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บรษัิทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํ ากัด (มหาชน)   (�บริษัทฯ�)  กอตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อ   พ.ศ. 2537    (จดทะเบียนการคาเลขท่ี
บมจ. 658)         โดยมีสํ านักงานใหญตั้งอยูท่ี  ชั้น  16  อาคารหะรินธร    เลขท่ี  54   ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม  เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร  10500    โทรศัพท (662) 267-9222, 632-1711   โทรสาร (662) 632-2606   และเว็บไซต   http:// www.
brookergroup.com          บริษัทฯ ใหบริการดานขอมูล  ค ําปรึกษาและงานวจิัยใหแกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ
ไทยและครอบคลุมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออก

วตัถุประสงคการใชเงิน
บริษทัฯ มวีตัถปุระสงคท่ีจะนํ าเงินจากการออกและเสนอขายหุนสามัญท่ีเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป        ในราคาเสนอขาย
หุนละ 8  บาท     คดิเปนจํ านวนเงินประมาณท้ังส้ิน  29.29  ลานบาท หลังจากหักคาธรรมเนียมจากจัดจํ าหนาย   ไปใช
สํ าหรับปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน  ซึ่งคาดวาจะใชจายในป  2544  และ  2545

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีวัตถุประสงคท่ีจะนํ าเงินท่ีไดรับจากการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน  21,922,682  หนวยใน
ราคาใชสิทธิ  8   บาทตอหนวย   คิดเปนจํ านวนเงินประมาณท้ังส้ิน      175.38   ลานบาทเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน    ขยาย
สวนงานภายในบริษัท   พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม  และสํ าหรับการควบรวมกิจการในธุรกิจท่ีเกี่ยวของ

1.0 ปจจัยความเสี่ยง
ปจจยัความเส่ียงท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี
1.1 ปจจัยความเสี่ยงเฉพาะ

1.1.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล
ความเสี่ยง
การประสบความสํ าเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ น้ัน     สวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับการบริหารงานของผู
บริหารหลัก   โดยเฉพาะ   นายมารค มิทเชล กรีนวูด      ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล  และนายจอรจ เดย 
ฮกุเกอร   ซึ่งเปนบุคลากรหลักในการขยายธุรกิจและเปนผูบริหารงานของบริษัทฯ     โดยท้ังสามทาน
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ     และโดยเฉพาะ ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล   เคยดํ ารงตํ าแหนงเปนประธาน
บริษทั  และนายจอรจ เดย ฮุกเกอร   เคยดํ ารงตํ าแหนงในฐานะกรรมการผูจัดการตั้งแตบริษัทฯ เร่ิมกอ
ตั้งในป 2537      บริษัทฯ มีการพึงพาผูบริหารท้ังสามทาน  เน่ืองจากผูบริหารมีประสบการณยาวนาน
ในธรุกจิในประเทศไทย    พนักงานมีความเชื่อมั่นและซื่อสัตยตอผูบริหาร  และความสัมพันธท่ีดีของผู
บริหารกับเครือขายพันธมติรตางๆ          โดยเฉพาะ ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล บริษัทฯ มีการพึ่งพา   
เน่ืองจากประสบการณท่ียาวนานในการวางแผนและจัดการสํ าหรับโครงการนโยบายรัฐในประเทศไทย
และประเทศในภูมิภาคเอเชีย        สวนนายจอรจ     เดย ฮกุเกอรบริษัทฯ พ่ึงพาเน่ืองจากประสบการณ
ในการเปนท่ีปรึกษาสํ าหรับนักลงทุนตางชาติท่ีมาลงทุนในประเทศไทยเปนเวลากวา 10  ป  และ
สามารถนํ าความรู  ความเขาใจในการลงทุนในประเทศไทยเพ่ือเสนอตอลูกคาไดเปนอยางดี

ดังน้ันการขาดผูบริหารงานหลักหรือการเกิดความลมเหลวในการสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ได        จึงมีความจํ าเปนท่ี
บริษทัฯ จะจูงใจใหบุคลากรเหลาน้ันทํ างานกับบริษัทฯ ตอไป
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นอกจากน้ี การแขงขันในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบถวนในธุรกิจการเปนท่ีปรึกษา การให
บริการดานขอมูลและงานการวิจัย รวมถึงธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารหรือท่ีเกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต 
มคีวามรุนแรงเพ่ิมมากยิ่งขึ้นจากในอดีต สงผลใหบริษัทฯ ตองหากลยุทธท่ีจะกระตุนและรักษาบุคลากร
ท่ีมคีวามสามารถและบุคลากรในระดับผูบริหาร

