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คําจํากัดความ
ขอความดังกลาวตอไปนี้ มีความหมายในแบบแสดงรายการฉบับนี้ นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
“บริษัท ฯ” “บรุคเคอร” หรือ “ผูเสนอขาย” บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
“ผูสอบบัญชี”

ผูส อบบัญชีของบริษัทฯ คือ สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง

“บาท”

สกุลเงินของประเทศไทย

“คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน”

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

“คณะกรรมการ”

คณะกรรมการของบริษัทฯ

“คณะกรรมการบริหาร”

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

“ไทย ซากุระ” หรือ “ทีป่ รึกษาทางการเงิน”

บริษัทหลักทรัพย ไทย ซากุระ จํากัด ในฐานะเปนที่ปรึกษาทางการเงินใน
การออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้

“การออกและเสนอขายหลักทรัพย”

การออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไป

“ราคาเสนอขาย”

ราคาเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมและเสนอขายแกประชาชนทั่วไป

“ใบสําคัญแสดงสิทธิแกประชาชนทั่วไป”

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกที่ซื้อหุนสามัญที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไป
โดยผูจ องซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการจัดสรรจํานวน 1 หุน จะมีสิทธิไดรับใบ
สําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 1 หนวย

“ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย”

ตลาดหลักทรัพยใหม (Market for Alternative Investment : MAI )

‘ซีมิโก” หรือ “ผูจ ัดจําหนาย"

บริษทั หลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดจําหนายหลักทรัพย

“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ”

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”
“หุนสามัญ” หรือ “หุนสามัญเพิ่มทุน”

หุน สามัญของบริษัทฯ มีราคาตราไวหุนละ 5 บาท

“โลจิสติกส”

การบริหารการเคลื่อนยายของวัตถุดิบและสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงาน

“การบริหารโซอุปทาน”

การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการลดตนทุน โดยปรับปรุง
การบริหารการจัดสงใหครอบคลุมถึงทั้งโลจิสติกส (Logistics) และโซอุปทาน
(Supply Chain)

“กลุมธาราสยาม”

บริษัท ธาราสยาม จํากัด (“ธาราสยาม”) บริษัท ธาราสยาม บิสซิเนส
อินฟอรมเมชัน่ จํากัด (“ทีเอสบีไอ”) และ บริษัท ไทย เรทติ้ง เอเยนซี่ จํากัด
(“ทีอารเอ”)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ผูเ สนอขายหลักทรัพย

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัทฯ”)

ประวัติและลักษณะธุรกิจ • บริษทั ฯ เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2537 จากการรวมกิจการของ 2 บริษทั ทีม่ คี วามเชี่ยวชาญใน
งานวิจัยและที่ปรึกษาในประเทศไทย ไดแก บริษัท ไอ เอ็ม อาร เอส จํากัด และบริษัท ซีมิ
โค บิสซิเนส อินฟอรเมชั่น แอนด รีเสิรช จํากัด ซึ่ง ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล และนาย
จอรจ เดย ฮุกเกอร
เปนผูบริหารในบริษัทดังกลาวและกระทั่งปจจุบันเปนผูบริหารงานใน
บริษัทฯ
• นับตั้งแตกอตั้ง
บริษทั ฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โดยรวมถึงการไมมีขอจํากัดการถือหุนของนักลงทุนชาวตางชาติ
• บริษทั ฯ ใหบริการหลักดานที่ปรึกษาทางธุรกิจ การวิจัยการตลาด งานวิจัยนโยบายรัฐ และ
งานสือ่ สิง่ พิมพตางๆ ใหแกภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอ
เชีย
• ตลอดเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ดําเนินงานดวยเงินลงทุนเพียง 8 ลานบาท จนกระทั่งใน
ปลายป 2543 บริษทั ฯ ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูลงทุนในวงจํากัดและผูถือหุน
เดิมหลายครั้งโดยไดรับเงินทุนรวมจํานวน 92.86 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจ
ไดตามแผนงานที่ไดวางไว ณ ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 75.69 ลานบาท
• ในเดือนธันวาคม 2543 บริษทั ฯ ไดซื้อกิจการของบริษัทคูแขงขันที่สําคัญ คือ บริษัท ธารา
สยาม จํากัด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธาราสยาม”) มูลคาประมาณ 31.61 ลานบาท ซึ่ง
การรวมกิจการนีจ้ ะทําใหบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกคาและเสนองานวิจัยใหมีคุณภาพมาก
ขึน้ โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึกในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย
หลักทรัพยที่ขออนุญาต
เพือ่ เสนอขายจากสํานัก
งาน ก.ล.ต.

