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6.! โครงการในอนาคต (Future Plan) 
 

 ก)   โครงการ 1222 
บริษัทยอยของบริษัทมีโครงการท่ีจะขอเชาโครงขายอินเตอรเน็ต โปรโตคอล หรือ ไอพี (Internet Protocol Network) หรือ โครงการ 

1222 กับทาง ทศท. เพื่อสามารถตอบสนองความตองการใชอินเตอรเน็ตของผูบริโภคที่มีมากขึ้นในอนาคต และยังเปนการลดคาใชจายในการ
ลงทุนจํานวนมากเพื่อทําโครงขายเชื่อมตอ Router เองทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากปจจุบันความตองการและบทบาทของอินเตอรเน็ตมี
ปริมาณมากขึ้นทั้งทางดานการศึกษาและการพาณิชย ทําใหการใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตมีไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค 
ขณะเดียวกันทางภาครัฐมีความประสงคที่จะสนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตใหมากขึ้นทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเปดโอกาสใหเอกชนสามารถ
เชาโครงขายไอพีของ ทศท. เพื่อผูใหบริการอินเตอรเน็ตสามารถเชาและใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานโครงการ 1222 ไดทั่วประเทศ  
หลังจากที่โครงการ  1222 เริ่มดําเนินการ บริษัทยอยจะดําเนินการขอโอนสิทธิในการเชาโครงการ 1222 ดังกลาวกบั ทศท. ใหแกบริษัทในฐานะ
ตัวแทนใหบริการอินเตอรเน็ตแตเพียงผูเดียวของบริษัทยอย 

ลักษณะของโครงการ 1222 คือโครงขายสื่อสารทางโทรศัพทความเร็วสูงที่เชื่อมตอกันทั่วประเทศ  การที่บรษิัทยอยขอเชาใช
โครงการ 1222 นี้ จะทําใหบริษัทสามารถใหบริการอินเตอรเน็ตไปสูผูใชบรกิารทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ผูใชบริการจะเช่ือมตออินเตอรเน็ตของ
บริษัท โดยการโทรศัพทหมายเลข 1222 หลังจากโทรติดแลว ตองพิมพ User Name และ Password ที่ไดรับจากบริษัท จากนั้นผูใชบริการก็จะ
สามารถเขาสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในประเทศและตางประเทศไดทันท ี  โดยเสียคาใชจายในการโทรศัพทหมายเลข 1222 ของโครงการ 
1222 เพียงครั้งละ 3 บาทเทานั้น  และไมมีการเสียคาโทรศัพททางไกลเพิ่มเติมแตอยางใด 

