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สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ไดแก 1) ใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 2) ใหบริการฝก

อมรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญอยูที ่ 32 ตรอกภูธเรศ ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ เขตสัม
พันธวงศ กรุงเทพ 10100 โทรศพัท 0-2226-3267-8 สํานักงานสาขาตั้งอยูที ่1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี กรุงเทพ 10310  โทรศพัท 0-2652-8600 โทรสาร 0-2652-8605  Homepage http://www.roynet.co.th (ปจจุบัน
หนวยงานสวนใหญของบริษทัตั้งอยูที่สํานักงานสาขา) บริษัทมีวัตถปุระสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประมาณ 
28.60 ลานบาท ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานประมาณ 13.07 ลานบาท ลงทุนดานการทําการตลาดของบริษัทประมาณ 5.00 
ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคารเพื่อปลดจํานองที่ดินของกรรมการที่นําไปค้ําประกันเงินกูของบริษัทจํานวน  8.53 ลานบาท (ยอดเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544)  และลงทุนในบริษัท วิสแม็กซ จํากดั (“วิสแม็กซ”) เปนเงิน 2.00 ลานบาท  
(รายละเอียดเกี่ยวกับวสิแม็กซอยูในขอที ่6. ข) เร่ืองผลิตภัณฑ Clean Net) 

 
1. ปจจัยความเส่ียง 
 
1.1 ความเสี่ยงในการดํารงอยูของกิจการ 

บริษัทไดเริ่มธุรกิจในป 2540 และจากผลการประกอบธุรกิจที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทมีขาดทุนสะสมจํานวน 17.59 ลานบาท 
และ 28.78 ลานบาท ในป 2543 และไตรมาสที่ 2 ของป 2544 ตามลําดบั  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บรษิัทมีคาใชจายในการดําเนินงาน
มากกวารายไดจากการใหบริการ นอกจากนี ้ การที่บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปสูการใหบริการอินเตอรเน็ตในป 2543 และไดทาํการขยายวงจร
ตอเชื่อมอินเตอรเน็ตตางประเทศเปนอยางมากจากขนาด 512 กิโลบิตสตอวนิาท ี (“Kbps”) เปนขนาด 2 เมกกะบิตสตอวินาท ี (“Mbps”) ใน
เดือนเมษายน 2543 เพื่อรองรับจํานวนผูใชบริการที่เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด แมวาจํานวนผูใชบริการจะเพิ่มขึน้อยางรวดเร็วอยางตอเนื่อง
หลงัจากการขยายวงจรพรอมๆ กับรายไดจากการใหบริการที่เพิ่มขึ้น  แตวงจรตอเชื่อมตางประเทศขนาด 2 Mbps ดังกลาวมีคาใชจายคงที่ใน
ระดับสูง  ทําใหบริษัทตองแบกรบัภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในทันทีทีข่ยายวงจร รายไดจากการใหบริการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองยังไมเพียง
พอที่จะครอบคลุมคาใชจายในการตอเชื่อมวงจรตางประเทศขนาด 2 Mbps  สงผลใหบริษัทมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในป 2543 

จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนดังกลาวอยางตอเนื่องอาจสงผลใหบริษัทไมสามารถดําเนินธุรกิจไดในระยะยาว ในกรณีที่บริษัทไม
สามารถดํารงอยูได เจาหนี้ของบริษัทอาจฟองลมละลายเพื่อใหบริษัทชําระบัญช ี โดยขายสินทรัพยที่มีอยูทั้งหมดของบริษัทและนําเงินที่ไดไป
จายคืนหนี้แกเจาหนี ้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับเงินลงทุนคืนภายหลังบริษทัชําระคืนหนี้ทั้งหมดใหแกเจาหนี้
ของบริษัทเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้หากทรัพยสินของบริษัทไมเพียงพอตอการชําระคืนหนี้ใหเจาหนี้ ก็มีความเปนไปไดที่ผูถือหุนของบริษัทจะ
ไมไดรับเงินลงทุนคืน 