หุนสามัญ
1. หุน ทีอ่ อกใหมเสนอขายตอประชาชน จํานวน 3,784,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 23,814,950 หนวย โดยไมคิดมูลคา ราคา
ใชสิทธิ 8 บาทตอหนวย และอัตราการใชสิทธิเทากับหุนสามัญ 1 หุน ตอ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย อายุ 5 ปโดยมีการจัดสรรดังนี้
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิจดั สรรใหแกผถู ือหุนเดิมที่ซอื้ หุน สามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,000,000
หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 หนวย
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิจดั สรรใหแกผถู อื หุน เดิม จํานวน 15,138,082 หนวยในอัตราสวน
หุน สามัญ 1 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย
2.3 ใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ จั ด สรรให แ ก ป ระชาชนทั่ ว ไปที่ ซื้ อ หุ  น สามั ญ เพิ่ ม ทุ นจํ านวน
3,784,600 หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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2.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรใหแกผูลงทุนในวงจํากัด จํานวน 1,892,268 หนวย
ซึง่ จะเสนอขายภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยกอนการเสนอขายบริษัทฯ จะ
ต อ งยื่ น แบบแสดงรายการข อ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ต  อ สํ านั ก งานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.
นอกจากนี้สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิตามหัวขอ 2.1 ถึง 2.4 บริษัทฯ สามารถเรียกใหใช
สิทธิกอ นกําหนดโดยมติคณะกรรมการ และบริษัทฯ จะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนา 3 เดือน
อยางไรก็ดี ลักษณะตางๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดแกประเภท ราคาใชสิทธิ อัตราการ
ใชสทิ ธิ เงื่อนไขการปรับสิทธิ และวันครบกําหนดอายุ เปนอยางเดียวกัน ดังนั้นใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดสามารถใชทดแทนกันได
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิจํานวน 23,814,950 หุน
การออกและเสนอขาย

การเสนอขายในครั้งนี้ ประกอบดวยหุน สามัญที่เสนอขายตอประชาชนตามหัวขอ 1 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายตามหัวขอ 2.1 ถึง 2.3
การสนอขายภายหลังจากการเสนอขายขางตน ประกอบดวยใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขายตาม 2.4 และหุน สามัญที่เสนอขายตอผูลงทุนในวงจํากัด จํานวน 1,892,268 หุน
ตามมติที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 5/2543 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2543

ราคาเสนอขายหุนสามัญ มูลคาหุนละ 8 บาท และไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา
วัตถุประสงคการใชเงิน

• บริษทั ฯ มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 29.29 ลานบาท (จากการออก
และเสนอขายหุ  น สามั ญ ที่ เ สนอขายแกประชาชนทั่วไปซึ่งหักคาธรรมเนียมในการจัด
จําหนายและ คํานวณจากราคาเสนอขายหุนละ 8 บาท) ไปใชสําหรับปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
• หากใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 21,922,682 หนวยไดรับการแปลงสภาพ (ไมรวมถึงใบ
สําคัญแสดงสิทธิตามขอ 2.4) บริษทั ฯ มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินจํานวนทั้งสิ้น 175.38
ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน ใชในการขยายสวนงานภายในบริษัท พัฒนา
ผลิตภัณฑหรือบริการใหม และสําหรับการควบรวมกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวของ

การจองซื้อหุนสามัญ

จํานวนขั้นตํ่าของการจองซื้อหุนสามัญ

100 หุนตอ 1 ใบจองซื้อ

จํานวนขั้นสูงของการจองซื้อหุนสามัญ 25,000 หุนตอ 1 ใบจองซื้อ
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

4

รางหนังสือชี้ชวน

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ระยะเวลาจองซื้อ

ตัง้ แตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ถึง 5 กรกฎาคม 2544

ปจจัยเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญที่ออกใหม และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูที่ซื้อหุนสามัญ เปน
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
ผูลงทุนควรพิจารณาในเรื่อง “ปจจัยเสี่ยง”
ที่เปดเผยไวดวย
ความระมัดระวังกอนตัดสินใจลงทุน
ผูล งทุนในหุนที่ออกใหมซึ่งไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา
ควรเปนผูที่มี
ความรูค วามเขาใจในการลงทุน และมีเงินทุนเพียงพอที่จะยอมรับความเสี่ยงอันเกิดจากการสูญ
เสียเงินลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทฯ ไดเขียนคําเตือนไวในสวนปกของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

ลักษณะของผูลงทุน

เงินปนผลและ
นโยบายการจายเงิน
ปนผล

ผูถ อื หุน สามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลที่ประกาศจายหลังวันที่ 31
ธันวาคม 2543 ทั้งนี้คณะกรรมการไดเสนอใหมีการจายเงินปนผลรอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษี
การจายเงินปนผลคณะกรรมการจะพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
รวมถึงสภาพคลองของบริษัทฯ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยการจายเงินปนผลจะตองไดรับ
การอนุมัติจากผูถือหุนของบริษัทฯ

สิทธิในการลง
คะแนน

ผูถ อื หุน ทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแตละหุนสามัญที่ตนถืออยูในบริษัทฯ

ขอมูลอื่น ๆ

ขอแนะนําใหผูลงทุนอานรายละเอียดในสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ในรางหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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