ในการเขารวมโครงการ 1222 นี้ บริษทัยอยไดทําสัญญาการเขารวมโครงการกับ ทศท. โดยมีอายุสัญญา 10  ป และบรษิัทจะตอง
เสียคาเขารวมโครงการจํานวน 1,000,000 บาท หลักทรัพยค้ําประกันจํานวน 1,500,000 บาท และคาใชจายอืน่ๆ  ไดแก 1) คาตอเช่ือม
โครงขายไอพี 2) คาเชาวงจรสื่อสัญญาณ  3) คาโทรศัพท  ตามอัตราที่ ทศท. กําหนดใชอยูในปจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2544 ของบริษัทยอยมีมติเห็นชอบในการทําสัญญาตัวแทนการใหบริการอินเตอรเน็ตระหวางบรษิัทและบริษทั
ยอย โดยบริษัทยอยจะโอนสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่ใหบริการดานอินเตอรเน็ตทุกชนิด ยกเวนการใหบริการอินเตอรเน็ตแก
ลูกคาประเภท Corporate Leased Line และในสญัญาตวัแทนการใหบรกิารอินเตอรเน็ตดังกลาวระบุวาในกรณีที่บริษัทยอยไดรับสิทธิและ/
หรือสัมปทานใดๆ ที่เปนการสงเสริม สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทตามขอบเขตการดําเนินงานตามสญัญาตัวแทนการใหบริการ
อินเตอรเน็ตระหวางบริษัทและบริษทัยอย จากองคกรหรือหนวยงานใดๆ และหากบริษัทยอยตกลงที่จะโอนสิทธิและ/หรือสัมปทานดังกลาว
ใหแกบุคคลใด บริษัทยอยตกลงที่จะโอนสิทธิและ/หรือสัมปทานดังกลาวใหแกบริษัทเพียงรายเดียว โดยหลักเกณฑ  และเง่ือนไขของการโอน
สิทธิดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยจะทําการตกลงเปนลายลักษณอักษรตอไป ในการโอนสิทธขิองโครงการ 1222 ดังกลาวนี้ บริษทัยอยจะตอง
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก ทศท.  ดวยตามที่ระบุอยูในสัญญาการเขารวมโครงการ 1222 โดยบริษทัยอยจะดําเนินการขอความ
ยินยอมเปนหนังสือจาก ทศท. หลังจากที่โครงการ 1222 ดังกลาวนี้ไดเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบทัว่ประเทศแลวตอไป ซึ่งบริษัทและบริษัท
ยอยคาดวาจะไมมีขอขัดของที่จะเกิดขึน้ในการดําเนินการขอความยินยอมจาก ทศท. เชนเดียวกับที่บริษทัไดรับการยินยอมจาก กสท. ในการ
ใหบริษัทยอยทําสัญญาตัวแทนการใหบริการอินเตอรเน็ตกับบริษัท  

นอกจากน้ี โครงขายสื่อสารที่ใชมาตรฐานไอพีดังกลาว ไดถูกพัฒนาใหรองรับการติดตอสื่อสารในอนาคตไดหลากหลายรูปแบบ 
ดวยความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพในการรับสงสัญญาณเสียง ขอมูล ภาพ และวดีีโอพรอมๆ กันอยางตอเน่ือง และสมบูรณแบบ เชน บริการ
โทรศัพทผานอินเตอรเน็ต (IP Phone) ที่นํามาเปนทางเลือกของการใชโทรศัพททางไกล Internet Interactive บริการ Multimedia Online, 
Internet Access และ Public Internet ที่สนับสนุนการใชงานอินเตอรเน็ตใหแพรหลายทั่วประเทศ เปนตน 

การเขารวมโครงการ 1222 นี้ จะกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทหลายประการ เชน  
1) ทําใหบริษทัมีรายไดมากขึ้น  

-! มีรายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตมากขึ้น เน่ืองจาก ปจจุบันบริษัทใหบรกิารอินเตอรเน็ตเพียง 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพ ชลบุรี 
อยุธยา และ นครราชสมีา เทานั้น แตหลังจากที่บริษัทไดเริ่มใหบริการอินเตอรเน็ตตามโครงการ 1222 แลว จะทําใหบริษัทสามารถ
ขยายฐานการใหบริการอินเตอรเน็ตไปไดทั่วประเทศ  

-! ขยายฐานลูกคาผูใชบริการอินเตอรเน็ตไปทั่วประเทศ  ทําใหสามารถทําธุรกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ตไดมากขึ้น เน่ืองจากมี
ฐานผูใชบริการที่ใหญมากขึ้นมาก 
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-! มีรายไดจากการใหการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานดานคอมพิวเตอร และธุรกิจอื่นๆ ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันมากขึ้น เน่ืองจาก
บริษัทจะมีฐานลูกคาใหญขึ้น  มีคนรูจักมากขึ้น ดังนั้น โอกาสที่ผูใชบริการอินเตอรเน็ตที่เพิ่มมากขึ้นจะมาใชบริการอื่นๆ ของบริษัทก็
จะมีมากขึน้ดวย 