อยางไรก็ตาม เพื่อแกปญหาคาใชจายคงที่ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่บริษัทขยายวงจรเชื่อมตออินเตอรเน็ตตางประเทศ บริษัทไดลดคา
เช่ือมตอวงจรอินเตอรเน็ตตางประเทศจํานวน 570,000 บาทตอเดือน โดยลดขนาดวงจรจาก 2 Mbps (ท่ีมีคาเช่ือมตอวงจร 1,060,000 บาทตอ
เดือน) เหลือ 512 Kbps (ท่ีมีคาเช่ือมตอวงจร 490,000 บาทตอเดือน) เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2544 ซ่ึงวงจรขนาด 512 Kbps ยังคงเพียง
พอที่จะใหบริการแกผูใชบริการในปจจบุัน โดยภายหลังจากการลดขนาดวงจรแลวสงผลทาํใหบริษัทมีผลการดําเนินงานดีขึ้น นอกจากน้ี บริษัท
เขารวมโครงการ “TOT 1222 : Dial-Up Internet Protocol Network (“โครงการ 1222”) ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (“ทศท.”) การ
เขารวมโครงการ 1222 จะชวยใหบรษิัทสามารถเพิ่มรายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตไดทั่วประเทศ โดยไมตองเสียคาใชจายในการติดตั้ง
ระบบตางๆ นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายที่จะเขารวมลงทุนใน วิสแม็กซ  ซึ่งเปนบริษัทที่ดาํเนินธุรกิจประเภท การใหบริการดานคอมพิวเตอร 
อินเตอรเน็ต และการคาขายผานระบบอินเตอรเน็ต หรือ อีคอมเมิรซ (E-Commerce) ธุรกิจดังกลาวจะมีสวนเกื้อหนนุใหบริษัทมีรายไดจากการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตมากขึ้น และไดรบัผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูเงินปนผลในอนาคต   ท้ังน้ี บริษัทคาดวาจะเริ่มทํากําไรไดในไตรมาสที ่
3 ของป 2545 เนื่องจากคาใชจายในการดําเนินการลดลง นอกจากนี้บริษทัคาดวาจะสามารถทํากาํไรตอไปไดอยางตอเนื่อง เพราะบริษัทได
กําหนดแนวทางในการขยายขนาดของวงจรตอเช่ือมอินเตอรเน็ตตางประเทศในอนาคต วาจะขยายขนาดของวงจรเทาที่มีความตองการที่
เพิ่มขึ้นจากผูใชบริการทีละนอย เพื่อรักษาตนทุนในการดําเนินการใหสอดคลองกับรายไดจากการใหบริการที่คอยๆ เพ่ิมข้ึน  บริษัทจะไมขยาย
ขนาดของวงจรอยางกาวกระโดด เหมือนในอดีตที่ผานมาอยางเด็ดขาด บรษิัทเชื่อมั่นวาภายหลังการเขารวมโครงการ 1222 ดังกลาว รวมถึง
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การดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบจะทําใหบริษัทสามารถรักษาระดับคุณภาพของสินคาและการใหบริการไวได ในขณะเดียวกันบรษิัทสามารถลด
ตนทุนในการดาํเนินธุรกิจ และทาํใหบริษัทมีกําไรและฐานะการเงินที่มั่นคงได เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกจิและการแขงขันในปจจุบัน 

บริษัทคาดวาจะสามารถทํากาํไรจนลบขาดทนุสะสมจนหมดภายในไตรมาสที ่ 1 ของป 2547 เน่ืองจาก ในชวงที่ผานมาบรษิัท
ใหบริการอินเตอรเน็ตเพียงแค 4 จังหวัด รายไดเฉลี่ยในปจจุบนัอยูที ่1,520,000 ตอเดือนเทานั้น  แตหลังจากที่เขารวมโครงการ 1222 บริษัท
สามารถใหบริการอินเตอรเน็ตไดทัว่ประเทศ และสามารถจัดหารายไดเขาบรษิัทเพิ่มขึ้นในเบื้องตนอยางนอย 2,000,000 บาทตอเดือน ในขณะ
ที่คาใชจายโดยประมาณจะเพิ่มขึ้นเพียงเดือนละ 1,300,000 บาท  ดังนัน้ บริษัทคาดวาบริษัทจะมีผูใชบริการเพิ่มขึ้นจาก 27,900 คนในป 
2544 เปน 120,000 คน และ 160,000 คนในป 2545 และ 2546 ตามลําดบั และมีจํานวนชัว่โมงอินเตอรเน็ตที่ขายไดเพิ่มขึ้นจาก 3,045,000 
ชม. ในป 2544 เปน 5,400,000 ชม. และ 7,742,700 ชม. ในป 2545 และ 2546 ตามลําดบั  ซ่ึงจะสงผลใหบริษทัมีผลประกอบการเปนกําไร 
(ขาดทุน) สุทธิจํานวน (12,900,000) บาท (3,280,000) บาท และ 5,100,000 บาท ในป 2544 ป 2545 และป 2546 ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม 
บริษัทจะไมสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดจนกวาขาดทุนสะสมจะหมดไป 
 
