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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
12.1 งบการเงิน 
 

(1)! สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปท่ีผานมา และงวดลาสุด 
รายงานของผูสอบบญัชีรับอนุญาต ประจําป  2541-2543  กลาววางบการเงนิของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีที่รบัรองทั่วไป 
 

(2)! สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ตารางสรุปยอแสดงรายการงบดุล  งบกําไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด  ในระยะ 3 ปที่ผานมา 

                (บาท) 
งบดุล ไตรมาสท่ี 2  

ป 2544 
Managerial Conso 

2543^ 
2543* 2542** 2541** 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 804,847 2,105,466 2,105,466 282,321 171,987 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 804,261 300,119 300,119 304,488 0 
สินคาคงเหลือ 325,600 58,331 58,331 0 0 
ดอกเบี้ยคางรับ 2,013,151 1,091,276 1,091,276 0 0 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,154,492 1,979,045 1,979,045 492,800 5,269,130 

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 6,102,354 5,534,236 5,534,236 1,079,609 5,441,117 
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการ 8,464,215 17,135,514 17,135,515 78,275 0 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 12,628,537 12,631,587 12,631,587 6,893,141 1,165,352 
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,759,740 4,199,935 1,860,191 0 0 
สินทรัพยอื่น 2,810,574 1,601,199 1,601,199 1,434,824 88,029 

รวมสินทรัพย 31,765,418 41,102,473 38,762,728 9,485,850 6,694,498 
       
เงินกูยืมจากธนาคาร 8,534,060 8,963,206 8,963,206 0 0 
เจาหนี้การคาและตั๋วเงนิจาย 2,335,671 360,564 360,564 157,500 0 
คาใชจายคางจาย 5,700,489 1,817,903 1,804,264 475,600 101,451 
สวนของเจาหนี้เชาซื้อสินทรัพยที่ครบกําหนดชาํระใน 1 ป 771,852 771,852 771,852 771,852 0 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 769,252 3,124 16,762 0 0 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 18,111,324 11,916,648 11,916,648 1,404,952 101,451 
เจาหนี้เชาซือ้สินทรัพย 1,430,055 1,815,981 1,815,981 2,587,833 0 
เจาหนี้และเงินกูยืมกรรมการ 0 0 0 2,951,813 0 

รวมหน้ีสิน 19,541,379 13,732,629 13,732,629 6,944,598 101,451 
       
ทุนเรือนหุน      
ทุนจดทะเบียน (มูลคาหุนละ 100.00 บาท) 41,000,000 41,000,000 41,000,000 8,000,000 8,000,000 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว มูลคาหุนละ 100.00 บาท*** 41,000,000 41,000,000 41,000,000 8,000,000 8,000,000 
ขาดทุนสะสมยังไมไดจดัสรร (28,776,960) (15,097,832) (17,586,907) (5,458,748) (1,406,953) 

รวมสวนของผูถือหุน 12,224,040 25,902,168 23,413,093 2,541,252 6,593,047 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 0 1,467,675 1,617,006 0 0 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 31,765,418 41,102,473 38,762,728 9,485,850 6,694,498 

หมายเหตุ :  * รวมบรษิัทยอยตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2544 
 ** บริษัทไมมีบริษัทยอยจงึไมไดจัดทํางบการเงินรวม   
 *** ปจจุบันมูลคาหุนเทากับ 5 บาท 
 ^ งบการเงิน Managerial Consolidated ป 2543 เปนงบรวมที่จัดทําขึ้นเพื่อเปรียบเทยีบ โดยสมมติวามีการรวมบัญชีบริษัทและบริษัทยอย

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2543 
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           (บาท) 
งบกําไรขาดทุน ไตรมาสท่ี 1-2  

ป 2544 
Managerial Conso 

2543^ 
2543* 2542** 2541** 

รายไดจากการขาย 4,355,439 7,804,061 7,804,061 642,272 122,908 
รายไดคาบริการ 1,508,436 4,064,577 4,064,577 1,299,987 468,168 
รายไดดอกเบี้ยรับ 581,203 1,091,276 1,091,276 0 0 
รายไดอื่น 17,228 310,315 310,315 0 168,650 

รวมรายได 6,462,306 13,270,229 13,270,229 1,942,259 777,726 
ตนทุนขายและบริการ 10,491,849 15,313,250 15,343,047 2,531,285 586,816 
คาใชจายในการขายและบริหาร 8,375,211 10,145,007 9,814,036 3,359,553 1,579,456 
คาความนิยมตัดจายครั้งเดียว 0 416,892 8,669,761 0 0 
ดอกเบี้ยจาย 401,305 233,083 233,083 103,216 0 

รวมคาใชจาย 19,268,365 26,108,233 34,059,927 5,994,053 2,166,272 
กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษีและรายการพิเศษ (12,806,059) (12,838,003) (20,789,698) (4,051,795) (1,388,547) 
ขาดทุนสุทธิกอนการซื้อเงินลงทุน 0 0 8,252,869 0 0 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 1,617,006 3,198,919 408,670 0 0 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (11,189,053) (9,639,084) (12,128,159) (4,051,795) (1,388,547) 
ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน      
ขาดทุนสุทธ*ิ** (27.29) (44.48) (55.11) (50.65) (17.36) 
จํานวนหุนสามัญถ่ัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก*** 410,000 220,082 220,082 80,000 80,000 
หมายเหตุ :  * รวมบรษิัทยอยตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2544 
 ** บริษัทไมมีบริษัทยอยจงึไมไดจัดทํางบการเงินรวม   
 *** คํานวณท่ีมูลคาหุน 100 บาท ปจจุบันมูลคาหุนเทากับ 5 บาท 
 ^ งบการเงิน Managerial Consolidated ป 2543 เปนงบรวมที่จัดทําขึ้นเพื่อเปรียบเทยีบ โดยสมมติวามีการรวมบัญชีบริษัทและบริษัทยอย