2)! ทําใหบริษทัมีคาใชจายในการลงทุนและดําเนินงานที่ลดลง  ดังตอไปนี ้
-! คาใชจายในการตดิตั้งเครื่องและอุปกรณในแตละจังหวัด ที่บรษิัทตองการเขาไปดําเนินการการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต   
-! คาเชาพื้นที่ในการวางเครื่องและอุปกรณในแตละจังหวัดที่บรษิัทตองการเขาไปดําเนินการการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต  
-! คาเชาคูสายโทรศัพท Leased Line ท่ีเช่ือมตอจาก Router ของบริษัทที่กรุงเทพไปยัง Router ของบริษัทในแตละจังหวัด   
-! คาเชาคูสายโทรศัพทเพื่อใหผูใชบริการโทรศัพทเขามาเชื่อมตออินเตอรเน็ต   
-! คาใชจายในการดาํเนินงานในแตละจังหวัด เชน คาจางพนักงานประจํา   

 
สําหรับโอกาสทีคู่แขงของบริษัทจะเขารวมโครงการ 1222 มีไมมากนัก  เนื่องจาก ทศท. ไดกําหนดหลักเกณฑในการเลือกบริษัทที่

ใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่จะการเขารวมโครงการ 1222 ไววาจะตองเปนบริษัทที่ถือหุนโดยคนไทยมากกวารอยละ 60 เทานั้น ซ่ึงปจจุบัน
มีผูใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ผานหลักเกณฑเพียง 4 รายเทานั้น (ณ วันที่ 30 มีนาคม 2544) ซึ่งบริษัทยอยก็เปนหนึ่งในจํานวน 4 รายนั้น  

บริษัทคาดวาโครงการ 1222 จะสามารถเพ่ิมรายไดของบริษัทไดอยางนอย 3,000,000 บาท และ 36,000,000 บาท ในป 2544 และ 
2545 ตามลําดับ ซึ่งจะคํานวณไดจาก จํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศเมื่อเทียบกับการที่บรษิัทใหบริการอินเตอรเน็ตเพียงแค 4 จังหวัด โดย
ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2544 บริษัทมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 1,520,000 บาทตอเดือน ซึ่งหลังจากเขารวมโครงการ 1222 บริษัท
สามารถใหบริการได 76 จังหวัด ดังนั้นบริษัทคาดวารายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยางนอยเดือนละ 2,000,000 บาท 
และลดคาใชจายในการลงทุนและดําเนินการลงไดอีกเปนจํานวนมากดวย เนื่องจากบริษัทจะหยุดใหบริการอินเตอรเน็ตในจังหวัดนครราชสีมา 
และอยุธยาลงทาํใหบรษิัทไมตองเสียคาเชื่อมตอสาย Leased Line ไปยังจังหวัดดังกลาว และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ในจังหวดั
ดังกลาวดวย  จากการคาํนวณรายไดที่เพิ่มขึ้นและคาใชจายทีล่ดลง เปรียบเทียบกับคาเชาโครงการ 1222 บริษัทคาดวาจะไดรับผลตอบแทน
จากการเขารวมโครงการ 1222 นี้ ประมาณรอยละ 13 ตอป จากการที่บริษทัไดทําการทดลองระบบโดยการให User Name และ Password 
แกผูใชบริการทัว่ไปเพื่อทดสอบความสามารถของระบบในโครงการ 1222 กอนที่จะนําออกจัดจําหนายตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม จนถึง
ปจจุบันเปนเวลา 2 สัปดาห บริษัทสามารถใหบริการอินเตอรเน็ตตามโครงการ 1222 ครอบคลุมพื้นที่ไดมากกวารอยละ 50 ของประเทศแลว 
และบรษิัทก็ไดรับรายงานวาการเชื่อมตออินเตอรเน็ตในโครงการ 1222 ของบริษัทมีประสิทธิภาพดีทั้งดานการเชื่อมตอเขาระบบอินเตอรเน็ต
และความรวดเร็วของการรับสงขอมูล ทั้งนี้บริษัทไดรับการติดตอจากรานคา หางราน และนิติบคุลตางๆ ตามจังหวัดที่ไดมีการทดสอบระบบ
เปนที่เรียบรอยแลว เพื่อขอเปนตัวแทนจําหนายอินเตอรเน็ต แพ็กเกจของบริษัท 

