาง ใหความสาํคัญกับขอมูล และขาวสารที่ทันตอเหตุการณมากขึ้น ประกอบกับมีกลุมลูกคาที่เริ่มตนใชอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นทุกป 
และแนวโนมของจํานวนชื่อ Domain ท่ีมีการจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่งดวย ในสวนเทคโนโลยขีองอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีมีการพัฒนาข้ึน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชอินเตอรเน็ตใหครบรูปแบบมากขึ้นไมวาจะเปน การดหูนัง ฟงเพลง สนทนาดวย
เสียง และการเลือกซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ต  เปนตน สิ่งเหลานี้จึงมีสวนที่สงผลใหการขยายตัวของตลาดการใชอินเตอรเน็ตมีสูงขึ้นตาม
ไปดวย  
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คูแขงของบริษัทในปจจุบันมีทั้งหมด 17 บริษัท ซึ่งเปนบรษิัทที่ไดรบัสัมปทานจาก กสท. ใหเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) มี
รายละเอียดดังตอไปนี ้  

 

ช่ือบริการอินเตอรเน็ต   ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) 
A-NET บริษัท เอเน็ต จํากดั (A-Net Co., Ltd.)  

ASIA Access บริษัท ไอเน็ต จํากดั (INET (Thailand) Co., Ltd.)  
Asia Infonet บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ต จํากดั (Asia Infonet Co., Ltd.) 

CS Com บริษัท ซีเอส คอมมิวนิเคช่ัน จํากดั (C.S. Communications Co., Ltd.) 
CWN บริษัท ชมะนันท เวิลดเน็ต จํากดั (Chomanan Worldnet Co., Ltd.) 
CWT บริษัท เคเบ้ิลแอนดไวรเลส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั (Cable & Wireless Services (Thailand) Ltd.)  

Data Line Thai บริษัท ดาตา ลายไทย จํากดั (Data Line Thai Co., Ltd.) 
EZ Net บริษัท อีซ่ีเนท เคเบิลแอนดไวรเลส จํากัด (E-Z NET Cable & Wireless Co., Ltd.) 

Far East Internet บริษัท ฟารอีสต อินเตอรเน็ต จํากดั (Far East Internet Co., Ltd.) 
Idea Net บริษัท ดิไอเดีย คอรปอเรช่ัน ประเทศไทย จํากดั (The Idea Corporation (Thailand) Co., Ltd.) 

Internet Thailand บริษัท อินเตอรเน็ต ประเทศไทย จํากดั (Internet Thailand Co., Ltd.) 
JI-Net บริษัท จัสมิน อินเตอรเน็ต จํากดั (Jasmin Internet Co., Ltd.) 
KSC บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเน็ต จํากดั (KSC Commercial Internet Co., Ltd.) 

Loxinfo บริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากดั (Loxley Information Service Co., Ltd.) 
Samart บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากดั (Samart CyberNet Co., Ltd.) 
SGA บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จํากดั (Siam Global Access Co., Ltd.) 

World Net บริษัท เวิลดเน็ต แอนด เซอรวิสเซส จํากัด (WorldNet & Services Co., Ltd.) 
ที่มา : รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2543 โดย ศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(NECTEC), มกราคม 2544  
 

ปจจุบัน ผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่มีสัดสวนการตลาดสูง 4 อันดับแรก คือ บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน), KSC, 
Loxinfo และ CS Com โดยสามารถเปรียบเทียบไดจากปริมาณการรับสงของขอมูลจากสัญญาณขาเขา สัญญาณขาออก และสัญญาณ
โดยรวม (ตามตารางในหนาถัดไป) โดยสัญญาณขาเขา สัญญาณขาออก และสัญญาณรวมเปนตวัวัดปริมาณการใหบริการอินเตอรเน็ตของผู
ใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตแตละรายมีการใชงานมากนอยเพียงใด  

-! สัญญาณขาเขา หมายถึง การรับขอมูลจากวงจรเช่ือมตออินเตอรเน็ตท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ  
-! สัญญาณขาออก หมายถึง การสงขอมูลจากวงจรเช่ือมตออินเตอรเน็ตท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
-! สัญญาณรวม หมายถึง การรับและสงขอมูลจากวงจรเชื่อมตออินเตอรเน็ตทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

อยางไรก็ดีอาจจะสรุปไดวา สัญญาณขาเขา สญัญาณขาออก และสัญญาณโดยรวมนั้นเปนตัววัดปริมาณการใหบริการ
อินเตอรเน็ต แตตองคํานึงถึงลักษณะการใหบริการและแผนการตลาดของผูใหบริการแตละรายเปนสวนประกอบ โดยผูใหบริการบางรายจะดูที่
สัญญาณขาออก และสัญญาณโดยรวมถึงจะสะทอนสัดสวนทีแ่ทจริงในการใหบริการ สําหรบับริษทั รอยเนท จํากดั (มหาชน) ไดเนนสัญญาณ
ขาเขาเปนหลัก ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงปริมาณในการรับขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตของผูใหบริการ เนื่องจากในระบบการรบัสงขอมูลผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต การสงขอมูลจะหมายถึง การสงขอความการสง E-Mail หรือการสงช่ือ Domain ของเว็บไซตที่ผูใชงานตองการเขาไปดู
หรือหาขอมูลเทานั้น ดังน้ันขอมูลท่ีสงออกไปจะเปนเพียงช่ือ Domain name ในขณะที่การรับขอมูลจะหมายถึง การรับขอความ การรับ E-Mail 
และการรับขอมูลทั้งหมดของเว็บไซตดงักลาว ที่ผูใชงานไดสงชื่อ Domain ของเว็บไซตน้ันออกไป ดังน้ันกรณีของบริษัท รอยเนท จํากดั 
(มหาชน) จะพิจารณาจากปริมาณการรับขอมูลเปนสิ่งที่บงบอกถึงปริมาณการใชงานอินเตอรเน็ตไดดีกวาปริมาณการสงขอมูล 
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ตารางการรับสงขอมูลผานวงจรอินเตอรเน็ตในประเทศของแตละผูใหบริการ 

รายช่ือผูใหบริการ สัญญาณ 
ขาเขา*** 

สัญญาณ 
ขาออก^ 

 
รวมสัญญาณ^^ 

ความกวางของ
ชองสัญญาณในประเทศ 

(กิโลบิตสตอวินาท)ี 

อัตราสวนการรับ
ขอมูลตอความกวาง
ของชองสญัญาณ+ 

อัตราสวนการสงขอมูล
ตอความกวางของ
ชองสัญญาณ@ 

THIX* 2.60% 1.10% 1.90% 4,096 72.00 31.00 
CS Com 15.00% 9.60% 12.30% 34,010 50.00 32.00 
Roynet 3.40% 0.50% 1.90% 10,240 37.00 5.00 
Loxinfo 10.90% 10.30% 10.60% 34,010 36.00 34.00 
Ji-net 4.50% 3.10% 3.80% 16,384 31.00 21.00 