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2543 
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 (บาท) 
งบกระแสเงินสด ไตรมาสท่ี 1-2 ป 2544 2543 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
ขาดทุนสุทธิ (11,189,053) (12,128,159) 
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไร (ชาดทุน) สุทธิเปนเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
คาเสื่อมราคาสนิทรัพย 1,630,192 2,413,296 
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 100,451 165,486 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (1,617,006) (408,670) 
คาโครงขายโทรศัพทตัดจําหนาย 24,384 0 

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย และหนี้สินดําเนินงาน (11,051,033) (9,958,048) 
ลูกหนี้การคา (504,143) 740 
สินคาคงเหลือ (267,270) (58,331) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (175,448) 63,032 
สินทรัพยอื่น (1,233,758) 107,302 
เจาหนี้การคาและตั๋วเงนิจาย 1,975,107 171,614 
คาใชจายคางจาย 3,896,225 (3,497,742) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 752,490 (7,590) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (6,607,830) (13,179,022) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท รอยเนท จํากัด 0 (10,262,584) 
ดอกเบี้ยคางรับ (921,875) (1,091,276) 
เงินสดรับจากลูกหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ 8,671,230 619,195 
ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณเพ่ิม (1,627,141) (1,062,553) 
เงินสดรับจากลูกหนี้และเงินกูยืมแกบริษัทยอย 0 13,161 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) จากกิจกรรมลงทุน 6,122,284 (11,784,056) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
เงินสดจากการออกหุนทุน 0 18,000,000 
เงินสดรับจาก (จายคืน) การกูยืมเงินธนาคาร 0 9,000,000 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 429,781 0 
จายชําระเจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ 0 (1,434,773) 
จายชําระเงินกูยืมจากธนาคาร (858,928) (36,793) 
จายชําระเจาหนี้เชาซื้อสินทรัพย (385,926) (454,612) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (815,072) 25,073,822 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (1,300,619) 110,743 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนงวด 2,105,466 1,994,723 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือปลายงวด 804,847 2,105,466 
หมายเหตุ :  ในป 2541-2542 บริษัทไมไดจัดทํางบกระแสเงินสด 
 ในป 2543 เปนงบกระแสเงินสดเฉพาะบรษิัท 
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อัตราสวนทางการเงนิ ไตรมาสท่ี 1-2  
ป 2544   

2543 2542* 2541* 

อัตราสวนสภาพคลอง     
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.34 0.46 0.77 53.63 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.09 0.20 0.42 53.63 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (1.14) (3.99) N/A #1 N/A #1 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 21.24 39.26 12.76 N/A #2 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16.95 9.17 28.22 N/A #2 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 109.31 526.07 N/A #2 N/A #2 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 3.29 0.68 N/A #2 N/A #2 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 15.57 59.23 32.14 N/A #2 
ระยะเวลาชําระหนี ้(วัน) 23.13 6.08 11.20 N/A #2 
Cash cycle (วัน) (2.88) 3.78 N/A #2 N/A #2 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร     
อัตรากําไรขั้นตน (%) (78.92) (29.27) (30.33) 3.65 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (221.46) (182.40) (203.30) (227.98) 
อัตรากําไรอื่น (%) 0.27 2.34 0.00 21.69 
อัตรากําไรสุทธ ิ(%) (173.14) (91.39) (208.61) (178.54) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (60.79) (93.46) (88.72) N/A #2 
อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสิน (%) (31.73) (50.27) (50.08) N/A #2 
อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสินถาวร (%) (75.68) (99.51) (96.83) N/A #2 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.18 0.55 0.24 N/A #2 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.60 0.59 2.73 0.02 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) (15.41) (55.54) N/A #3 N/A #3 
อัตราการจายเงินปนผล (%)     
หมายเหตุ : * บริษัทไมมีบริษัทยอยจงึไมไดจัดทํางบการเงินรวม 
   ในป 2543 เปนงบกระแสเงินสดเฉพาะบรษิัท   
 N/A #1 หมายถึง บรษัิทไมไดจัดทํางบกระแสเงินสด 
 N/A #2 หมายถึง ไมมีรายการในงบการเงนิ 
 N/A #3 หมายถึง หาคาไมได  
 
12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
12.2.1 ผลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินธุรกิจ 

เนื่องจากบริษัทเริ่มกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจในป 2544 นี้  จึงไมมีผลการปฏิบตัิตามแผนการดาํเนินธุรกิจในปที่ผานมา 
 