โครงการ 1222 ทําใหผูใชบริการอินเตอรเน็ตในตางจังหวัดจะมีตัวเลือกในการใชบริการอินเตอรเน็ตมากขึ้นดวย นอกจากน้ี การ
ซอมแซมและแกไขปญหาตางๆ ในการใหบริการที่อาจเกิดขึ้นในแตละจังหวดั บริษัทยังสามารถทาํไดอยางรวดเร็วเนื่องจากสามารถดําเนินการ
แกไขไดจากสํานักงาน 
 ในการดําเนินโครงการ 1222 บริษัทตามสัญญาของโครงการ 1222 ระบุวาบริษัทจะสามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งวนัที่ครบ 3 เดือน 
นับตั้งแตวนัที่ลงนามในสัญญา หรือวนัที ่2 กรกฎาคม 2544 แตเนื่องจาก ทศท. มีการขอแกไขระบบเครือขายเพิ่มเติม และการทดสอบการใช
งานตามโครงการ 1222 นี้ ยังไมเสร็จสมบรูณ ทําใหการใหบริการตามโครงการ 1222 เกิดความลาชาขึ้น อยางไรก็ตาม ทาง ทศท. ไดมี
จดหมาย ลงวันที ่4 มิถุนายน 2544 แจงกับทางบริษัทแลววา โครงการ 1222 กําลังอยูในระหวางการตรวจรับและการทดสอบการใชงาน 
 ในปจจุบัน บริษทัไดทําการทดลองและเปดใหบริการอินเตอรเน็ตในบางจังหวัดผานโครงการ 1222 แลวเมื่อวันที ่27 สิงหาคม 2544 
และคาดการณวาจะเปดใหบริการเต็มรูปแบบทั่วประเทศภายในเดือนกันยายน 2544 

ข)! ผลิตภัณฑ Clean Net 
นอกเหนือจากโครงการ 1222 แลว บริษัทยังมีโครงการที่จะดําเนินการรวมกับบริษัท วสิแม็กซ จํากดั เพื่อใหบริการผลติภัณฑ 

“Clean Net” ซึ่งผลิตภัณฑ Clean Net เปนการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ใหความปลอดภัยจากเวบ็ไซตที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม เชน ภาพ
เปลือย การคาประเวณ ี การมีเพศสัมพันธ และ การฆาตัวตาย เปนตน โดยจะใชเทคโนโลยีของเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร
แบบพิเศษในการปองกันไมใหผูใชบริการไดเชื่อมตอออกไปยังเว็บไซตที่ไมเหมาะสมได   
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วิสแม็กซมีทุนจดทะเบียนจํานวน 5 ลานบาท และเรียกชําระแลว 1.25 ลานบาท หรือรอยละ 25 ซึ่งในปจจุบันวิสแมก็ซกําลังทําการ
เรียกชําระทุนเพ่ิมเติมอีก 3.75 ลานบาท โดยสวนแรกมาจากการเพิ่มทุนของผูถือหุนเดิมจํานวน 2.25 ลานบาท และอีกสวนมาจากการลงทุน
ของบริษัทจํานวน 2 ลานบาท ซึ่งหลังจากเพิ่มทุนแลวจะทําใหวสิแม็กซมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 5 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 40 หรือ 2 ลานบาท (ผูถือหุนเดิมของวิสแม็กซไมเปนผูที่เกี่ยวของกับบริษัทตามนิยามในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2536)  
วิสแม็กซไดพัฒนาผลิตภัณฑ Clean Net มาระยะหนึ่งแลว และไดเริ่มดําเนินการทดสอบการใชงานผลิตภัณฑ Clean Net ไปแลวเมื่อวันที ่1 
กรกฎาคม 2544 และจะเริ่มทําการจัดจําหนายอยางเปนทางการในวันที่ 1 สงิหาคม 2544 ในการทําธุรกิจรวมกัน วิสแม็กซจะพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ Clean Net โดยใหบริษัทเปนตัวแทนจําหนาย นอกเหนือจากน้ีผลิตภัณฑ Clean Net ทุกช้ินจะเช่ือมตออินเตอรเน็ตผานวงจรของ
บริษัทเทานั้น 