1.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทจัดไดวาเปนผูใหบริการรายใหมในธุรกิจอินเตอรเน็ต แมวาแนวโนมของธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ตจะขยายตัวอยาง
ตอเนื่องในอนาคต แตธุรกิจการใหบรกิารอินเตอรเน็ตเปนธุรกิจที่มีการแขงขนัคอนขางรุนแรงในปจจุบัน ผลประกอบการของบริษัทจึงขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จในการเพ่ิมสวนแบงตลาด การบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของบริษัท ซึ่งระบุไวใน
คําอธิบายแบบการวิเคราะหฐานะการเงินและผลดําเนินงาน (MD&A) ขอ 12.2 แตแผนการดาํเนินงานดังกลาวมีความเสี่ยงในแงที่วาผล
ประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามทีว่ิเคราะหและคาดการณไว ปจจัยหลักที่อาจทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทไมเปนไปตามที่
คาดการณไว ไดแก 1) โครงการ 1222 เกิดความลาชา เนื่องจากการแกไขระบบเครือขายเพิ่มเติม และการทดสอบการใชงานตามโครงการ 
1222 ที่ยังไมเสร็จสมบูรณ  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทและ ทศท. ไดรวมกันทําการทดลองระบบของโครงการ 1222 และเปดใหบริการ
อินเตอรเน็ตในบางจังหวัดแลว  เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2544 และคาดการณวาจะเปดใหบริการเต็มรูปแบบทัว่ประเทศภายในเดือนกันยายน 
2544 และ 2) ผลติภัณฑ Clean Net (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ Clean Net ในขอ 6. ข) เร่ืองผลิตภัณฑ Clean Net) ไมประสบ
ความสําเร็จตามที่คาดการณไว เนื่องจากความเขาใจและความนิยมในตัวผลติภัณฑ ผลิตภัณฑไมเปนที่ตองการของตลาด อาจจะทําใหบริษัท
ไมสามารถทํากําไรและไมสามารถจายคืนหนี้ไดตามกําหนด ทั้งหมดนี้มีสวนทําใหผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทตกต่าํ อันเปนผล
ใหความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทไมเปนไปตามทีผู่บริหารคาดการณไว 

ในสวนของมาตรการการรองรับความเสี่ยงนั้น หากโครงการ 1222 ไมเปนไปตามแผนงาน ทางบรษิัทไดมีการกําหนดมาตรการใน
การปรับเปลี่ยนราคาและรปูแบบของผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับตนทุนการใหบริการ เพื่อใหบริษัทสามารถมีรายไดครอบคลุมคาใชจายและ
สามารถดําเนินการจายเงินปนผลใหใกลเคียงกับเปาหมายที่กาํหนดไวใหมากที่สุด หากผลิตภัณฑ Clean Net ไมประสบผลสําเร็จตามที่
คาดการณไว บริษัทมีนโยบายที่จะศึกษากลุมเปาหมายมากขึ้น และดาํเนินการปรับเปลี่ยนกลยทุธดานการตลาดเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดมากขึ้น เชน จัดทําบรรจุภัณฑในรูปแบบใหม และเนนการเชื่อมตอสัญญาณในประเทศใหมาก
ขึ้น เปนตน 
 
1.3 ความเสี่ยงจากการเขามาเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตของ การสื่อสารแหงประเทศไทย (”กสท.) และ องคการโทรศัพท (“ทศท.”). 
 จากการที่ กสท. เปนผูใหสญัญาณวงจรอินเตอรเน็ตตางประเทศแกผูใหบริการอินเตอรเน็ตทุกรายในประเทศไทย ดังนั้นการที่ กสท. 
มีนโยบายที่จะเขามาดําเนินธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ต จะสงผลใหการแขงขันในธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ตนี้มีสูงมากขึ้น และ กสท. 
เองก็มีขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจใหบริการอินเตอรเน็ต เน่ืองจากมีคาใชจายในการเช่ือมตอวงจรอินเตอรเนต็ตางประเทศนอยกวาผูให
บริการอินเตอรเน็ตรายอื่นๆ  อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาหลักที่ กสท. จะใหบริการจะเปนกลุมลูกคาประเภท Corporate Member ซึ่งจะไมสงผล
กระทบตอบริษัทมากนัก เนื่องบริษัทเนนการใหบริการลูกคาประเภท อินเตอรเน็ต แพ็กเกจ และ Dial-Up Member  นอกจากน้ี กสท. ตองมีการ
พิจารณาถึงผลไดผลเสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแหลงที่มาของรายไดของ กสท. เปนสําคัญ เนื่องจากรายไดสวนหนึ่งของ กสท. มาจากผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตนอกเหนือจากการใหบริการไปรษณียโทรเลขและโทรศพัทตางประเทศ   
 นอกจากน้ี ทศท. ไดเปดใหบริการอินเตอรเน็ตแกผูที่ใชบริการโทรศัพทพื้นฐานของ ทศท. และเปดใหบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะ
โดยสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตในประเทศไดโดยไมตองเสียคาโทรศัพททางไกล อยางไรก็ตาม การดําเนินการของ ทศท. ดังกลาวเปนเพียง
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การตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ตองการกระจายความเจริญสูทองถิ่นโดยการใหบริการอินเตอรเน็ตแกชุมชนในทุกๆ อําเภอเพ่ือกระตุนให
ประชาชนใชบริการอินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลายเทานั้น 
 