12.2.2 ผลการดําเนินงาน 

 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 บริษัทและบรษิัทยอยมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจาก 1.94 ลานบาทในป 2542 เปน 13.27 และ 6.46 ลานบาทในป 2543 และ 2 ไตรมาส
แรกของป 2544 ตามลําดบั   รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจาก 0.64 ลานบาทในป 2542 เปน 7.80 และ 4.35 ลานบาทในป 2543 และ 2 ไตร
มาสแรกของป 2544 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทและบรษิัทยอยเริ่มดําเนินธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ตในป 2543 และกลุมลูกคา
อินเตอรเน็ตแพ็กเกจไดมีการเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  สวนรายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้นจาก 1.30 ลานบาทในป 2542 เปน 4.06 และ 1.57 ลาน
บาทในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 2544 ตามลําดบั  เนื่องจากบริษัทไดมีการเพิ่มการใหบริการอินเตอรเน็ตในรูปแบบสมาชิกรายป ราย 
6 เดือน และรายเดือนขึน้ นอกจากน้ี บริษัทยังไดเริ่มดําเนินธุรกิจใหบริการอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอรในป 2543  หลังจาก
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ที่ไดเปดดําเนินการ  ผูใชบริการศนูยฝกอบรมและผูเขารับการทดสอบรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรของบริษัทไดเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางมาก  ทําใหบริษทัตองมีการเพิ่มวิชาในการฝกอบรมและการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรขึ้นอีก  ทําใหรายไดจากการ
ใหบริการเพิ่มขึ้นตามลําดับ รายไดดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นเพิ่มขึ้นจาก 0 บาทในป 2542 เปน 1.09 และ 0.58 ลานบาทในป 2543 และ 2 ไตร
มาสแรกของป 2544 ตามลําดบั  ซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทใหกูยืมแกกรรมการของบริษัท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 11. เร่ืองรายการ
ระหวางกัน) 
 ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 2.53 ลานบาทในป 2542 เปน 15.34 และ 10.49 ลานบาทในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 
2544 ตามลําดบั  เนื่องจากบริษัทยอยมีการเพิ่มขนาดวงจรเชื่อมตออินเตอรเน็ตตางประเทศจาก 512 Kbps (ท่ีมีคาเช่ือมตอวงจร 0.49 ลาน
บาทตอเดือน) เปน 2 Mbps (ท่ีมีคาเช่ือมตอวงจร 1.06 ลานบาทตอเดือน) ในเดือนเมษายน 2543  ทําใหบริษัทยอยตองแบกรับภาระคา
เชื่อมตอวงจรตางประเทศจาก กสท. จํานวน 9.21 ลานบาท  และบรษิัทยอยยังไดเปลี่ยนแปลงคูสายโทรศัพทของ ทศท. เปนแบบ E1 ซ่ึงมี
ความเร็วสูงขึ้นในเดือนเมษายน 2543 ทําใหบรษิัทยอยมีตนทุนคาเชาคูสายโทรศัพทจาก ทศท. จํานวน 1.56. ลานบาทในป 2543   สําหรับใน 
2 ไตรมาสแรกของป 2544 บริษัทยอยไดปรับลดคาใชจายคาเชื่อมตอวงจรอินเตอรเน็ตตางประเทศจาก 2 Mbps เปน 512 Kbps ในเดือน
กุมภาพันธ 2544 ซึ่งขนาดวงจรดังกลาวยังคงเพียงพอตอผูใชบริการในปจจุบนั  ทําใหบริษัทยอยลดคาใชจายไดจํานวน 570,000 บาทตอเดือน 
แตตนทุนในการขายและบริการใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 ไมไดลดลงไปมากนักเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนคาเชื่อมตอวงจร
อินเตอรเน็ตประมาณ 5.15 ลานบาท  ตนทุนคาเชาคูสายโทรศัพทจาก ทศท. ประมาณ 2.98 ลานบาท  ตนทุนฝายฝกอบรมและฝายสนบัสนุน
ดานเทคนิคเพิ่มขึ้น 0.60 ลานบาท  นอกจากนี้บริษัทและบรษิัทยอยยังไดบันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 0.50 ลานบาทในป 2542 
เปน 2.41 และ 0.99 ลานบาทในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 2544   
 สวนคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 3.36 ลานบาทในป 2542 เปน 9.81 และ 8.37 ลานบาทในป 2543 และ 2 ไตรมาส
แรกของป 2544 ตามลําดับ  เนื่องจากมีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นในป 2543 เชน คาไปรษณียและคา
โทรศัพทจํานวน 1.50 ลานบาท  คาโฆษณาและสงเสริมการขายจํานวน 1.26 ลานบาท  คาใชจายดานเงินเดือนพนักงาน 2.30 ลานบาท  และ
คาใชจายอ่ืนๆ อีก 1.29 ลานบาท   สําหรับ 2 ไตรมาสแรกของป 2544  คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก  คาไปรษณียและคา
โทรศัพทจํานวน 2.7 ลานบาท  คาใชจายดานเงินเดือนพนักงาน 4.24 ลานบาท  และคาที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพยให
ประชาชน และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมจํานวน 1.00 ลานบาท  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 บริษัทและบรษิัทยอยไดเพิ่มจํานวนพนักงานจาก 18 คน (9 คนของบริษัทและ 9 คนของบริษัทยอย) ณ 31 ธันวาคม 2543  เปน 33 
คน (20 คนของบริษัทและ 13 คนของบริษัทยอย) ณ 30 มิถุนายน 2544 ทําใหคาตอบแทนพนักงานของบริษัทและบรษิัทยอย เพ่ิมข้ึนจาก 
2.30 ลานบาท (1.25 ลานบาทของบริษัทและ 1.15 ลานบาทของบริษัทยอย) ในป 2543 เปน 4.24 ลานบาท (3.32 ลานบาทของบริษัท และ 
0.92 ลานบาทของบริษัทยอย) ใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 
 นอกเหนือจากนี้บริษัทเริ่มทําประชาสมัพันธผลิตภัณฑและบริการของบรษิัทผานสื่อตางๆ เชน โฆษณาทางวิทย ุ หนังสือพิมพและ
นิตยสารดาน IT การติดปายโฆษณาหลังรถสามลอ และการเปดรานแสดงสนิคาตามงานแสดงสินคา เปนตน เปนจํานวนเงิน 1.26 ลานบาทใน
ป 2543 และ 0.30 ลานบาทใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544   และบรษิทัและบรษิัทยอยยังมีคาใชจายดานคาเชาอาคารสํานักงานเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีสํานักงานเพ่ือรองรับพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน ในเดือนพฤษภาคม ป 2544  ทําใหคาเชาอาคารสาํนักงานเพ่ิมจาก 0.60 ลาน
บาทในป 2543 เปน 0.60 ลานบาทใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 
 บริษัทและบรษิัทยอยมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก (4.05) ลานบาทในป 2542 เปน (12.13) และ (11.19) ลานบาทในป 2543 และ 2 
ไตรมาสแรกของป 2544 ตามลําดับ  เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีตนทนุขายและบริการที่เพิ่มขึ้นมากกวารายไดที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากตนทุน
ในการตอเช่ือมวงจรอินเตอรเน็ตยังอยูในระดับสูง  และมีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคูสายโทรศัพทของ ทศท. เปนแบบ E1 ซ่ึงมี
ความเร็วสูงขึ้นในเดือนเมษายน 2543  ตนทุนฝายฝกอบรมและฝายสนบัสนนุดานเทคนิค  และตนทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นดังที่ไดกลาวไปแลว   อีก
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหบริษทัและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นไดแก คาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก คาใชจายดานเงินเดือน
พนักงาน คาไปรษณียและคาโทรศัพท คาโฆษณาและสงเสริมการขาย คาที่ปรึกษาทางการเงิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นดังที่ไดกลาวไป
แลว  ทําใหบริษัทมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจาก (5.46) ลานบาทในป 2542 เปน (17.59) และ (28.78) ลานบาทในป 2543 และไตรมาสที่ 2 ของ
ป 2544 ตามลําดบั 
 บริษัทคาดวาจะสามารถปรบัลดตนทุนในการขายและบริการ และคาใชจายในการขายและบริหารโดยการเขารวมโครงการ 1222  
และโครงการ 1222 นี้จะชวยเพิ่มรายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตไดทัว่ประเทศ  และยังมีสวนในการลดคาใชจายในการจัดซื้อ Router  



 บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) 
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การจัดหาพื้นที่ติดตั้ง Router  คาเชาคูสายโทรศัพท Leased Line และคาใชจายในการดําเนินงานในแตละจังหวัดทั่วประเทศในอนาคต
หลังจากเปดใหบริการเต็มรูปแบบภายในเดือนกันยายน 2544 นี้ 
 ขาดทุนสุทธิตอหุน (คํานวณจากมูลคาหุนที ่100 บาท) ไดลดลงจาก (50.65) บาทตอหุนในป 2542 เปน (40.30) และ (27.29) บาท
ในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 2544 ตามลําดับเนื่องจากบริษัทไดทาํการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8 ลานบาทในป 2542 เปน 41 ลาน
บาทในป 2543 
 บริษัทมีอัตรากําไร (ขาดทุน) ขั้นตนใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 เทากับรอยละ (78.92) เพ่ิมข้ึนจากรอยละ (30.33) และ (27.88) 
ในป 2542 และ 2543 ตามลําดบั เนื่องจากบริษัทมีตนทุนจากการขายและบริการเพิ่มมากขึ้นกวารายไดจากการขายและบริการ  อัตรากําไร 
(ขาดทุน) สุทธิดีขึ้นจากรอยละ (208.61) ในป 2542 เปน (93.71) ในป 2543  แตกลบัลดลงเปนรอยละ (173.14) ใน 2 ไตรมาสแรกของป 
2544  เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนขั้นตนเปนจํานวนมากขึ้น มากกวาผลตางระหวางรายไดอื่นและคาใชจายอื่น ทาํใหมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มมาก
ขึ้น  แตอยางไรก็ตามหลังจากโครงการ 1222 ไดเริ่มเปดดําเนินการอยางเต็มรูปแบบในเดือนกันยายน 2544 นี้  บริษัทคาดวาจะมีรายไดจาก
การใหบริการอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จากการใหบริการไปทัว่ประเทศ  บริษัทคาดวาจะสามารถลดผลขาดทุนไดอยางมีนัยสําคญั
เนื่องจากตนทุนในการขายและบริการจะไมเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่สูงเทากับรายไดที่เพิ่มขึ้น  บริษัทจะมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิดี
ขึ้นตามลําดับ 
 ป 2543 และ 2544 เปนปที่บรษิัทมีการขยายธุรกิจเปนอยางมาก  บริษัทไดเริ่มทําธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ต และการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรอยางจริงจัง  (นอกเหนือจากธุรกิจที่ดําเนินการอยูแลวกอนป 2543 ซึ่งไดแก การฝกอบรมดานคอมพิวเตอร  
การใหบริการใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร  และการจําหนายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร)   เนื่องจากบริษัทยอยของบริษัท
ไดรับสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2543  และบริษัทไดรบัลขิสิทธิ์การเปนตัวแทนศูนยสอบรบัรอง
มาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรจาก Sylvan ประเทศออสเตรเลีย เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2543  แมวาการดําเนินธุรกิจในชวงเริ่มตนจะ
ประสบปญหาตางๆ จากปจจัยภายในและภายนอกบรษิัท  รวมถึงการขยายขนาดวงจรตอเชื่อมอินเตอรเน็ตจากตางประเทศที่มีตนทุนสูงอยาง
เกินความจําเปน  เปนผลทาํใหบรษิัทมีผลขาดทุนในการดําเนินการใน 3 ปที่ผานมา  แตอยางไรก็ตามในปจจุบนัผูบริหารของบริษัทมีความ
เขาใจในสภาวะตลาดของธุรกิจใหมมากขึ้น  มีการทําการตลาดและคิดคนสนิคาใหมขึ้นมาอยางเหมาะสมกับความตองการของตลาดมากขึ้น  
สามารถวิเคราะหถึง   ศักยภาพในการแขงขัน (Competitive Edge) ของบริษัท  และการขยายธุรกิจในตลาดเฉพาะ (Niche Market) ท่ีมี
แนวโนมที่ด ี  มีการปรับตวัในการดาํเนนิธุรกิจอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ  มีการควบคุมคาใชจายตางๆ อยางละเอียดถี่ถวน  มีการตัดสินใจ
ทางธุรกิจอยางอนุรักษนิยม (Conservative) มากขึ้น  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ  ประกอบกับธุรกิจอินเตอรเน็ต  การ
อบรมและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรยังมีแนวโนมในการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่องตอไปในอนาคต  รวมถึงบริษัทไดเขารวมโครงการ 1222 เพื่อลดตนทุนในการลงทุนและการดําเนินงานเพิ่มเติม และสรางโอกาสในการ
เพิ่มรายไดอยางกาวกระโดดจากการขยายฐานของลูกคาของบริษัทออกไปทัว่ประเทศ  รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑใหม Clean Net ท่ีจะเพ่ิม
โอกาสในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่ไมเคยใชอินเตอรเน็ตไดมากขึ้น  ผูบริหารของบริษัทมีความมั่นใจวาจะสามารถนําพาบริษัทใหเริ่มมีกําไรได
ภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2545 และจะสามารถทํากําไรอยางตอเนื่องจนลบขาดทุนสะสมไดหมดภายในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 
 