 
 กลุมเปาหมายของผลติภัณฑ Clean Net สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ ไดแก  

เยาวชนท่ีมีอายุไมเกิน 18 ป  ลูกคากลุมนี้จะเปนกลุมที่มีความตองการใชงานอินเตอรเน็ตสูง และเปนกลุมที่มีความออนไหวตอสื่อ
ตางๆ สูง อินเตอรเน็ตทั่วไปอาจชักจูงลูกคากลุมนี้ไปในทางที่ไมเหมาะสมได ดังนั้น ลูกคากลุมนี้จึงเหมาะสมที่จะเลือกใชผลิตภณัฑ 
Clean Net 
ผูปกครอง  ลูกคากลุมนี้เห็นความสําคัญที่จะใหบุตรหลานและคนในครอบครัวใชบริการอินเตอรเน็ตที่เปนประโยชน แตยังมีความ
กังวลเรื่องเว็บไซตที่ไมเหมาะสมที่มีอยูในเครือขายอินเตอรเน็ตดวย ลูกคากลุมนี้จะเปนกลุมที่มีกําลังการซื้อสูง ผลิตภัณฑ Clean 
Net จะทําใหลูกคากลุมนี้ไมตองกังวลวาบตุร หลาน และคนในครอบครวัจะสามารถเขาไปใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตไดอยาง
เต็มที่โดยไมเขาไปชมเว็บไซตที่ไมเหมาะสม  
สถาบันและองคกร  กลุมลูกคาสถาบันและองคกรจะเปนกลุมที่ตองการนําอินเตอรเน็ตไปใหแกพนักงานของสถาบันและองคกร
ดังกลาวใชงาน ซึ่งผลติภัณฑ Clean Net จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ไดเปนอยางด ี เน่ืองจากจะปองกัน
ไมใหพนักงานเขาไปชมเว็บไซตที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของสถาบันและองคกรดังกลาว และยังมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดวย 
 
ปจจุบัน การแขงขนัในตลาดการใหบรกิารเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่มีการปองกันเว็บไซตที่ไมเหมาะสมมีอยู 3 รายไดแก ซ่ึง วิสแม็กซ 

ไดวางแผนการดําเนินกลยุทธในการดาํเนินงาน โดยเนนที่การจัดทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม รวมถึงการประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑ Clean Net โดยผานสื่อตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากน้ี จากการที่ในปจจุบันมีคนไทยทีใ่ชอินเตอรเน็ตเพียง 2 ลานคน
จากทั้งหมดกวา 60 ลานคนทั่วประเทศ วิสแม็กซจึงมีนโยบายที่จะสงเสริมและชวยเหลือใหคนไทยใหไดเรียนรูการใชคอมพิวเตอร และการใช
ประโยชนจากอินเตอรเน็ต โดยหาผูสนับสนุนทั้งจากทางภาครัฐและเอกชนควบคูกันไปดวย ซึ่งการที่ประเทศไทยมีคนสามารถใชคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตมากขึ้นจึงเปนสวนชวยใหฐานลูกคาของผลติภัณฑ Clean Net และของบริษัทมีมากขึ้นดวย 

 
ชองทางการจัดจําหนายผลิตภณัฑ Clean Net ของวิสแม็กซ แบงออกไดเปน 3 ชองทาง ไดแก 

1)! สถาบันการศึกษา : เน่ืองจากผลิตภัณฑ Clean Net เปนการใหบริการอนิเตอรเน็ตที่ปราศจากเว็บไซตที่ไมเหมาะสมจึงไดรับการ
ยอมรับใหสามารถนํามาจัดจําหนายภายในสถาบันการศึกษาได โดยมีครู อาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันการศึกษาที่จัด
จําหนายผลิตภัณฑ Clean Net เปนผูใหคําแนะนํา และคําปรึกษาในการใชอินเตอรเน็ตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการดวย ซึ่งจะสามารถเขาถึงกลุมลูกคาที่เปนนักเรียน นักศกึษาไดเปนอยางด ี