Asia Access 0.60% 0.20% 0.40% 2,048 31.00 11.00 
Samart 4.00% 1.90% 2.90% 16,384 28.00 13.00 
SGA 0.50% 0.30% 0.40% 2,048 26.00 15.00 
ANET 7.50% 7.20% 7.30% 38,106 22.00 22.00 
WNET 1.60% 0.90% 1.20% 8,192 22.00 12.00 
CWT 0.70% 1.40% 0.10% 4,096 19.00 3.00 
KSC 16.40% 17.90% 17.20% 103,642 18.00 20.00 

E-Z Net 0.30% 0.10% 0.20% 2,048 17.00 3.00 
Far East 0.30% 0.10% 0.20% 2,560 14.00 6.00 

CWN 0.10% 0.00% 11.00% 1,152 11.00 3.00 
Internet Thailand 11.40% 34.50% 22.90% 200,000 6.00 20.00 

Line Thai 0.60% 1.60% 1.10% 11,264 6.00 16.00 
SchoolNet/NECTEC** 0.50% 0.30% 0.40% 10,000 6.00 4.00 
Thai Sarn/NECTEC** 4.00% 1.40% 2.70% 100,000 4.00 2.00 

Idea Net 0.90% 2.20% 1.50% 34,010 3.00 7.00 
GITS/NECTEC** 0.70% 1.10% 0.90% 100,000 1.00 1.00 

PubNet/NECTEC** 0.20% 0.80% 0.50% 100,000 0.00 1.00 
รวม 100.00% 100.00%     

หมายเหต ุ *  คือ หนวยงานท่ีใหบรกิารอินเตอรเน็ตภายใตเครือขายของ กสท. ท่ีใหบรกิารอินเตอรเน็ตภายในประเทศแกหนวยงานราชการเทาน้ัน 
** คือ หนวยงานท่ีใหบริการอินเตอรเน็ตดานการศึกษาของกระทรวงวิทยาศาสตร 
***  คือ  ปริมาณการรับขอมูลจากวงจรภายในประเทศ โดยม ีNECTEC เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล 
^  คือ  ปริมาณการสงขอมูลไปยงัวงจรภายในประเทศ โดยม ีNECTEC เปนศูนยกลางการแลกเปลีย่นขอมูล 
^^ คือ  ปริมาณการรับสงขอมูลรวมของวงจรภายในประเทศ โดยม ีNECTEC เปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนขอมูล 

 +  คือ การรบัขอมูลจากวงจรภายในประเทศโดยเทียบกับความกวางของชองสัญญาณ (Utilization Rate) ซ่ึงจะช้ีใหเห็นถึงอัตราการใช
ความกวางของชองสัญญาณในการรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบของผูใหบรกิารเชื่อมตออินเตอรเน็ตแตละราย 

 @  คือ การสงขอมูลจากวงจรภายในประเทศโดยเทียบกับความกวางของชองสัญญาณ (Utilization Rate) ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงอัตราการใช
ความกวางของชองสัญญาณในการสงขอมูลเชิงเปรียบเทียบของผูใหบรกิารเชื่อมตออินเตอรเน็ตแตละราย 

ท่ีมา : http://ntl.nectec.or.th วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2544 
 
 
สําหรับความกวางของชองสัญญาณจะบอกถึงความสามารถในการรบัสงขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต ถาความกวางของ

ชองสัญญาณมากแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการรองรับการรับสงขอมูลของลูกคาไดมาก อยางไรก็ตามความกวางของชองสัญญาณที่
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กวางมากก็ไมไดชี้ใหเห็นถึงจํานวนลูกคาที่มากตามไปดวย เนื่องจากมีปจจัยหลายประการในการจํากัดความสามารถในการรับสงขอมูลของ
ลูกคา เชน เครื่องคอมพิวเตอรที่มีความเร็วและประสทิธิภาพต่ํา หรือสายโทรศัพทที่มีขนาดเล็กหรือเกา เปนตน 
 
การเปรียบเทียบอัตราสวนปริมาณการรับขอมูล/สงขอมูล ตอความกวางของชองสัญญาณ สามารถสรุปไดวา 
-! ถาอัตราสวนมาก หมายถึง มีผูใชบริการมากเทียบกับความกวางของชองสัญญาณที่มีอยู   
-! ถาอัตราสวนเขาใกล 100 หมายถึง ความกวางของชองสัญญาณเริ่มจะไมเพียงพอที่จะใหบริการแกผูใชบริการในปจจุบัน  อาจจะตอง
หยุดรับผูใชบริการใหมๆ หรือขยายความกวางของชองสัญญาณ  ซึ่งจะมีคาใชจายเกิดขึ้น 

-! ถาอัตราสวนนอย หมายถึง ความกวางของชองสัญญาณมากเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวนผูใชบริการ หรือปริมาณการใชบริการนอยเกินไป  
ความกวางของชองสัญญาณมากเกินไปทําใหตองเสียคาใชจายสูงเกินไป  อาจจะตองลดความกวางของชองสัญญาณลงมาหรือทํา
การตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนผูใชและปริมาณการใช 
ดังนั้น จํานวนผูใชและปริมาณการใชบริการสามารถวัดไดจากสัญญาณที่รับเขาและสงออกจะเปนตัววัดความนิยมของผูใชได

มากกวาความกวางของชองสัญญาณ เนื่องจากความกวางของชองสัญญาณไมสามารถรับประกันถึงจํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตที่มากได 
และสาํหรับผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่มีชองสัญญาณกวางก็อาจมีความเปนไปไดที่มีจํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตนอยได  

ตารางการรับสงขอมูลการใชอินเตอรเน็ตขางตนเปนการจัดลาํดับตามสัดสวนการรับขอมูลตอความกวางของชองสัญญาณ ซ่ึงจะ
สังเกตไดวา อัตราสวนการรับขอมูลตอความกวางของชองสัญญาณวงจรภายในประเทศของบริษัทเทากับ 47.69 ซึ่งอยูในลําดับที่ 2 ของผู
ใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต (ISP) เอกชนของประเทศไทยท้ังหมด 18 ราย เน่ืองจาก THIX, SchoolNet/NECTEC, Thai Sarn/NECTEC, 
GITS/NECTEC และ PubNet/NECTEC ISP  เปนหนวยงานภาครัฐที่ไมใชคูแขงของบริษัท ซึ่งแสดงใหเห็นวาลูกคาสวนใหญของบริษทัจะใช
อินเตอรเน็ตเพื่อเขาชมเว็บไซตมากกวาการสนทนาผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Chat) หรือการสง E-Mail 