1.4 ความเสี่ยงจากจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
ในธุรกิจการใหบริการการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  บริษัทไดทําสัญญาการเปนตวัแทนศนูยสอบกับ Sylvan 

Prometric Testing Center Limited (“Sylvan”) เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2543 โดยมีอายุสัญญา 1 ป และจะตอสัญญาออกไปอีก 1 ปทันทีที่
สัญญาเดิมหมดอายุ บริษัทมีความเสีย่งที ่ Sylvan จะไมตอสัญญาออกไปอีก ในกรณีที่บริษัทไมไดรับการตอสัญญาจาก Sylvan จะสงผลให
บริษัทขาดรายไดจากคาธรรมเนียมในการเปนตัวแทนศูนยสอบซึ่งเปนรายไดหลักสวนหนึ่งของบริษัท โดยรายไดจากคาธรรมเนียมในการ
ฝกอบรมคอมพิวเตอรและการเปนตัวแทนศูนยสอบคดิเปนรอยละ 17.63 และ 4.80 ของรายไดทั้งหมดของบริษัทในป 2543 และไตรมาสที่ 2 
ของป 2544 

อยางไรก็ตาม นับตั้งแตไดเริ่มดําเนินธรุกิจการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับทาง Sylvan 
มาตลอด โดยบริษัทสามารถดําเนินการเปนตัวแทนศูนยสอบไดอยางมีประสทิธิภาพ เปนท่ีพอใจของ Sylvan และไดรับการตอสัญญาตอไปอีก 
1 ป ตลอดจนบริษัทไดพยายามรักษาคุณภาพของการใหบริการดังกลาวตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที ่Sylvan กําหนด เพ่ือท่ี Sylvan    จะได
ตอสัญญาใหแกบริษัทตอไป   

นอกจากน้ี บริษัทพยายามที่จะลดความเสี่ยงตอความเปนไปไดที ่ Sylvan จะไมตอสัญญาใหบรษิัท โดยปจจุบัน บริษัทอยูใน
ระหวางเจรจากับผูบริหารของ Sylvan ในการขอทําสญัญาเปนตัวแทนศูนยสอบในระยะยาวกวา 1 ป  

 

1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน 
Sylvan กําหนดวาการเปนตัวแทนศูนยสอบของ Sylvan ไดนั้น บริษัทตองมีพนักงานที่ไดรับประกาศนียบัตรจาก Sylvan จํานวน

อยางนอย 2 คน บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกสัญญาไดหากพนักงานที่ไดรับประกาศนียบตัรดังกลาวนั้นลาออกจนทําใหบรษิัทมี
พนักงานที่ไดรับประกาศนียบัตรดังกลาวนอยกวา 2 คน อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทมีพนักงานที่ไดรบัประกาศนยีบัตรดังกลาวจํานวน 3 คน 
และมีนโยบายที่จะรับพนักงานที่มีประกาศนียบัตรดังกลาวเพิ่มขึ้นอีก 1-2 คน เพื่อลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีพนักงานที่ไดรับประกาศนียบตัร
ดังกลาวคนใดคนหนึ่งลาออก นอกจากน้ี บริษัทมีการสนบัสนุนใหพนักงานไดมีการฝกอบรมคอมพิวเตอรและทดสอบความรู เพ่ือใหไดมาซ่ึงใบ
ประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรจาก Sylvan ดวย 