2)! รานคาปลีกและหางสรรพสินคา : วสิแม็กซ มีการจัดจําหนายผลติภัณฑ Clean Net ผานทางรานคาปลีก เชน รานอุปกรณ
คอมพิวเตอร รานหนังสือ  และอื่นๆ เพื่อใหผูใชบริการอินเตอรเน็ตสามารถเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคาและคุณภาพไดตามความ
ตองการ นอกจากนี้บริษัทยังไดรับการตอบรับจากหางสรรพสินคาเดอะมอลล (“The Mall”) ใหจัดจําหนาย Clean Net ผาน
หางสรรพสินคาเดอะมอลลไดดวย 

3)! ตัวแทนจําหนายขายตรงแบบ Multi-Level Marketing (“MLM”) :  เน่ืองจากอินเตอรเน็ต และผลิตภณัฑที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต
เปนเรื่องใหมสําหรับบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรที่ยากที่จะเขาใจโดยงาย การตลาดขายตรงแบบ 
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MLM ที่ใชการขายตรงโดยตัวแทนจําหนายจะสามารถอธิบาย ทําความเขาใจ และดูแลลูกคาไดอยางใกลชิดดวยตัวเอง ทําใหลูกคา
รูสึกเปนกันเองที่จะปรึกษา ถามคําถาม และขอสงสัยเกี่ยวกบัอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีไดอยางเต็มที ่ซ่ึงจะสงผลให
ลูกคาเขาใจอินเตอรเน็ตและผลิตภณัฑที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ตไดอยางถองแทและชัดเจนมากยิ่งขึ้น วิสแม็กซมีนโยบายในการจัด
จําหนายแบบ MLM  โดยใหผูที่เปนตวัแทนของบริษัทจะเปนผูจัดหาและดูแลลูกคาของตนเอง และสามารถหาตัวแทนจําหนายขาย
ตรงตอไปเพ่ือใหอยูในสังกัดของตนเองไดตามรูปแบบของ MLM ในการจัดจาํหนายโดยใชตัวแทนจําหนายขายตรงแบบ MLM จะ
ชวยใหวิสแม็กซสามารถขยายฐานลูกคาไปไดทัว่ประเทศ และลดคาใชจายในการดูแลและใหบริการลูกคาลงไดอีกดวย 

 
ขอด ีขอเสีย โอกาส และอุปสรรคของ Clean Net  

ขอด ี
• ! สะดวกแกการใชงาน และสามารถใชไดทั่วประเทศเมื่อโครงการ 1222 เร่ิมใหบริการ 
• ! เปนชั่วโมงอินเตอรที่แตกตางจากผูใหบริการอินเตอรทัวไป เพราะสามารถปองกันเว็บไซตที่ไมเหมาะสม  และสามารถปรับแตงให

เฉพาะเจาะจงตามความตองการในการใชงานอินเตอรเน็ตของผูใชบริการแตละประเภทไดอีกดวย 
• ! มีชองทางการจําหนายที่แตกตางจากคูแขงรายอ่ืน ๆ โดยนําระบบการตั้งตวัแทนจําหนายขายตรงแบบ MLM เขามาใชดวย เพ่ือ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตและบริการของบริษัทมากขึ้น และลดคาใชจายในการดแูลและบริการลูกคาของบริษัท 
 

ขอเสีย 
• ! วิสแม็กยังเปนผูประกอบการขนาดเล็กและยังขาดเงินทุนในการขยาย เครือขาย สวนแบงทางการตลาด การประชาสัมพันธ และการ

ขยายชองทางการจําหนายใหครอบคลมุไปทั่วประเทศ  
• ! ระบบเครือขายที่ใชในการใหบริการ ยังคงใหบริการอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แตจะขยายตวัไปยังตางจังหวัดและสามารถ