จากตารางการรับสงขอมูลการใชอินเตอรเน็ตขางตน สามารถสรุปไดวาในปจจุบันการใชบริการอินเตอรเน็ตในการรับขอมูลจาก
วงจรภายในประเทศผานการใหบริการของบริษัทจะอยูในลําดบัที ่ 9 โดยบริษัทคาดวาจะสามารถเปน 1 ใน 3 ของผูใหบริการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตเอกชน 18 รายในการรบัขอมูลจากวงจรภายในประเทศสูงสุด เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะขยายการใหบริการอินเตอรเน็ตใน
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยผานการใหบริการโครงการ 1222 และผลติภัณฑ Clean Net ที่สามารถขยายฐานลูกคาของบริษัทไดอีกดวย 
 
แผนภูมิแสดงการเติบโตของการรับสงขอมูลผานวงจรอินเตอรเน็ตในประเทศของผูใหบริการอินเตอรเน็ตจํานวน 18 ราย 
 
กลุมที ่1  ขนาดการรับสงขอมูลในประเทศระหวาง 10 – 60 Mbps จํานวน 6 ราย 
 

บริษัท อินเตอรเน็ต ประเทศไทย จํากดั 
 

 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ :   1. (กราฟแทง - พื้นที่สีเขม) = ปริมาณการรับขอมูลสูงสุดใน 5 นาที 
 2. (กราฟแทง - พ้ืนท่ีสีออน) = ปริมาณการสงขอมูลสูงสุดใน 5 นาที 
 3.  (กราฟเสนสีออน) = ปริมาณการรับขอมูล (bps)  
 4.  (กราฟเสนสีเขม) = ปริมาณการสงขอมูล (bps) 

4 
3 

1 

2 
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บริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากดั 
 

 
 

บริษัท ซีเอส คอมมิวนิเคช่ัน จํากดั 
 

 
 

บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเน็ต จํากดั 
 

 
 

บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ต จํากดั 
 

 
 

บริษัท เอเน็ต จํากดั 
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กลุมที ่2  ขนาดการรับสงขอมูลในประเทศระหวาง 3 – 10 Mbps จํานวน 5 ราย 
 

บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน) 
 

 
 

บริษัท จัสมิน อินเตอรเน็ต จํากดั 
 

 
 

บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากดั 
 

 
 

บริษัท ดิไอเดีย คอรปอเรช่ัน ประเทศไทย จํากดั 
 

 
 

บริษัท เวิลดเน็ต แอนด เซอรวิสเซส จํากัด 
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กลุมที ่3  ขนาดการรับสงขอมูลในประเทศระหวาง 0 – 3 Mbps จํานวน 7 ราย 
 

บริษัท ไอเน็ท จํากดั 
 

 
 

บริษัท ฟารอีสต อินเตอรเน็ต จํากดั 
 

 
 

บริษัท สยาม โกลบอล แอคแซส จํากดั 
 

 
 

บริษัท ดาตา ลายไทย จํากดั 
 

 
 

บริษัท ชมะนันท เวิลดเน็ต จํากดั 
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บริษัท อีซ่ีเนท เคเบิลแอนดไวรเลส จํากัด 
 

 
 

บริษัท เคเบ้ิลแอนดไวรเลส เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั 
 

 
 
ท่ีมา : http://ntl.nectec.or.th 
 
 จากแผนภูมิแสดงการเติบโตของการรับสงขอมูลผานวงจรอินเตอรเน็ตในประเทศของผูใหบริการอินเตอรเน็ตทั้งหมดจํานวน 18 ราย 
จะเห็นไดวาบรษิัทมีอัตราการเติบโตของการรับสงขอมูลผานวงจรอินเตอรเน็ตในประเทศมากทีสุ่ด โดยสังเกตจากความชันของเสนกราฟของ
บริษัทที่มากที่สดุเมื่อเทียบกับผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายอื่น นอกจากนี ้ จะเห็นไดชัดเจนวาบริษัทยอยของบริษัทมีการขยายขนาดวงจร
เช่ือมตออินเตอรเน็ตในประเทศอยางตอเน่ืองจาก 2 Mbps เปน 4 Mbps เม่ือเดือนมีนาคม 2544 และเปน 6 Mbps เม่ือเดือนมิถุนายน 2544 
 

3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัทจัดหาสัญญาณอินเตอรเน็ตจากบริษัทยอยตามสัญญาตัวแทนใหบริการอินเตอรเน็ต ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 โดยบริษัท

ยอยซึ่งไดรับสิทธิจาก กสท. ใหเปนผูดําเนินการใหบริการอินเตอรเน็ต ไดทําสัญญากับบริษัทแตงตั้งใหบริษัทเปนตวัแทนผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตของบริษัทยอย ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 จนถึง 31 ธันวาคม 2553 โดยมีการทบทวนเงื่อนไขและคาบริการทุกป โดยบริษัทจะ
เชื่อมโยงสัญญาณอินเตอรเน็ตจากบริษัทยอย เพื่อนํามาใหบริการแกลูกคาทุกประเภท ยกเวนลูกคาประเภท Corporate Leased Line ซ่ึง
บริษัทยอยจะเปนผูใหบริการแกลูกคาประเภท Corporate Leased Line ดวยตนเอง และบริษัทยอยตกลงที่จะไมทําสัญญาแตงตั้งตัวแทน
ใหบริการประเภท หรือสญัญาอื่นใดที่มีเจตนาหรือความหมายใกลเคียงกบัสัญญาตัวแทนใหบริการอินเตอรเน็ตฉบับนี ้ นอกจากจะไดรับ
ความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท และบรษิัทจะตองควบคุมการดําเนินงานรวมถึงพัฒนาเทคนิคตางๆ และพัฒนาตลาดใหเปนที่
นาพอใจ ตลอดจนบริษัทจะตองไมละเมิดขอบเขตขอตกลงในสัญญา หรือนําอินเตอรเน็ตไปใชในทางที่ผดิวัตถปุระสงค เชน ตองไมพวงตอ
เครือขายออกไปจากศูนยบริการของตวัแทนจําหนายหรือจัดตั้งสาขาโดยไมไดรับอนุญาต หรือเปดบริการอื่นใดโดยไมแจงใหบริษัทยอยทราบ  