Managerial Consolidated Statement 2543 
 ทางสํานักงาน กลต. ไดขอใหบริษัทจัดทํางบการเงินของบริษัทและบรษิัทยอยภายใน ป 2543 (Managerial Consolidated 
Statement 2543) โดยตั้งสมมติฐานวาบริษัทไดเขาซื้อหุนรอยละ 68 ของบริษัทยอย และไดทําการโอนหุนสามัญรอยละ 32 ของบริษัทยอยให 
กสท. เม่ือ 1 มกราคม 2543 เพื่อทําการเปรียบเทียบกับงบการเงินของบริษทัและบรษิัทยอย ป 2543 ของผูสอบบัญชี  เนื่องจากการจัดตั้ง
บริษัทยอยขึ้นมา เกิดจากวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการขอสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. และไดมีการวางแผนมาตั้งแตแรกวาจะ
ใหบริษัทเขาถือหุนรอยละ 68 ของบริษัทยอย ตามสัญญาผูถือหุนระหวางบริษัท และ กสท. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2543  แตในการดาํเนินการจริง
มีความลาชาในการดําเนินการขออนุมัติจาก กสท. ทําใหบริษัทเขาซื้อหุนรอยละ 68 ของบริษัทยอยในวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2543  ดังน้ันงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอย ป 2543 ของผูสอบบญัชี  อาจจะไมสะทอนถึงภาพธุรกิจของกลุมบริษัทโดยรวม   
 อยางไรก็ตาม Managerial Conso ที่ไดจัดทําไมไดมีความแตกตางมากนักจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ป 2543 ของ
ผูสอบบญัช ี  สินทรัพยหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินรวม และรายไดรวม ไมไดแตกตางจากงบการเงินของผูสอบบัญช ี  สวนที่แตกตางกัน
ไดแก สนิทรัพยไมมีตัวตนของ Managerial Conso เทากับ 4.20 ลานบาท ในขณะที่งบการเงินของผูสอบบัญชีเทากับ 1.86 ลานบาท เน่ืองจาก
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สวนของผูถือหุนของบริษัทยอย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 ตอนที่บริษัทเขาลงทุนมีมูลคานอยกวา ณ วันที่ 1 มกราคม 2543 ดวยสาเหตุที่
บริษัทยอยมีผลขาดทุนในระหวาง 10 เดือนแรกของป 2543  สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทําใหสินทรัพยรวมใน Managerial Conso เทากับ 
41.10 ลานบาท มากกวา 38.76 ลานบาทในงบการเงินของผูสอบบัญชี 
 ขาดทุนสะสมใน Managerial Conso เทากับ (15.25) ลานบาท นอยกวา (17.59) ลานบาทในงบการเงินของผูสอบบัญชี เน่ืองจาก
ขาดทุนสุทธิใน Managerial Conso เทากับ (9.79) ลานบาท นอยกวา (12.13) ลานบาทในงบการเงินของผูสอบบัญชี  การที่ขาดทุนสุทธใิน 
Managerial Conso นอยกวา ในขณะที่รายไดรวมเทากัน เนื่องจากคาใชจายรวมในงบการเงินของผูสอบบัญชีทีส่งูกวา ตามรายการตอไปนี ้
-! คาความนิยมตัดจําหนายในงบการเงินของผูสอบบัญชี ซ่ึงเทากับ 8.67 ลานบาท มีมูลคามากกวาคาความนยิมตดัจําหนายใน 

Managerial Conso ซ่ึงเทากับ 0.42 ลานบาทมาก  เนื่องจากสวนของผูถือหุนของบริษัทยอย ณ 1 พฤศจิกายน 2543 (วันที่บรษิัทเขาซื้อ
บริษัทยอย) นอยกวาสวนของผูถือหุน ณ 1 มกราคม 2543 ทําใหบริษทัตองบันทึกตัดจําหนายคาความนิยมในงบการเงินของผูสอบบัญชี
มากกวาคาความนิยมตัดจําหนายใน Managerial Conso 

-! สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจําหนายในงบการเงินของผูสอบบัญชี เทากับ 0.16 ลานบาท (บันทึกรวมอยูในตนทุนขายและบริการ) มีคานอย
กวาใน Managerial Conso ซ่ึงเทากับ 0.47 ลานบาท เพียงเล็กนอย เนื่องจากสินทรัพยไมมีตัวตนตองตัดจําหนายตามอายุสัมปทาน ซ่ึง
เทากับ 10 ป ทําใหมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนตดัจําหนายในแตละปแตกตางกนัไมมากนัก 

 
ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ 
รายไดจากการขายที่ปรากฏในงบการเงินของผูสอบบัญชีเปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑอินเตอรเน็ต แพ็คเกจ และรายไดจาก

การขายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับรายไดคาบริการเปนรายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตแกสมาชิกประเภท Dial-Up 
Member และ Corporate Member  และรายไดจากการใหบริการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร  และรายไดจากการ
ใหบริการอื่นๆ  ดังนั้นรายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตจะมีสวนหนึ่งมาจากรายไดจากการขายและอีกสวนหนึ่งมาจากรายไดคาบริการ  แต
อยางไรก็ตามโครงสรางรายไดแบงตามประเภทธุรกิจไดแสดงไวอยูในหัวขอ 2.2 เรื่องโครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย 