ใชไดทั่วประเทศเมื่อโครงการ 1222 เริ่มใหบริการ 
• ! เปนบริษัทท่ีเพ่ิงกอต้ังยังมีช่ือเสียงไมมากนัก 

 

โอกาส 
• ! ปจจุบัน ในประเทศมีไทยผูใชอินเตอรเน็ตจากสถิตปิลายป 2543 เพียงประมาณ 2 ลานคนจากประชากรของประเทศไทยทั้งหมด

รวมกวา 60 ลานคน ซึ่งแสดงใหเห็นวาโอกาสในการที่จะขยายฐานผูใชบริการอินเตอรเน็ตในอนาคตยังมีอีกมาก ประกอบกับอัตรา
การขยายตัวของการใชบริการอินเตอรเน็ตมีสูงมากในชวง 1-2 ปที่ผานมา 

• ! รัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุนใหนาํอินเตอรเน็ตมาใชในการศึกษา ในธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจการใหบรกิาร รวมท้ังได
พยายามทําใหตนทุนของคาเช่ือมสัญญาณตางประเทศลดลงอีกดวย 

• ! Clean Net  เปนผลิตภณัฑที่มีประโยชนตอสังคม ซึ่งมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหการสนับสนนุทําใหสามารถ
ประชาสัมพันธสินคาใหผูใชอินเตอรเน็ตรูจัก โดยบริษัทไมตองเสียคาใชจายมากนักเมื่อเทียบกับผูใหบริการรายอืน่   ปจจุบัน
ภาคเอกชนที่ใหการสนับสนุน คือ หางสรรพสินคาเดอะมอลล นอกจากน้ี วิสแม็กซ กําลังอยูในระหวางการเสนอโครงการขอการ
สนับสนุนจากกระทรวงศึกษา บรษิัท โทเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคช่ัน จํากดั (มหาชน) โนเกีย เนสเล และบริษัทผูผลติสินคาที่เปน
พันธมิตรกับหางสรรพสินคาเดอะมอลล 

 

อุปสรรค 
• ! ในตลาดการใหบริการอินเตอรเน็ตโดยทั่วไปมีการการแขงขันสูงมาก ทําใหมีการปรับราคาขายปลีกลงมาต่าํมากโดยไมคํานึงถึง

คุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการ ในขณะที่คาใชจายในการเชื่อมสัญญาณตางประเทศและคาเชาคูสายโทรศัพทยังคงอยูใน
อัตราที่สูง  จึงทําใหการดําเนินธุรกิจอินเตอรเน็ตเปนไปอยางยากลําบาก 
  
สําหรับการเขารวมโครงการ Clean Net นี้จะสามารถชวยสรางภาพพจนที่ดใีหแกบริษทั และเนื่องจากผลิตภัณฑ Clean Net เปน

การเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ปราศจากเวบ็ไซตที่ไมเหมาะสม ทําใหสามารถเจาะเขาถึงกลุมผูปกครองท่ีตองการซ้ือช่ัวโมงอินเตอรเน็ตใหแก บุตร
หลาน หรือคนในคอบครัว และสถาบันการศึกษาที่มีความประสงคจะใชงานอินเตอรเน็ต แตไมไดติดตั้งและใชงานอินเตอรเน็ตเนื่องจากเกรง
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กลัวปญหาที่เกิดจากเวบ็ไซตที่ไมเหมาะสมดังกลาว ใหหันกลบัมาใชอินเตอรเน็ต ซึ่งจะเปนสวนชวยในการขยายฐานลูกคาและเพิ่มรายได
ใหกับบริษทัอีกทางหนึ่งดวย เน่ืองจากแหลงการใหบริการเช่ือมตออินเตอรเนต็ท่ีวิสแม็กซจัดจําหนายน้ันตอเช่ือมมาจากวงจรอินเตอรเน็ตของ
บริษัท 
 