ในการที่บริษัทเปนตัวแทนผูใหบริการอนิเตอรเน็ตของบริษัทยอย บริษัทจะเปนผูจายคาเชาคูสายโทรศัพท ท้ังในกรุงเทพ และ
ตางจังหวัด ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในการเชาคูสายโทรศัพทเพือ่ใหบริการอินเตอรเน็ตตามความเร็วของสัญญาณที่ใช และบริษัท
จะตองแบงรายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตของบริษัทใหแกบรษิัทยอยเปนจํานวนไมต่ํากวารอยละ 30 ของรายไดกอนหักคาใชจาย หรือ
รอยละ 120 ของตนทุนเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตตางประเทศ International Internet Gateway (IIG) และ Thailand Internet Exchange 
Service (THIX) จาก กสท. ที่บริษัทยอยตองจายใหกับ กสท. แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
-! คาใชจายในการเช่ือมตอวงจรในประเทศกับ NECTEC ของบริษัทยอย : บริษัทและบริษัทยอยไมตองเสียคาใชจายใด 
-! คาใชจายในการเชื่อมตอสายโทรศัพท Leased Line จาก NECTEC มายังบริษัทยอย : บริษัทจะเปนผูออกคาใชจายดังกลาวใหกบับรษิัท

ยอย เปนจํานวน 155,000 บาทตอเดือน 
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-! คาใชจายในการเช่ือมตอวงจรตางประเทศจาก กสท. มายังบริษัทยอย (คาใชจายดังกลาวรวมคาเช่ือมตอวงจรตางประเทศ และคาเชา
สาย Leased Line จาก กสท. มายังบริษัทยอย) : บริษัทยอยจะเปนผูออกคาใชจายดังกลาว  โดยจะเรียกเก็บจากบริษัทอีกตอหนึ่งตาม
อัตราที่ระบุไวในสัญญาตัวแทนผูใหบรกิารอินเตอรเน็ตระหวางบริษัทและบรษิัทยอย 

  
บริษัทยอยไดจัดหาสัญญาณอินเตอรเน็ตจาก กสท. และ NECTEC ตามสัญญาการเชื่อมตอสัญญาณกับทาง กสท. และ NECTEC 

บริษัทเช่ือมตอวงจรจาก 2 แหลงดวยกัน คือ วงจรอินเตอรเน็ตตางประเทศจะเช่ือมตอจาก International Internet Gateway (IIG) ของ กสท.
ตามสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตที่ไดกลาวไปแลว และวงจรอินเตอรเน็ตในประเทศจะเช่ือมตอจาก Internet Information Research 
Center (IIRC) ของ NECTEC  
  โดยปจจุบันมีสัดสวนการจัดหาอินเตอรเน็ตตางประเทศและในประเทศ เทียบกับการเชื่อมตอความกวางของชองสัญญาณใน
ปจจุบันเปนหลัก โดยการเชื่อมตอวงจรตางประเทศคิดเปนรอยละ 8 และการเชื่อมตอวงจรภายในประเทศคิดเปนรอยละ 92 ของการเช่ือมตอ
ทั้งหมดของบริษัท 
 

3.1.4 งานท่ียังไมไดสงมอบ 
  -ไมมี- 
 
3.2 การใหบริการฝกอบรมและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
 

3.2.1 ลักษณะผลติภัณฑและบริการ 
ก) ดานการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอร  
บริษัทเปดบริการใหการฝกอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ตั้งแตการใชงานอินเตอรเน็ตขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการเปน

ผูเชี่ยวชาญดานอินเตอรเน็ต บริษัทใหบริการอบรมหลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานสําหรับผูใชคอมพิวเตอร เชน การใชโปรแกรม 
Microsoft Office โดยการอบรมจะเนนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหเขากบัลักษณะการทํางานของกลุมผูเรียนในแตละช้ันเรียน ใหมีระดับพื้นฐาน
ความรูและการนําไปประยุกตใชงานทีใ่กลเคียงกัน  

นอกจากนี้บริษัทยังใหการอบรมหลักสตูรการเปนผูควบคุมระบบเครือขาย Microsoft Windows NT 4.0 และ LINUX  การเขียน
โปรแกรมดวย Microsoft Visual Basic 6.0 และ Microsoft Visual C++  โดยการอบรมของบริษัทจะมุงเนนภาคปฏิบัติควบคูไปกับภาคทฤษฎ ี  
นอกจากที่ผูเขารับการอบรมจะไดรับความรูที่สามารถนําไปใชในการปฏบิัติงานจริงไดแลว  เนื้อหาของหลักสูตรสามารถที่จะมุงเนนใหผูเขา
อบรมนําไปสอบ Microsoft Certified Professional  (“MCP”) และ Microsoft Certified Systems Engineer (“MCSE”) อีกดวย 

 

     
 

หลักสูตรการฝกอบรมคอมพิวเตอรที่ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรของบริษัท ประกอบดวย 
1.! Microsoft Windows 2000  

-! 2151 A  : Microsoft Windows 2000 Network and Operating System Essentials 
-! 2152 B  : Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server 
-! 2513 A : Implementing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure 
-! 2514 A : Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services 
-! 1561 B : Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure 
-! 1562 B : Designing a Microsoft Windows 2000 Networking Services Infrastructure 
-! 2150 A : Designing a Secure Microsoft Windows 2000 Network 

2.! Programming  
-! Microsoft Visual Basic 6.0 Fundamentals 
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3.! Back Office  
-! Microsoft SQL Server 
-! Microsoft Exchange Server 

4.! Microsoft Office 2000  
-! Microsoft Word 2000 
-! Microsoft Excel 2000 
-! Microsoft PowerPoint 2000 
-! Microsoft Access 2000 

5.! Graphic  
-! Adobe Photoshop 5.5 

6.! Internet  
-! Introduction to Internet 
-! HTML 

7.! Hardware  
-! การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและหลักการเช็คปญหาเบื้องตน 

 
ข) ดานการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  
บริษัทไดรับแตงตั้งจาก Sylvan Prometric Testing Center Limited1 ประเทศออสเตรเลีย ใหเปนศูนยสอบระดบัสากล Authorized 

Aromatic Test Center (APTC) เปดสอบรับรองมาตรฐาน Microsoft Certified Professional (MCP) และ Microsoft Certified Systems 
Engineer (MCSE) 
 Microsoft Certified Professional (MCP) เปนการทดสอบและใหประกาศนียบัตร เพื่อรับรองวาผูผานการทดสอบมีความสามารถ
ในการใชโปรแกรมและเขาใจโปรแกรมเปนอยางด ี โดยจะมีการทดสอบโปรแกรมตางๆ ของ Microsoft เชน Microsoft Office Applications 
เปนตน การสอบจะลักษณะ Online และทราบผลทันท ี 
 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)  เปนการทดสอบ เพ่ือรับรองวาผูผานการทดสอบมีความสามารถในการ
วางแผน ตดิตั้ง ดูแล และพัฒนาระบบปฏิบัติการของ Microsoft   

