
                   รางหนังสือชี้ชวน

บริษัท บรุคเคอร กรุป  จํ ากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนา

ค ําจํ ากัดความ                             1
รายละเอียดบริษัท 2
สวนที่ 1  ขอมูลสรุป (Executive Summary) 3
สวนที ่2  บริษัทที่ออกหลักทรัพย 6

1.0 ปจจัยความเส่ียง            7
2.0 ลักษณะการประกอบธุรกิจ                        15
3.0 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ          21
4.0 การวิจัยและพัฒนา                        41
5.0 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ                        41
6.0 โครงการในอนาคต          41
7.0 ขอพิพาททางกฎหมาย          44
8.0 โครงสรางเงินทุน                        44
9.0 การจัดการ         46
10.0 การควบคุมภายใน         54
11.0 รายการระหวางกัน         55
12.0 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน         59
13.0 ขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ         68

สวนที ่3  ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ        70
1.0 รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย                       71
2.0 ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย         71
3.0 ท่ีมาของราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย         71
4.0 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง                       72
5.0 การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร         72

สวนที่ 4   ขอมูลเกีย่วกับการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ        76
1.0 รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย         77
2.0 ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย         98
3.0 ท่ีมาของราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย                       99
4.0 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง                       99
5.0 การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร                                     99

สวนที่ 5  การรับรองความถูกตองของขอมูล      103
1.0 สวนบริษัท                     104
2.0 สวนท่ีปรึกษาทางการเงิน                     105

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท       107
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย                     111



                   รางหนังสือชี้ชวน

บริษัท บรุคเคอร กรุป  จํ ากัด (มหาชน)                                                                                                1

คํ าจํ ากัดความ

ขอความดงักลาวตอไปน้ี  มีความหมายในแบบแสดงรายการฉบับน้ี  นอกจากจะกํ าหนดไวเปนอยางอ่ืน

�บริษัท ฯ�  �บรุคเคอร�  หรือ �ผูเสนอขาย�     บริษัท บรุคเคอร กรุป จํ ากัด (มหาชน)

 �ผูสอบบัญชี� ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  คือ สํ านักงาน เอสจีวี ณ ถลาง

�บาท� สกุลเงินของประเทศไทย

�คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน� สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

�คณะกรรมการ� คณะกรรมการของบริษัทฯ

 �คณะกรรมการบริหาร� คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

�ไทย ซากุระ� หรือ �ท่ีปรึกษาทางการเงิน� บริษัทหลักทรัพย  ไทย ซากุระ จํ ากัด     ในฐานะเปนท่ีปรึกษาทางการเงินใน
การออกและเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี

�การออกและเสนอขายหลักทรัพย� การออกและเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกประชาชนท่ัวไป

�ราคาเสนอขาย� ราคาเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมและเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

�ใบสํ าคัญแสดงสิทธิแกประชาชนท่ัวไป� ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกท่ีซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป  
โดยผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดรับการจัดสรรจํ านวน 1 หุน จะมีสิทธิไดรับใบ
สํ าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญจํ านวน 1 หนวย 

�ตลาดรองของหุนท่ีเสนอขาย� ตลาดหลักทรัพยใหม  (Market for Alternative Investment :  MAI )

�ซีมิโก� หรือ �ผูจัดจํ าหนาย" บริษทัหลักทรัพย  ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

�สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ� สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

�คณะกรรมการ ก.ล.ต.�

�หุนสามัญ� หรือ  �หุนสามัญเพ่ิมทุน� หุนสามัญของบริษัทฯ มีราคาตราไวหุนละ 5 บาท

�โลจิสติกส� การบริหารการเคล่ือนยายของวัตถุดิบและสินคาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการดํ าเนินงาน

�การบริหารโซอุปทาน� การบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลดตนทุน   โดยปรับปรุง
การบริหารการจัดสงใหครอบคลุมถึงท้ังโลจิสติกส (Logistics)  และโซอุปทาน
(Supply Chain)

 �กลุมธาราสยาม� บริษัท  ธาราสยาม  จํ ากัด (�ธาราสยาม�)    บริษัท  ธาราสยาม  บิสซิเนส
อินฟอรมเมชัน่  จํ ากัด (�ทีเอสบีไอ�)   และ  บริษัท  ไทย เรทติ้ง เอเยนซี่  จํ ากัด
(�ทีอารเอ�)
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ผูเสนอขายหลักทรัพย บริษัท บรุคเคอร กรุป จํ ากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา �บริษัทฯ�)