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ทางบริษทัฯ     ไดตกลงจัดทํ าสัญญาระยะยาวเปนลายลักษณอักษรกับกรรมการบริหารเปนเวลา 3  ป
โดยเร่ิมตั้งแต 24  กรกฎาคม 2543   ถึง 23  กรกฎาคม 2546       โดยจะมีการตอสัญญาเปนรายปโดย
คูสัญญาแตละฝายสามารถยกเลิกสัญญาไดโดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 3  เดือน
กอนวันส้ินสุดสัญญาแตละคร้ัง

นอกจากน้ียงัไดทํ าสัญญาวาจางกับพนักงานอาวุโส  และเจาหนาท่ีในระดับตางๆ ท่ีมีบทบาทสํ าคัญตอ
บริษทัฯ    โดยมีกํ าหนดระยะเวลาการทํ างานท่ีแนนอนในสัญญาดังกลาว  ซึ่งการยกเลิกสัญญาจะตอง
แจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลา 3 เดือนลวงหนากอนวันส้ินสุดสัญญา       และไดจัดใหมี
โปรแกรมการฝกฝนพัฒนาสํ าหรับพนักงานเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ      โดยการฝกฝนจะประกอบ
ดวยการเขารวมการสัมมนาและโปรแกรมตางๆ จากภายนอกบริษัทฯ   ซึ่งผูบริหารเชื่อวาการสงเสริม
ใหพนักงานมีความรูและพัฒนาอยางตอเน่ืองจะเปนการสรางความรูสึกท่ีดีตอองคกรในระยะยาว  
บริษทัฯ อาจพิจารณาท่ีจะจัดทํ าโครงการเพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับพนักงานของบริษัทฯ เชนการออกและ
เสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงาน   และการจายโบนัสประจํ าป

1.1.2 ความเสีย่งที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจใหม
ความเสี่ยง
•  ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษทัฯ มโีครงการท่ีจะลงทุนในบริษัทท่ีไดรับความเชื่อถือในงานบริการดานขอมูล  (Information)     
งานวิจัย (Research)  ธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีแนวโนมท่ีจะขยายการบริการงานวิจัย   งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ  และงานส่ือ
ส่ิงพิมพท่ีมอียูโดยจะขยายการเติบโตจากการพัฒนาภายในหนวยงานของบริษัทฯ และการควบ
รวมกิจการกับธุรกิจท่ีมีอยูแลว

อยางไรก็ดีการลงทุนดังกลาวอาจใหผลตอบแทนไมสูงตามท่ีคาดหวังไว หรืออาจเกิดผลขาดทุน 
เน่ืองจากปจจัยภายนอกท่ีบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได

•  ความเสี่ยงจากการบริหาร
เน่ืองจากบริษทัฯ อยูในระยะเร่ิมตนสายงานธุรกิจใหม ดังน้ันขอมูลและตัวเลขทางการเงินในอดีต
จงึอาจจะไมมคีวามหมายเพียงพอสํ าหรับนักลงทุนท่ีจะนํ ามาใชในการประเมินบริษัทฯ และผลการ
ดํ าเนินงานในอนาคต บริษัทฯ มีประสบการณคอนขางนอยในสวนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กลยุทธของบริษัทฯ สํ าหรับธุรกิจน้ีอยูในระหวางการเตรียมการ ดังน้ันรายไดและ
กระแสเงนิสดจากการดํ าเนินงานของธุรกิจใหมจึงอาจจะไมสะทอนภาพท่ีแทจริง การเพ่ิมสายงาน
ธรุกจิใหมน้ี ทํ าใหบริษัทฯ ตองจัดหาบุคลากรและลงทุนในระบบเครือขายและอุปกรณพ้ืนฐานใน
ระบบคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้น ผลการดํ าเนินงานในอนาคตสวนหน่ึงจึงข้ึนอยูกับการใชประโยชนจาก
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ระบบโครงขายและอุปกรณพ้ืนฐาน รวมถึงการควบคุมการบริหารดานการลงทุน การปรับปรุงการ
ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ การสรางระบบการจัดการสารสนเทศและระบบการส่ือสาร 
และการคดัสรรบุคลากรโดยเฉพาะแผนกส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลน  นอกจากน้ีความสํ าเร็จใน
การขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ียังขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกอีกหลายประการท่ี
บริษทัฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและการรักษาอัตราการเจริญเติบ
โตของการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยและประเทศทางแถบภูมิภาคเอเชีย