 
นอกจากน้ี บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานในฐานะผูใหบริการดานโซลูชั่นจาก Microsoft  (Microsoft Certified Partner : MCSP) 

ดังนั้น ผูที่สําเร็จหลักสูตรการอบรมจากบริษัทสามารถที่จะเขาสอบเทียบเพื่อไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรตอไปไดทันท ี
อยางไรก็ตาม ผูเขาทําการทดสอบเพื่อไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรไมจําเปนตองเขาฝกอบรมจากบริษัทกอนก็ได โดยผูที่
สนใจจะเขาทําการทดสอบจะตองติดตอไปที ่ Sylvan เพื่อลงทะเบียนและเลือกสถานที่ที่จะเขาทําการทดสอบ (ในกรณีที่ผูเขาสอบเลือกที่จะทํา
การทดสอบทีบ่ริษัท ผูเขาทดสอบจะตองไดรับการยืนยันจาก Sylvan กอนเขาสอบ จากนั้นผูเขาทดสอบสามารถขามาทดสอบที่บรษิัทไดทันท)ี 
หรือผูเขาสอบสามารถเขามาตดิตอที่บริษัทโดยตรง โดยบริษัทจะทําการลงทะเบียนให ณ วันสอบ Sylvan จะสงขอสอบแบบ Online มาที่ศูนย
สอบของบริษัท  เพื่อใหผูเขาสอบไดทาํการทดสอบ และผูที่เขาทดสอบจะทราบผลจากภายใน 15 นาทีหลังจากทาํการทดสอบเสร็จ  โดยผูที่
ผานการทดสอบจะไดรับใบแสดงผลการสอบเปนคะแนนที่ทําไดเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐาน และมีการประทับตราเปนสําคญัซึ่งสามารถ
นําไปใชไดตามจริง และใบประกาศนยีบัตรตัวจริงจาก Sylvan จะถูกสงไปตามที่อยูของผูผานการทดสอบในภายหลัง สําหรับคาธรรมเนียมที่ผู
เขาสอบตองชําระใหกับบริษัทจะถูกแบงใหกับ Sylvan รอยละ 50 โดยบริษทัเก็บไวรอยละ 50  

นอกจากน้ี บริษัทมีหลักสตูรโปรแกรมการสอบเทียบอื่นๆ นอกเหนือจากของ Microsoft เชน Novell, Cisco, IBM, Lotus, Oracle, 
Hewlett-Packard, Sun Microsystem, Microsoft Certified System Developer (MCSD) และ หลักสตูรทดสอบของอุปกรณเครือขายยี่หอ 
Cisco เปนตน   

 
1 ปจจุบัน Sylvan Prometric Testing Center Limited ไดเปล่ียนช่ือเปน Prometric Thomson Center แลวแตในเอกสารตางๆ รวมถึงชื่อที่ยงัใชอยูใน
เว็บไซต ยงัเปน Sylvan Prometric Testing Center Limited อยูเพ่ือไมใหเกดิความสับสน 
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บริษัทรับจัดอบรมคอมพิวเตอรทั้งในและนอกสถานที ่โดยทีมงานที่ไดรบัประกาศนียบัตร Microsoft Certified Systems Engineer 
(MCSE) การใหบริษัทจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรในสถานที่จะดําเนินการที่หองอบรมของบริษัทที่มีขนาดใหญ และมีคอมพิวเตอรรุนใหมพรอม
จอมอนิเตอรขนาดใหญ เพ่ือใชในการแสดงผล Visual Guide และ Multimedia ท้ังน้ี ในการอบรมแตละครั้งบริษทัจะจํากัดจํานวนผูเขาอบรม
ไมเกิน 10 คนเพื่อเนนคุณภาพในการอบรม โดยบริษัทมีการออกใบประกาศนยีบัตรหลักสูตรตางๆ ใหกับผูเขาอบรมทุกทาน 
 
 ใบประกาศนียบัตรการอบรม  และ/หรือ  การรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร จะมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอเจาหนาที่
ศูนยคอมพิวเตอรหรือบุคลากรที่ทํางานในสายงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามบริษัทหรือองคกรทั่วไป ดังนั้น การมีใบ
ประกาศนียบตัรการอบรม และ/หรือ การรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรเปนการประกันวาเจาหนาที่ศนูยคอมพิวเตอรหรือบุคลากรที่
ทํางานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความสามารถ และเขาใจระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตทั้งภาคทฤษฏีและปฏบิัต ิ
 

3.2.2 การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
 ในขณะท่ีเทคโนโลยีตางๆ มีการพฒันาอยูตลอดเวลา ความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรที่
สามารถนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชใหเปนประโยชนตอองคกรก็มีปริมาณมากขึ้นตามไปดวย อีกทั้งในปจจุบันคนสวนใหญหันมาใหความสนใจ
ในการเรียนรูวิธีใชคอมพิวเตอรและการวางระบบคอมพิวเตอรมากขึ้นเพื่อใหทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางตอเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลมี
นโยบายที่จะเรงพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีในทุกระดับใหมีความเพียงพอทั้งดานคุณภาพและปริมาณ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการ
บริหารงานสมัยใหม ทําใหบรษิัท รานคา องคกร หรือ สถาบันตางๆ มีความจําเปนที่จะตองฝกอบรมเจาหนาที่ของตัวเองใหมีความรู
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรมากขึ้น แตเนื่องจากองคกรสวนใหญไมมีหนวยงานที่ดูแลดานการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรใหกับ
พนักงานโดยตรง หรือมีความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ดังนั้นศูนยการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรจึง
เปนกลไกสาํคัญที่จะชวยพัฒนาบคุลากรใหมีความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรมากขึ้น โดยเฉพาะองคกรธุรกิจตางๆ ที่มีความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาคุณภาพบุคลากรในองคกร  เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ปจจุบัน ประชาชนทั่วไปและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยอมรับในความจําเปนของคอมพิวเตอรและทักษะในการใช
คอมพิวเตอร ทําใหศูนยฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นพรอมๆ กับจํานวนผูประกอบการ
ศูนยฝกอบรมและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรที่มากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ศูนยฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดาน
คอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพดีน้ันยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด  
  

กลยุทธทางการตลาด 
บริษัทกลยุทธทางการตลาดในธุรกิจการใหบริการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร ดังนี้ 
• ! การเนนนโยบายประชาสัมพันธและโฆษณา เพื่อเปนการสื่อสารใหลูกคาเห็นถึงคุณภาพในการอบรมและรบัรองมาตรฐาน
วิชาชีพดานคอมพิวเตอรที่ด ี  