ในป 2541 รายไดหลักของบริษัทจํานวน 0.61 ลานบาทมาจากกลุมธุรกิจอื่น ไดแก การใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร 
จํานวน 0.32 ลานบาท หรือรอยละ 40.93 และการจําหนายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 0.29 ลานบาท หรือรอยละ 37.46 ของว
รายไดรวมของบริษัท 

ในป 2542 หลังจากบริษัทไดเริ่มเปดใหบริการอินเตอรเน็ตในชวงทดลองระบบการใหบริการ (Trial Period)  รายไดหลักของบริษัท
มาจากธุรกิจการใหบริการอินเตอรเน็ต และธุรกิจการใหบริการฝกอบรมคอมพิวเตอร คิดเปนเงินประมาณ 0.64 และ 0.43 ลานบาท ซ่ึงคดิเปน
อัตราสวนรอยละ 32.99 และ 22.16 ของรายไดรวมทั้งหมดในป 2542  รายไดจากการใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร การจําหนาย
อุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร และรายไดอื่นๆ ซึ่งเคยเปนรายไดหลักในป 2541 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเทากับ 0.87 ลานบาท แตมีสัดสวนลดลง
จากรอยละ 78.38 ในป 2541 เปนรอยละ 44.85 ของรายไดรวมของบริษัทและบรษิัทยอยเทานั้น เนื่องจากในชวงป 2542 ธุรกิจอินเตอรเน็ตมี
การขยายตัวอยางมาก ประกอบกับบรษิัทเปนผูใหบริการอินเตอรเน็ตรายใหมที่ใหบริการที่มีคุณภาพที่ด ีทาํใหกลุมลูกคาไดใหความสนใจ และ
บริษัทเริ่มเปดใหบริการอบรมคอมพิวเตอร จึงทําใหรายไดหลักของป 2542 ของบริษัทมาจากการใหบริการอินเตอรเน็ต และการใหบริการอบรม
คอมพิวเตอร  ในขณะเดียวกันการใหคําปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร และการจําหนายอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร มีจํานวน
เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

ในป 2543 รายไดจากการใหบริการอนิเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นเปน 9.53 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราสวนรอยละ 71.82 ของรายไดรวมของ
บริษัทและบรษิัทยอย  รายไดจากการใหบริการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นเปน 2.34 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน
รอยละ 17.63 ของรายไดรวมของบริษทัและบรษิัทยอย  สําหรับรายไดจากการใหบริการอ่ืนๆ มีมูลคาลดลงเปน 0.31 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอย
ละ 2.34 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย  เนื่องจากบริษัทยอยของบริษัทไดรับสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. และ
บริษัทไดรับลิขสิทธิ์การเปนตัวแทนศูนยสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรจาก Sylvan ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจ
อินเตอรเน็ต การฝกอบรมคอมพิวเตอร  และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร จึงทําใหบริษัทสามารถจดัหารายไดเพิ่มขึ้นจากกลุม
ธุรกิจหลัก 

ใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 รายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตมีจํานวนเทากับ 5.20 ลานบาท มีสัดสวนเพิม่ขึ้นเปนรอยละ 
80.50 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย สวนเน่ืองจากบริษัทมุงเนนการใหบริการอินเตอรเน็ตอยางจริงจัง  สําหรับรายไดจากการ
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ใหบริการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอรลดลงเปน 0.31 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.80 ของรายไดรวมของ
บริษัทและบรษิัทยอย เนื่องจากบริษัทอยูในชวงการปรับเปลี่ยนวิชาเรียน และจัดหาอาจารยผูสอนใหมใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากขึ้น  ในสวนของรายไดจากการใหบริการอื่นๆ ใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 เทากับ 
0.35 ลานบาทซึ่งอยูในระดับเดียวกบั 0.31 ลานบาท ในป 2543 
 

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ 
บริษัทไมไดทําประมาณการ จึงไมมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 

 
12.2.3 ฐานะการเงิน 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เทากับ 38.76 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 9.49 ลานบาทในป 2542  คิดเปนเพิ่มขึ้น

รอยละ 308.43  สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนรายการทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ   โดยเพ่ิมข้ึนเกือบสองเทาจาก 6.89 ลานบาทในป 2542 
เปน 12.63 ลานบาทในป 2543 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อ Router  เพ่ือใหบริการอินเตอรเน็ต และมีการซื้ออุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร  
และอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานเพิม่ขึ้น เพื่อรองรับจํานวนผูใชบริการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานดานคอมพิวเตอรที่เพิ่มขึ้น  และลูกหนี้
และเงินใหกูยืมแกกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 0.08 ลานบาทในป 2542 เปน 17.13 ลานบาทในป 2543  

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 เทากับ 31.76 ลานบาท ลดลงจาก 38.76 ลานบาทในป 2543 เนื่องจากลูกหนี้
และเงินใหกูยืมแกกรรมการลดลง 8.67 ลานบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 11. รายการระหวางกัน) 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นในป 2543 เกิดจากการโอนหุนในบริษัทยอย จํานวนเงิน 4.8 ลานบาท (หุนสามัญ 480,000 หุน มูลคา
หุนละ 100 บาท) ใหกับ กสท. และพนักงาน กสท. ที่ไดรับจัดสรร เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งรวมทั้งการใหบริการ
อินเตอรเน็ตของบริษัทยอย โดยผูรับโอนไมตองชําระมูลคาหุนตามสัญญา ลงวันที่ 6 มีนาคม 2543 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 5.3 เร่ือง
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธ)ิ  สินทรัพยไมมีตัวตนนี้จะทยอยตัดบัญช ี (Amortization) ตลอดอายุของสมัปทาน  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 
และ 30 มิถุนายน 2544 คาสิทธิดังกลาวมีจํานวนเหลืออยูเทากับ 1.86 และ 1.76 ลานบาท ตามลาํดับ 

สินทรัพยหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจาก 1.08 ลานบาทในป 2542 เปน 5.46 และ 6.10 ลานบาทในป 2543 และไตรมาสที่ 2 ของป 
2544 ตามลําดับ  โดยในป 2543 สวนใหญจะเพิ่มขึ้นจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร และสนิทรัพยหมุนเวียนอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทมี
การเพิ่มทุนในป 2543  ใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 บริษัทไดขยายธุรกิจเปนอยางมากซึ่งทําใหรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้น สงผล
ใหบริษัทตองมีการเพิ่มระดับสินคาคงเหลือและลูกหนี้การคามากขึ้น  นอกจากนี้ดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอยไดเพิ่มขึน้ 2 เทาจาก 1.09 ลานบาท
ในป 2543 เปน 2.01 ลานบาทในไตรมาสที่ 2 ของป 2544 

แตอยางไรก็ตาม ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับของบริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับรายการอื่นๆ ของสินทรัพย 
เนื่องจากบริษัท มีนโยบายในการขายสินคาและบริการเปนเงินสด หรือการใหเครดิตระยะสั้น ประกอบกบับรษิัท สามารถเก็บเงินจากการขาย
สินคาไดอยางรวดเร็ว และระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยต่ํา นอกเหนือจากนี้บรษิัทและบริษัทยอยมีหนี้สญูจากการใหสินเชื่อทางการคานอยมาก  
 

สภาพคลอง 
ในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงานเทากับ (13.18) และ (6.61) ลานบาท 

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสทุธิจากการที่ตนทุนในการขายและบริการ  และคาใชจายในการขายและบริหาร มีจํานวนสูงกวารายได  
โดยเฉพาะคาใชจายคางจายที่มากเพ่ิมขึ้นถึง 3.50 ลานบาทในป 2543 และลูกหนี้การคา  สินคาคงเหลือ  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และสินทรัพย
อ่ืน ท่ีเพ่ิมข้ึนรวมกันเทากับ 2.18 ลานบาทใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 เนื่องจากบริษัทมีขยายธุรกิจและมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการลงทนุเทากับ (11.78) ลานบาท ในป 2543 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพยและหนีส้ินของ
บริษัทยอยจํานวน 10.26 ลานบาท ซึง่เกิดจากรายการปรับปรุงสนิทรัพยจํานวน 22.13 ลานบาท และการปรับปรุงหนี้สินจํานวน 11.88 ลาน
บาท เนื่องจากรายการการเปลี่ยนแปลงเงินทุนที่ไดมา (ใชไป) ของกระแสเงินสดตั้งแตวันที่บริษัทเขาถือหุนในบริษัทยอย จะรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย หรือหนีส้ินของบริษัท ซึ่งเปนรายการที่แสดงถึงกระแสเงินสดของบริษทักอนวันที่บรษิัทมีการถือหุนในบริษัทยอย  
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นอกจากนี้บริษัทและบรษิัทยอยมีการซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมจํานวน 1.06 ลานบาท และมีดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้นจํานวน 1.09 ลานบาท  สําหรับ
ใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการลงทุน 6.12 ลานบาทเนื่องจากบริษัทไดรับเงินคนืจากเงินใหกูยืมแกกรรมการ
จํานวน 8.67 ลานบาท และมีการซื้อสนิทรัพยเพิ่มเติมจํานวน 1.63 ลานบาท  (ปจจุบันกรรมการทานดังกลาวไดชาํระคืนเงินกูยืมและดอกเบี้ย
คางจายใหบริษทัและบริษัทยอยจนหมดแลว ในวันที่ 19 กรกฎาคม  2544 ดังรายละเอียดในขอ 11. เร่ืองรายการระหวางกัน) 

บริษัทไดกระแสเงินสดจากการจัดหาเงนิ จํานวน 25.71 ลานบาทในป 2543 ซึ่งมาจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม
จํานวน 18.00 ลานบาท และจากการกูยืมเงินจากธนาคารเพิ่มขึ้นจํานวน 9.00 ลานบาท เพื่อลงทุนในสินทรัพยและเสริมสภาพคลองใหกับ
บริษัท  ใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินจํานวน (0.81) ลานบาท เน่ืองจากมีชําระเงินกูยืมแกธนาคาร-
สุทธ ิ เทากับ 0.43 ลานบาท และชําระเจาหน้ีเชาซ้ือสินทรัพย จํานวน 0.38 ลานบาท  โดยบริษัทนาํเงินที่ไดมาจากการชําระคืนเงินกูของ
กรรมการ มาชําระคืนเงินกูยืมธนาคารเพื่อลดภาระดอกเบี้ย 

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยดขีึ้นจากป 2542  โดยมีระยะเวลาเทากับ 9.17 และ 16.95  วัน ในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 
2544 ตามลําดบั เทียบกับ ระยะเวลา 28.22 วันในป 2542  ระยะเวลาขายสนิคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 0.68 วันในป 2543 เปน 3.29 วันใน 2 ไตร
มาสแรกของป 2544  ในขณะที่ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมากจาก 6.08 วันในป 2543 เปน 23.13 วันใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 
เนื่องจากบริษัทยังไมไดชําระคาใชจายดานตนทุนขายและบริการ  ซ่ึงทําใหคาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้นจาก 1.80 ลานบาทในป 2543 เปน 5.70 
ลานบาทในไตรมาสที่ 2 ของป 2544 

อัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 0.77 เทาในป 2542 เปน 0.46 และ 0.34 เทาในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 2544 
ตามลําดบั และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลงจาก 0.42 เทาในป 2542 เปน 0.20 และ 0.09 เทาในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 
2544 ตามลําดับ  เนื่องจากบริษัทมีการกูยืมเงินจากธนาคารเพิ่มขึ้นจํานวน 9.00 ลานบาทในป 2543  และบริษทัมีการลงทุนสินทรัพยถาวร
มากขึ้นกวา 1.63 ลานบาทใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 ทําใหสินทรัพยหมุนเวียนลดลง ประกอบกบัมีคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 3.90 ลาน
บาทใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 
 