สําหรับธุรกิจการใหบริการดานอินเตอรเน็ตและการพัฒนาเว็บไซตก็จําเปนทีจ่ะตองมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงทํา
ใหบริษัทมีความเสี่ยงที่ไมสามารถรักษาหรือเพิ่มจํานวนบุคลากรเหลานี้ได เนื่องจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเหลานี้มีไมมากนัก
ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงดังกลาวโดยการจดัอบรมพนักงานที่มีอยูใหมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น และมีการ
สนับสนุนใหพนักงานไดมีการทดสอบความรูทางดานคอมพิวเตอรมากขึ้น  
 

1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
 ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวของโดยตรงกับเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากใน
ปจจุบัน  ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ สินคา และบริการ อยูเสมอเพื่อไมใหลาหลังคู
แขงขัน  รวมถึงมีการนําเสนอสินคาและบริการใหมๆ ที่ทันสมัย และรวดเร็วขึ้นอยูตลอดเวลา  ดังนั้นบริษัทจงึมีความเสี่ยงโดยตรงตอการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง และปรบัตวัใหสามารถแขงขันในธุรกิจได นอกเหนือจากนี้เทคโนโลยีในปจจุบันไดเขามามีสวนในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของมนุษย ซ่ึงรวมถึงการนําเสนอวัฒนธรรมใหมๆ   ดังนั้นบริษัทกม็ีความจําเปนตองเรียนรูการ
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใหได  ในกรณีทีบ่ริษัทไมสามารถปรบัตัวตามเทคโนโลยีใหมๆ ได จะทําใหบริษัท
เสียเปรียบคูแขงขันในการตอบสนองความตองการใหมๆ ของลูกคา ซ่ึงจะสงผลกระทบตอยอดขายและกําไรของบริษัทดวย เพื่อปองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว บริษัทไดตั้งงบประมาณไวรอยละ 20-30 ตอปของรายไดกอนหักคาใชจาย 
สําหรับลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   

อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงเร่ืองน้ีเสมอมา โดยทางผูบริหารของบริษัทไดเดินทางไปดูงาน และเทคโนโลยีตางๆ ในตางประเทศ 
โดยนํามาปรับปรุงนโยบายการดําเนินธุรกิจและกลยุทธของบริษัท เพื่อนํามาปรับปรุงการนาํเสนอสินคาและการใหบริการที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาได  นอกจากน้ี บริษัทไดรับการสนับสนุนทางดานเทคนิคจาก Microsoft Corporation (“Microsoft”) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการเปดโอกาสใหเขารวมสมัมนาอบรมเทคนิคใหมๆ  จาก Microsoft อีกดวย 
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1.7 ความเสี่ยงจากการอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ต 
บริษัทยอย ไดรับสัมปทานในการเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. เปนเวลา 10 ป ตามสัญญาดําเนินการใหบรกิารอินเตอรเน็ต

ฉบับลงวันที ่ 7 มีนาคม 2543 และเมื่อวันที ่ 1 กรกฎาคม 2544 ไดมีการทําสัญญาตัวแทนใหบริการอินเตอรเน็ตระหวางบริษัทกบับริษทัยอย 
โดยบริษัทจะเปนตวัแทนใหบริการอินเตอรเน็ตแกบริษัทยอยตามขอบเขตงานในสัญญาดําเนินการใหบริการอินเตอรเน็ต ยกเวนในสวนการ
ใหบริการแกลูกคาประเภท Corporate Leased Line บริษัทยอยจะเปนผูดาํเนินการเอง ดังนั้น บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทยอยไม
ตอสัญญาตวัแทนใหบริการ รวมทั้งบริษัทยอยอาจไมไดรับการตออายุสัมปทานการอนุญาตใหเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ต หรืออาจถูกบอกเลิก
สัญญาโดย กสท. อยางไรก็ตาม เนื่องจาก กสท. มีนโยบายที่จะเปดเสรีโทรคมนาคมในอนาคต และเมื่อนโยบายเปดเสรีดังกลาวมีผลบังคับใช 
บริษัทจะสามารถใหบริการอินเตอรเน็ตตอไปไดอยางตอเนื่องโดยไมตองมีสัมปทานแตอยางใด 
 