• ! เนนการพัฒนามาตรฐานการฝกอบรมและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร โดยการสรางมาตรฐานที่ไดรับการ
รับรองจากสถาบันทั้งในและตางประเทศ   

• ! จัดหาผูสอนที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ   
• ! กําหนดคาธรรมเนียมในการฝกอบรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสม   
• ! จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัย  
• ! จัดสถานที่อบรมใหอยูใจกลางกรุงเทพ และมีที่จอดรถมากมาย 
 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายจะลงโฆษณาเผยแพรขาวสาร และแผนสงเสริมการขายของศูนยฝกอบรมอยางตอเนื่องในหนังสือพิมพ  
นิตยสาร  เว็บไซตของบริษัท  และเวบ็ไซตอื่นๆ ที่คาดวาจะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย เชน  กรุงเทพธุรกิจ, The Nation,  Quick PC,  Buy  
Coms เปนตน 
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ก)     ขอไดเปรียบและเสียเปรียบดานการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรของบริษัท 
 

ขอไดเปรียบดานการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรของบริษัท 
• ! มีผูฝกสอนที่มีความชํานาญและประสบการณในการสอนสูง 
• ! คาธรรมเนียมในการฝกอบรมถูกกวา Microsoft Certified Technical Center (CTEC) และมีความยืดหยุนในดานการกําหนดราคา
คาบริการ 

• ! ในอนาคต บริษัทมีทางเลือกที่จะเปน Microsoft Certified Technical Center (CTEC) หรือ Authorized Training Center โดย
พิจารณาจากแนวโนมของเทคโนโลย ี

• ! หลังจากเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม บริษัทมีโอกาสที่จะประชาสัมพันธในการจัดหาลูกคาและบคุลากรของ
บริษัทไดมากขึน้ 

 

ขอเสียเปรียบดานการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรของบริษัท 
• ! บริษัทไมไดรับการแตงตั้งจาก Microsoft ใหเปน Microsoft Certified Technical Center (CTEC) หรือเปน Authorized Training 

Center ของบริษัทผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น ๆ เชน Novell Netware Sun Microsystem หรือCisco 
• ! บุคลากรผูสอนยังไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถเปดหลักสูตรไดครอบคลุม 
• ! บริษัทยังไมเปนที่รูจักมากนัก เน่ืองจากยังเปนศูนยอบรมคอมพิวเตอรรายใหมในธุรกิจ 

 
ข)! ขอไดเปรียบและเสียเปรียบดานศูนยสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 

 

ขอไดเปรียบดานศูนยสอบรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
• ! เปดทําการสอบในวันเสาร ซึ่งเปนวันทีผู่สนใจเขาทําการทดสอบมีความสะดวกในการเขาทาํการทดสอบ 
• ! ทําเลท่ีต้ังของศูนยสอบของบริษัทอยูใจกลางเมือง ทําใหการเดินทางสะดวก และมีที่จอดรถมากมาย ในขณะศูนยสอบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรหลายรายไมไดอยูในใจกลางเมือง และบางรายอยูตางจังหวัด 
 

ขอเสียเปรียบดานศูนยสอบรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
• ! ไมมี เนื่องจากทุกศูนยสอบจะไดรับมาตรฐานเทียบเทากัน 

 
กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายของศูนยฝกอบรมและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรของบริษัท ไดแก  พนักงานบริษัทเอกชน  รัฐบาล   

รัฐวิสาหกิจ  องคกร  หนวยงาน  สถาบนัตางๆ  และบุคคลทั่วไป 
 
 ชองทางการจัดจําหนาย 
 ก) ดานการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอร 

การสมัครเขารับการฝกอบรมคอมพิวเตอรผูสมัครสามารถสมัครไดดวยตนเองที่สํานักงานสาขาของบริษัทตามที่อยูดังตอไปนี ้
 ศูนยฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรของบริษัท 

ท่ีอยู :  ช้ัน 9 อาคารแกรนดอัมรินทร ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพ 10310 
โทรศพัท :  0-2652-8600 ตอ 130-131 
โทรสาร :  0-2652-8605  
E-Mail :  training@mbox.roynet.co.th  
เวลา :  เปดใหบริการทุกวัน  (ยกเวนวันหยุดราชการ) 

จันทร-ศุกร เวลา 9.00 – 17.30 น. และวันเสาร เวลา 9.00 – 12.00 น.  
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ข) ดานการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร 
การสมัครสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพสามารถทําได 3 วิธี ไดแก  

(1)! สมัครสอบทางเว็บไซตของ Sylvan : http://www.prometric.com.au โดยเลือก Online Registration แลวกรอกขอมูลของผูสมัครผาน
อินเตอรเน็ต 

(2)! สมัครสอบโดยตรงกับ Sylvan (ออสเตรเลีย) ผานโทรศัพทหมายเลข 001-800-611-2401 หรือ 001-800-611-3902  และสมัครสอบ
โดยตรงกับเจาหนาที่ของ Sylvan   

(3)! สมัครดวยตนเองที่บริษัท หรือสมัครทางโทรศัพทที่หมายเลข 0-2652-8600 ตอ 130-131 
 
โดยสัดสวนของการเขามาสมัครทีบ่ริษทัโดยตรงคิดเปนรอยละ 65 และผานทาง Sylvan มีสัดสวนรอยละ 35 

 
นอกจากน้ี ในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมคอมพิวเตอรแลวมีความประสงคที่จะทําการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพดาน

คอมพิวเตอรดวย ก็สามารถลงทะเบียนสอบกับบรษิัทไดทันทดีวย 
 
 สภาวะการแขงขัน 
 ก) ดานการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอร : ปจจุบันธุรกิจการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรจะมีการแขงขันคอนขางสูงเนื่องจาก
มีผูประกอบการที่ใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรรายใหมๆ เกิดขึ้นอยางมาก อยางไรก็ตามผูประกอบการที่ใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรสวน
ใหญ จะใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานซึ่งจะแตกตางจากการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรของบริษัทที่จะเนนการฝกอบรมดาน
การพัฒนาระบบ การเขียนโปรแกรม และการใชงานคอมพิวเตอรชั้นสูงเปนหลัก ซึ่งจะทําใหธุรกิจการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรของบริษัท
มีการแขงขันไมสูงมากนัก    

ปจจุบันคูแขงดานการฝกอบรมคอมพิวเตอรดานการพัฒนาระบบและการเขยีนโปรแกรมที่สําคัญของบริษัท ไดแก ISONET, 
Iverson Computer Associate, The Enterprise Resources Training, Learn Professional, HP Thailand  และ NECTEC   