ประวัติและลักษณะธุรกิจ •  บริษทัฯ เร่ิมกอตั้งในป พ.ศ. 2537  จากการรวมกิจการของ  2   บริษทัท่ีมคีวามเชี่ยวชาญใน
งานวจิัยและท่ีปรึกษาในประเทศไทย    ไดแก บริษัท  ไอ  เอ็ม  อาร เอส จํ ากัด และบริษัท  ซีมิ
โค  บิสซิเนส  อินฟอรเมชั่น  แอนด  รีเสิรช  จํ ากัด    ซึ่ง  ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล และนาย
จอรจ เดย ฮกุเกอร     เปนผูบริหารในบริษัทดังกลาวและกระท่ังปจจุบันเปนผูบริหารงานใน
บริษัทฯ

•  นับตั้งแตกอตั้ง    บริษทัฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โดยรวมถงึการไมมีขอจํ ากัดการถือหุนของนักลงทุนชาวตางชาติ

•  บริษทัฯ ใหบริการหลักดานท่ีปรึกษาทางธุรกิจ การวิจัยการตลาด งานวิจัยนโยบายรัฐ และ
งานส่ือส่ิงพิมพตางๆ ใหแกภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย รวมท้ังประเทศในภูมิภาคเอ
เชีย

•  ตลอดเวลาท่ีผานมาบริษัทฯ ดํ าเนินงานดวยเงินลงทุนเพียง       8  ลานบาท      จนกระท่ังใน
ปลายป 2543   บริษทัฯ  ไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูลงทุนในวงจํ ากัดและผูถือหุน
เดมิหลายคร้ังโดยไดรับเงินทุนรวมจํ านวน 92.86 ลานบาท  ทํ าใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจ
ไดตามแผนงานท่ีไดวางไว      ณ ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนชํ าระแลวเพ่ิมขึ้นเปน 75.69  ลานบาท

•   ในเดือนธันวาคม 2543  บริษทัฯ ไดซื้อกิจการของบริษัทคูแขงขันท่ีสํ าคัญ  คือ บริษัท ธารา
สยาม  จํ ากัด (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา �ธาราสยาม�)  มลูคาประมาณ  31.61 ลานบาท      ซึ่ง
การรวมกจิการน้ีจะทํ าใหบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาและเสนองานวิจัยใหมีคุณภาพมาก
ขึน้โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึกในธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีสํ าคัญของประเทศไทย   

หลกัทรัพยที่ขออนุญาต
เพือ่เสนอขายจากสํ านัก
งาน ก.ล.ต.

หุนสามัญ
1.  หุนท่ีออกใหมเสนอขายตอประชาชน จํ านวน  3,784,600 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5  บาท  
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
2. ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ จ ํานวน   23,814,950  หนวย โดยไมคิดมูลคา    ราคา
ใชสิทธิ  8  บาทตอหนวย    และอัตราการใชสิทธิเทากับหุนสามัญ 1 หุน  ตอ ใบสํ าคัญแสดง
สิทธิ  1 หนวย   อายุ  5   ปโดยมีการจัดสรรดังน้ี

  2.1    ใบสํ าคัญแสดงสิทธิจดัสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีซือ้หุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 3,000,000
หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 3 หนวย

2.2 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิจดัสรรใหแกผูถอืหุนเดิม  จํ านวน 15,138,082 หนวยในอัตราสวน
หุนสามัญ 1 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 1  หนวย

2.3 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีซื้อหุ นสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 
3,784,600 หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 1  หนวย
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2.4 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกผูลงทุนในวงจํ ากัด    จํ านวน 1,892,268 หนวย
ซึง่จะเสนอขายภายหลังการเสนอขายในคร้ังน้ี โดยกอนการเสนอขายบริษัทฯ จะ
ตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

นอกจากน้ีสํ าหรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามหัวขอ   2.1 ถึง 2.4       บริษัทฯ สามารถเรียกใหใช
สิทธกิอนก ําหนดโดยมติคณะกรรมการ  และบริษัทฯ จะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 3  เดือน