เงินลงทุน 
บริษัทมีสินทรัพยถาวรจํานวน 33.23 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2543 เพ่ิมข้ึนจาก 8.41 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2542 เน่ืองจาก

บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัทยอยเมื่อวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2543 และไดเริ่มบันทึกสินทรัพยที่ไมมีตัวตนจากการเขาลงทุนในบริษัทยอย  
นอกจากนั้นบริษัทยังไดใหกูยืมแกกรรมการของบริษัท ลงทุนในอุปกรณคอมพิวเตอร และเครื่องใชสํานักงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับรับจํานวน
ผูใชบริการฝกอบรมและรับรองมาตรฐานดานคอมพิวเตอรที่เพิ่มขึ้น 

จากนั้นในไตรมาสที ่ 2 ของป 2544 บริษัทมีสินทรัพยถาวรลดลงเหลือจํานวน 25.66 ลานบาท เนื่องจากลูกหนีแ้ละเงินใหกูยืมแก
กรรมการลดลง 8.67 ลานบาท  มีสินทรัพยอ่ืนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 1.21 ลานบาท  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เน่ืองจาก
มีการซ้ืออุปกรณเพ่ิม 1.63 ลานบาท ซ่ึงมีจํานวนเทากับกับคาเสื่อมราคาของ 2 ไตรมาสแรกของป 2544 

 
แหลงที่มาของเงินทุน 
ในชวงระยะเวลาตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน  แหลงเงินทุนของบริษัทสวนใหญมาจากสวนของผูถือหุน หรือมาจากการเสนอขายหุน

สามัญใหแกผูถือหุนเดิม  โดยเฉพาะในป 2543 บริษัทไดทําการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 2 ครั้ง จาก 8 ลาน
บาท เปน 26 ลานบาท เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2543 และ จาก 26 ลานบาท เปน 41 ลานบาท เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2543  ในปจจุบันบริษัทมี
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 41 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน 8.2 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท   แมวาขาดทุนสะสมที่ยัง
ไมไดจัดสรรจะเพิ่มขึ้นเปน (17.59) และ (28.78) ลานบาท ในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 2544 ตามลําดับ  แตการเพิ่มทุนโดยการเสนอ
ขายหุนสามัญใหประชาชนในครั้งนี ้  และกําไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากไตรมาสที่ 3 ของป 2545 จากการดําเนินงานของบริษัท  โครงการ 1222  
และผลิตภัณฑ Clean Net  จะทําใหขาดทุนสะสมหมดไปในไตรมาสที ่1 ของป 2547 

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 6.94 ลานบาทในป 2542 เปน 13.73 และ 19.54 ลานบาทในป 2543 และไตรมาสที่ 2 ของป 2544 
ตามลําดบั เนื่องจากในป 2543 มีการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจํานวน 9.00 ลานบาท โดยใชที่ดินของกรรมการบริษัททานหนึ่งค้ํา
ประกัน  และคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 1.32 ลานบาท  และใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544  บริษัทเริ่มบริหารเงินทนุดวยสินเชื่อทางการคามาก
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ขึ้น ดังจะเห็นไดจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายที่เพิ่มขึ้น 1.98 ลานบาท และคาใชจายคางจายที่เพิ่มขึ้น 3.90 ลานบาท โดยเร่ิมลดการพ่ึงพา
เงินกูยืมจากธนาคาร ดังจะเห็นไดจากบริษัทเริ่มคืนเงินกูยืมธนาคารเปนจํานวน 0.43 ลานบาท 

อัตราสวนหนีส้ินตอทุนของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2544 เทากับ 1.60 เทา ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 0.55 เทา ณ 31 ธันวาคม 2543   
เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากคาใชจายคางจายที่เพิ่มขึ้นอยางมาก  แตสวนของผูถือหุนลดลงเนื่องจากขาดทนุสะสมที่เพิ่มขึ้น   อยางไรก็
ตามอัตราสวนหนีส้ินตอทุนก็ไดปรับลดลงมาจากระดับ 2.73 เทาในป 2542 เน่ืองจากบริษัทไดมีการเพ่ิมทุน 2 ครั้งจํานวน 33.00 ลานบาท ใน
ป 2543 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยดีขึ้นจาก (55.54) เทาในป 2543 เปน (15.41) เทาใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544  
แมวาดอกเบี้ยจายจะเพิ่มขึ้นจาก 0.23 ลานบาทในป 2543 เปน 0.40 ลานบาทใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 แตกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานติดลบนอยลงจาก (13.18) ลานบาทในป 2543 เปน (6.61) ลานบาทใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544  แตกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานใน 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 2544 ก็ยังคงไมเพียงพอท่ีจะใชในการดําเนินธุรกิจ  ลงทุน  และจายชําระดอกเบี้ยและเงินตนคนื
แกเจาหนี้  แตอยางไรก็ตามหลังจากเพิ่มทุนและเสนอขายหุนใหประชาชนในครั้งนี้  บริษัทจะนําเงินบางสวนไปชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคาร
จนหมด ทําใหหนี้สินที่เหลืออยูเปนแคเจาหนี้การคา และเจาหนี้เชาซื้อสินทรัพยเปนหลักเทานั้น  นอกจากนี้เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพยยังลดลง
อยางตอเน่ือง 3.36 ลานบาทในป 2542 เปน 2.58 และ 2.20 ลานบาทในป 2543 และไตรมาสที่ 2 ของป 2544 ตามลําดับ 

 
12.2.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
  ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคตไดกลาวถึงในขอ 1. ปจจัยความเสี่ยง 
 