 
ข) ดานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร : การแขงขันของธุรกิจการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรจะมีไม

มากนักเน่ืองจากปจจัยตางๆ ทั้งดานราคาคาธรรมเนียมในการสอบ ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ และขั้นตอนการทดสอบของศูนยสอบแตละ
แหงจะถูกกําหนดใหอยูในระดบัเดียวกนั โดย Sylvan จะเปนผูกําหนดหลกัเกณฑตางๆ ดังนั้นความแตกตางของศูนยสอบแตละแหงนั้นจะ
ขึ้นอยูกับทําเลและทีต่ั้งของศูนยสอบ วันที่เปดใหบริการ และการใหบริการของเจาหนาที่ของศูนยสอบแตละแหง ซึ่งบริษัทจะไดเปรียบศูนย
สอบอื่นในดานทาํเลและที่ตั้งที่อยูใจกลางเมือง นอกจากน้ี บริษัทไดเปดใหบริการการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรในวันเสารดวย 
ซึ่งจะทําใหรองรับผูเขาทดสอบที่ตองทํางานในวันธรรมดาไดมากขึ้นดวย 

 
ปจจุบัน คูแขงดานศูนยสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรในประเทศไทย มีท้ังหมด 7 แหง ไดแก 

1.! Institute of Thai Info Tech 
2.! Business Solution Provider Co. 
3.! Iverson Computer Associates 
4.! ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ
5.! The Enterprise Resources Training 
6.! Info Tech CTR มหาวิทยาลัยสยาม 
7.! มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
ก) ดานธุรกิจการฝกอบรมคอมพิวเตอร : บริษัทไดรับลขิสิทธิ์จาก Microsoft ใหดําเนินการฝกอบรมโปรแกรมของ Microsoft ใหกบั

บุคคลทั่วไปโดยบุคลากรของบริษัท และการฝกอบรมนั้นจะเปนไปตามขั้นตอนตามหลักสูตรของ Microsoft ทุกอยาง  โดยบริษัทสั่งซื้อหนังสือ



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

 
 หนา 42 

หลักสูตรตางๆ จาก Microsoft เทานั้น เนื่องจากหนังสือแบบการเรียนการสอนนี้จะไมมีจําหนายตามทองตลาด ในการที่บริษัทจะไดสิทธิ์จาก 
Microsoft ในการเปนผูใหการฝกอบรมโปรแกรมของ Microsoft ไดนั้น บริษทัจะตองมีผูฝกสอน (Trainer) ที่ไดรับการรับรองใหเปน Microsoft 
Certified Trainer จาก Microsoft จึงจะสามารถซื้อหนังสือหลักสูตร และฝกอบรมในวิชานั้นๆ ของ Microsoft ได ปจจุบันบริษัทมีผูฝกสอนที่
ไดรับการรับรองจาก Microsoft ใหเปน Microsoft Certified Trainer จํานวน 3 คน โดยบริษัทมีนโยบายเพิ่มจํานวนผูฝกสอนอีกเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจการฝกอบรมคอมพิวเตอรในอนาคตดวย  

ในปจจุบันธุรกิจดานการฝกอบรมคอมพิวเตอรไดมีการแขงขันสูงโดยมีคูแขงขนัรายใหญอยู 5 ราย สามารถแบงออกเปน 2 กลุม
กลุมแรกคือกลุมที่ไดรับสิทธิจาก Microsoft ใหสามารถใหบริการการฝกอบรมคอมพิวเตอรในวิชาของ Microsoft ได โดยไดรับการแตงตั้งจาก 
Microsoft ใหเปน Microsoft Certified Technical Education Center (CTEC) และ/หรือ Microsoft Certified Partner ซึ่งไดแก Iverson 
Computer Associates, The Enterprise Resources Training, HP Thailand และ ISONET และกลุมทีส่องคือกลุมที่ไมไดเปนทั้ง Microsoft 
Certified Technical Education Center (CTEC) และ Microsoft Certified Partner ไดแก Learn Professional  และ NECTEC กลุมนี้จะเปน
กลุมที่ใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอรในโปรแกรมอื่นๆ ท่ีไมใชโปรแกรมของ Microsoft ดวย 

เนื่องจากบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปน Microsoft Certified Partner เพราะฉะนั้นบรษิัทจึงพิจารณาคูแขงในกลุมที่ 1 เปนสําคัญ 
เนื่องจากมีกลุมลูกคากลุมเดียวกัน1  
 

ข) ดานการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร : เน่ืองจาก Sylvan เปนศูนยสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพดาน
คอมพิวเตอรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลเพียงแหงเดียวในโลก จึงทําใหบริษัทเลือกที่จะเปนตวัแทนศูนยสอบของ Sylvan ในปจจุบันบริษัท
ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจาก Sylvan ใหเปนศูนยสอบสากล Authorized Prometric Testing Center (APTC) โดยใชช่ือวา “Roynet” 
รหัสศูนยสอบคือ  TH6 มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาระดับมาตรฐานบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและบุคคลทั่วไป ใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล นอกจากนี้การทีบ่ริษัทจะไดรับสิทธิ์ในการเปนตวัแทนศูนยสอบ APTC ไดนั้น บรษิัทจะตองมีเจาหนาที่ดูแลศูนยสอบ หรือ APTC 
Administrator อยางนอย 3 คน และการที่จะเปนเจาหนาที่ดูแลศูนยสอบไดนั้น เจาหนาที่ดังกลาวจะตองผานการสอบเพื่อใหได
ประกาศนียบตัร “Certified APTC Administrator” และเจาหนาที่ดแูลศนูยสอบจะตองปฏิบัติตามกฎและระเบียบของ Sylvan อยางเครงครัด 
ปจจุบันบริษัทมีพนักงานที่ไดรบัประกาศนียบัตรดังกลาวทีท่ําหนาที่เปนเจาหนาที่ดูแลศูนยสอบของบริษัทจํานวน 3 คนและบริษัทยังมีนโยบาย
ที่จะรับพนักงานที่ไดรับประกาศนียบตัรดังกลาวเพิ่มเติมอีก 1-2 คน รายไดคาธรรมเนียมการเขาทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพดาน
คอมพิวเตอรจะถูกแบงใหกับบริษัทรอยละ 50 และ Sylvan รอยละ 50  
 

3.2.4  งานท่ียังไมไดสงมอบ 
 -ไมมี- 
 
3.3 อ่ืนๆ 

นอกจากการใหบริการอินเตอรเน็ต และการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวชิาชีพดานคอมพิวเตอรแลว บริษัทยังไดใหบริการอื่นๆ 
อีกดวย ไดแก  
 