1.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และการเปดเสรีการโทรคมนาคม 

ธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ตของบริษัทและบริษัทยอยเปนสัมปทานของ กสท.  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของทางภาครัฐ 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของผูนําองคกรและเจาหนาที่ระดับสูง ในการกํากับดูแลนโยบายซึ่งเกิดขึ้น
บอยครั้งในระยะ 10 ปที่ผานมา  การพัฒนาการทางสังคม  การเปดเสรีโทรคมนาคม  และอื่นๆ รวมถึงการที่อาจมีการใหสัมปทานการเปนผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตรายใหมจาก กสท. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวในอนาคตอาจจะมีผลกระทบในดานบวกหรือดานลบอยาง
รวดเร็วตอธุรกิจ ในบางครั้งบรษิัทไมสามารถคาดการณลวงหนาได  ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐยังคงมีอยู และ
ไมสามารถประมาณเปนมูลคาได  

การเปดเสรีการใหบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ตอาจสงผลกระทบโดยตรงตอบริษัท คือทําใหบริษัทมีสวนแบงการตลาดลดลง และ
ลูกคารายใหมจะถูกกระจายไปตามผูใหบริการอินเตอรเน็ตที่มีจํานวนมากขึ้น อยางไรก็ตามการเปดเสรีการใหบริการอินเตอรเน็ตนั้นยังคงมี
ความไมแนนอน และคาดวาจะยังคงไมแนนอนตอไปในชวง 2-3 ปขางหนานี ้เนื่องจากการตัดสินใจเปดเสรีการใหบริการอินเตอรเน็ตจะตองมา
จากคณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(“กทช”) เทานั้น  ซ่ึงในปจจุบันกระบวนการคัดเลือกสมาชิก กทช. ยังคงเปนขอโตแยงอยู
ในสภา และไมสามารถคาดการณไดวาจะเสร็จสิ้นเมื่อใด  แมวาจะมีการจัดตั้ง กทช. เรียบรอยแลว กทช. ซึ่งจะรับผิดชอบในการดูแลนโยบาย
โทรคมนาคมทัง้หมดของประเทศ และควบคุม กํากับ ดูแล ใหผูใหบริการตางๆ ดําเนินการอยางเรียบรอยถูกตอง ภายใตกฎเกณฑเดียวกัน  คง
จะตองใชเวลาพอสมควรในการวางนโยบายโทรคมนาคมหลัก รวมถึงการพิจารณาเปดเสรีโทรคมนาคมขนาดใหญ เชน โทรศัพทพ้ืนฐาน  
โทรศัพทมือถือ  การสงสัญญาณผานดาวเทียม  เปนตน  กอนที่จะพิจารณาการเปดเสรีการใหบริการอินเตอรเน็ต 
 
1.9 ความเสี่ยงจากการที่ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายขดัของ 
 ในการประกอบธุรกิจอินเตอรเน็ต  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  คือปจจัยภายในที่สําคัญของการใหบริการอินเตอรเน็ต  ถา
เครือขายคอมพิวเตอรมีการขัดของหรือไมสามารถใหบริการไดจะสงผลกระทบโดยตรงตอการใหบริการ อยางไรก็ตามเพ่ือรองรับการขัดของ
ของเครือขายคอมพิวเตอรบริษัทไดพัฒนาระบบสาํรอง (Back Up Server System) นอกจากน้ี บริษัทมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณเรื่องเครือขายคอมพิวเตอรคอยควบคุมและดูแลอยางใกลชิดตลอด 24 ช่ัวโมง 
  
1.10 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 75 

ณ 30 มิถุนายน 2544 บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญกลุมหนึ่งคือ กลุมเยาวพฤกษ ถือหุนในบริษัทจํานวน 7,629,060 หุน คิดเปน
รอยละ 93.04 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดสวนการถือหุนที่มากกวา 3 ใน 4 ดังกลาว ทําใหผูถือหุนรายใหญ
ดังกลาวมีอํานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษทัในทุกเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุน
รายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอใหทีป่ระชุมผู
ถือหุนพิจารณา นอกจากน้ี การถือหุนในลักษณะกระจุกตัวโดยผูถือหุนรายใหญนี้ยังทําใหโอกาสทีบ่ริษัทจะถูกครอบงํากิจการ (Takeover) 
โดยบุคคลอื่นไมสามารถเกิดขึ้นได โดยปราศจากการยินยอมของผูถือหุนรายใหญนี ้ แมวาผูถือหุนกลุมอื่นจะเหน็โอกาสที่จะทําใหมูลคาของ
กิจการเพ่ิมข้ึน   

อยางไรก็ตาม  สัดสวนการถือหุนของกลุมเยาวพฤกษจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 62.54 ของทุนที่ชําระแลวทัง้หมดของบริษัท
ภายหลังจากการเสนอขายหุนใหประชาชน 
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