อยางไรก็ดี  ลักษณะตางๆ   ของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ  ไดแกประเภท  ราคาใชสิทธิ  อัตราการ
ใชสิทธิ    เงื่อนไขการปรับสิทธิ   และวันครบกํ าหนดอายุ    เปนอยางเดียวกัน ดังน้ันใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมดสามารถใชทดแทนกันได

ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิจํ านวน 23,814,950 หุน

การออกและเสนอขาย การเสนอขายในคร้ังนี้   ประกอบดวยหุนสามัญท่ีเสนอขายตอประชาชนตามหัวขอ 1  และ
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายตามหัวขอ   2.1  ถึง  2.3  

การสนอขายภายหลังจากการเสนอขายขางตน    ประกอบดวยใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ี
เสนอขายตาม 2.4   และหุนสามัญท่ีเสนอขายตอผูลงทุนในวงจํ ากัด จํ านวน  1,892,268  หุน
ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี  5/2543   ลงวันท่ี  6   ธนัวาคม   2543

ราคาเสนอขายหุนสามัญ มูลคาหุนละ 8  บาท   และไดรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา

วตัถุประสงคการใชเงิน •  บริษทัฯ มีวัตถุประสงคท่ีจะนํ าเงินจํ านวนท้ังส้ินประมาณ  29.29  ลานบาท  (จากการออก
และเสนอขายหุนสามัญท่ีเสนอขายแกประชาชนท่ัวไปซึ่งหักคาธรรมเนียมในการจัด
จ ําหนายและ   คํ านวณจากราคาเสนอขายหุนละ 8  บาท)     ไปใชสํ าหรับปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

•  หากใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน 21,922,682 หนวยไดรับการแปลงสภาพ (ไมรวมถึงใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิตามขอ  2.4)  บริษทัฯ มวีัตถุประสงคท่ีจะนํ าเงินจํ านวนท้ังส้ิน 175.38
ลานบาท  เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน     ใชในการขยายสวนงานภายในบริษัท      พัฒนา
ผลิตภัณฑหรือบริการใหม  และสํ าหรับการควบรวมกิจการในธุรกิจท่ีเกี่ยวของ

การจองซ้ือหุนสามัญ จ ํานวนขั้นตํ่ าของการจองซื้อหุนสามัญ       100   หุนตอ 1 ใบจองซื้อ

จ ํานวนข้ันสูงของการจองซื้อหุนสามัญ  25,000   หุนตอ 1 ใบจองซื้อ
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สวนที่ 1  ขอมูลสรุป (Executive Summary)

ระยะเวลาจองซ้ือ ตัง้แตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันท่ี  29 มิถุนายน 2544 ถึง 5 กรกฎาคม 2544

ปจจัยเสี่ยง การลงทุนในหุนสามัญท่ีออกใหม และการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกผูท่ีซื้อหุนสามัญ เปน
การลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง           ผูลงทุนควรพิจารณาในเร่ือง �ปจจัยเส่ียง�        ท่ีเปดเผยไวดวย
ความระมัดระวังกอนตัดสินใจลงทุน

ลกัษณะของผูลงทุน ผูลงทุนในหุนท่ีออกใหมซึ่งไดรับการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา   ควรเปนผูท่ีมี
ความรูความเขาใจในการลงทุน และมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะยอมรับความเส่ียงอันเกิดจากการสูญ
เสียเงนิลงทุนดังกลาว ตามท่ีบริษัทฯ ไดเขียนคํ าเตือนไวในสวนปกของหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี

เงินปนผลและ
นโยบายการจายเงิน
ปนผล

ผูถอืหุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผลท่ีประกาศจายหลังวันท่ี 31
ธนัวาคม  2543  ท้ังน้ีคณะกรรมการไดเสนอใหมีการจายเงินปนผลรอยละ 30 ของกํ าไรสุทธิหลัง
หักภาษ ี    การจายเงินปนผลคณะกรรมการจะพิจารณาถึงผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงิน
รวมถงึสภาพคลองของบริษัทฯ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ     โดยการจายเงินปนผลจะตองไดรับ
การอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทฯ

สทิธิในการลง
คะแนน

ผูถอืหุนทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแตละหุนสามัญท่ีตนถืออยูในบริษัทฯ

ขอมูลอื่น ๆ ขอแนะนํ าใหผูลงทุนอานรายละเอียดในสวนท่ี 2 สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 ในรางหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี
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