 
 
 
 
1 - ผูประกอบการที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน Microsoft Certified Technical Education Center (CTEC) จะสามารถใหบรกิารฝกอบรมคอมพิวเตอรใน

วิชาของ Microsoft ไดอยางเดียวเทาน้ัน โดยไมมีสิทธิทําธุรกรรมอยางอ่ืน เชน การขายอุปกรณหรือโปรแกรมของ Microsoft เปนตน แตการเปน 
Microsoft Certified Technical Education Center (CTEC) จะไดรับการยอมรบัในดานการฝกอบรมมากกวา เน่ืองจากเปนศูนยการเรยีนการสอน
โดยตรงของ Microsoft 

 - ผูประกอบการที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน Microsoft Certified Partner จะสามารถใหบริการฝกอบรมคอมพวิเตอรในวิชาของ Microsoft และวิชาของ
เจาของระบบรายอ่ืนดวย เชน Sun Microsoft, Novell Netware และ Cisco เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถทําธรุกรรมอยางอื่น เชน การขายอุปกรณ
หรอืโปรแกรมของ Microsoft ไดอีกดวย 
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3.3.1  Web Developing  
บริษัทใหบริการเกี่ยวกับการจัดทํา Homepage เพื่อการแสดงขอมูลขาวสารของผูใชบริการผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตอยาง

สมบูรณแบบ ซ่ึงแบงออกไดดังน้ี 
• ! Roynet Web Design เปนการใหบริการออกแบบ Homepageใหเปนที่นาสนใจของผูเขาชม 
 

รายละเอียด ราคา/หนา (บาท) 
ขอความอยางเดียว 500 
ขอความ + รูปภาพ 1,000 
ขอความ + รูปภาพ + ภาพเคลื่อนไหว 1,000 
จาวาสครปิต 1,000 
ฟอรม CGI (ASP, CGI, PHP) 1,000 
Flash 4 - Flash 5 1,000 
หมายเหตุ : ราคาคาบรกิาร ณ 30 มิถุนายน 2544 
 
• ! การบริการที่ชวยสงเสริมการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลสินคาและการใหบริการขององคกรดวย Homepage โดยใช ช่ือ Domain และ 

E-Mail ขององคกร  
 

รายละเอียด เง่ือนไข 1 เง่ือนไข 2 
จํานวนช่ัวโมงอินเตอรเน็ต 20 ชม. / เดือน 20 ชม. / เดือน 
เน้ือท่ี 10 MB 20 MB 
E-Mail Account แบบ POP3 เชน e-mail@corpname.co.th 3 Accounts 5 Accounts 
FTP Account  1 Account 1 Account 
E-Mail Forwarding  - 5 
จํานวนการถายโอนขอมูล ไมจํากัด ไมจํากัด 
คาบริการตอเดือน 1,000 บาท 1,500 บาท 
หมายเหตุ :  ผูใชบริการสามารถเพิ่มพื้นที่ในการทํางาน ดวยอัตรา 100 บาท ตอ 1 MB 
 ราคาคาบริการ ณ 30 มิถุนายน 2544 
 
• ! บริการการจดทะเบียน ช่ือ Domain 

บริษัทรับบริการจดทะเบียน ช่ือ Domain ใหกับองคกรและผูทีส่นใจ ที่ InterNIC ของสหรัฐอเมริกา และ THNIC ของประเทศไทย 
 

ราคาของการจดทะเบียน ช่ือ Domain   
ชนิดของ ช่ือ Domain ราคา ช่ือ 
www.company.com 60 ดอลลารสหรัฐ / 2 ป ชื่อใดก็ได 
www.company.co.th 1,500 บาท / ป ตองเปนช่ือของบริษัท 
หมายเหตุ :  ราคาคาบริการ ณ 30 มิถุนายน 2544 

 
3.3.2 การขายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 บริษัทจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยบริษัทจะเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอรของ บริษัท เดอะ แวล ูซิสเต็มส จํากดั  บริษัท ดี คอมพิวเตอร จํากดั บริษัท เอเท็ค คอมพิวเตอร จํากดั  และบริษัท แอส อิเล็คโทร
โลยี จํากดั 
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3.3.3  การวางระบบ และใหคาํแนะนาํในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร 
บริษัทจะใหบริการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหกับลูกคาสถาบันตางๆ การใหคําปรึกษาในการตดิตั้งระบบ และแนะนําระบบ

เครือขายที่เหมาะสมกับแตละองคกร  และการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการใชงานของระบบ และโปรแกรมการทํางานตางๆ 
โดยทั่วไปการขายอุปกรณคอมพิวเตอร การวางระบบ และการใหคําแนะนําในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร จะเกิดขึ้นควบคูกันไป  

โดยสวนใหญลูกคาที่ตองการใหบริษทัใหคําแนะนําในการติดตั้งระบบ จะใชบริการการวางระบบคอมพิวเตอร และส่ังซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร
จากบริษัทไปพรอมๆ กัน 
 
 สําหรับการใหบริการอื่นๆ ของบริษัทซึง่ประกอบดวย Web Developing การขายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร และการวาง
ระบบและการใหคําแนะนําในการติดตัง้ระบบ จะเปนสวนชวยในการประชาสัมพันธธุรกิจการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และการใหบริการ
ฝกอบรมและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอรดวย โดยขณะที่บริษัทเขาไปใหบริการใหคาํแนะนาํ หรือแกไขปญหาใหแกลูกคา บรษิัท
สามารถที่จะนําเสนอผลิตภัณฑอื่นของบริษัททั้งดานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต การฝกอบรมคอมพิวเตอร และรับรองมาตรฐานวิชาชีพดาน
คอมพิวเตอรเพิ่มเติมใหแกลูกคาได เนือ่งจากลูกคาอาจมีความสนใจอยูแลวแตกําลังมองหาแหลงที่จะเลือกใชบริการอยู  
 

ภาวะการแขงขัน 
 ปจจุบัน ธุรกิจดานการขายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร การวางระบบและใหคาํปรึกษาดานคอมพิวเตอร รวมถึงการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต จะมีการแขงขันที่สูงมากเนื่องจากมีผูประกอบการในธุรกิจนี้เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม จากการที่
บริษัทมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทั้งดานอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก ประกอบกับบริษัทมีธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ซึ่งทําใหบริษัทสามารถใหบริการไดครบวงจรมากกวา นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายให
พนักงานของบริษัทเขาไปพบลูกคาที่ยงัไมเคยใชบริการที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เพื่อขยายฐานลูกคาอีกดวย 
 