ดงัน้ันจึงไมสามารถรับประกันไดวากลุมผูบริหารและบุคลากรจะสามารถบริหารและดํ าเนินธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเชนน้ีใหประสบความสํ าเร็จ และการดํ าเนินงานท่ีผิดพลาดน้ันก็อาจมีผล
กระทบท่ีมีนัยสํ าคัญตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการเพ่ือทํ าหนาท่ีควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบแผนงานนโยบายการลงทุน รวมถึงการปรับเปล่ียนกลยุทธการลงทุนใหสอดคลองกับประเภท
ของอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีบริษัทฯ ตองการลงทุนและสภาพตลาดในขณะน้ัน และเพ่ือใหบริษัทฯ มี
โครงสรางการบริหารงานท่ีมั่นคง บริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการผูอํ านวยการคนใหม เพ่ือทํ าหนาท่ีบริหาร
และดแูลแผนงานการขยายธุรกิจและการลงทุน โดยเฉพาะการปรับปรุงวิธีการบัญชี ระบบสารสนเทศ  
และการประสานงานภายในหนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดขยายเงินทุน (Equity) เพ่ือเปนการ
เสริมสรางฐานการเงินใหแข็งแกรง และเพ่ือเปนการลดความเส่ียง บริษัทฯ ไดเร่ิมธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยไดเร่ิมเสนอผลงานของแผนกส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลนใหแกลูกคาผานทาง
ออนไลนแทนการรับขอมูลทางส่ิงพิมพ นอกจากน้ีการแตงตั้งกรรมการอิสระเปนอีกสวนหน่ึงท่ีจะชวย
เพ่ิมศกัยภาพในการประเมินและตรวจสอบการลงทุนของบริษัทฯ

1.1.3 ความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน
บริษทัฯ เปนองคกรขนาดเล็กมีจํ านวนพนักงานประมาณ  70  คน   ดงัน้ันในปจจุบันบริษัทฯ จึงยังไมมี
แผนกควบคุมภายใน       อยางไรกด็ีบริษัทฯ มีการกํ าหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมภายในโดย
คณะกรรมการบริหาร

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษทัฯ ไดมกีารจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพ่ือกํ าหนดแนวทางในการควบคุม   และบริษัทฯ คาดวาจะ
สามารถจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได ภายใน 2  ปหลังจากเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหม

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานประจํ าวันและพิจารณาการลงทุนตามขอบเขต
อํ านาจและวงเงินท่ีจํ ากัด    ซึ่งการลงทุนสวนใหญขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคณะกรรมการ   นอกจากน้ี
การปฏิบัตงิานสํ าหรับการส่ังจายเช็ค บริษัทฯ มีการกํ าหนดวงเงินท่ีแนนอน (ตามท่ีไดกลาวในหัวขอการ
มอบอ ํานาจใหกรรมการผูอํ านวยการและผูบริหารหนา 50) ซึง่มกีารมอบหมายใหเฉพาะกรรมการ 4 
ทานและผูบริหาร 2 ทานเทาน้ันท่ีมีอํ านาจในการส่ังจายเช็คตามวงเงินดังกลาว   อยางไรก็ตามหากเปน
วงเงนิท่ีสูงเกนิกวาอํ านาจของบุคคลดังกลาว (ตามวงเงินท่ีไดกํ าหนดอํ านาจใหแกกรรมการบริหาร)  จะ
ตองผานการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการบริหาร
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1.1.4 ความเสีย่งจากการเกิดขึ้นของคูแขงขันใหมและการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ความเสี่ยง
มีความเปนไปไดถึงการเพ่ิมขึ้นของจํ านวนคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคลายคลึงกันน้ี  และ
การแขงขนักนัระหวางคูแขงขันเดิมภายในธุรกิจประเภทน้ีมีความรุนแรงมากข้ึน      ท้ังในดานคุณภาพ
และราคาของสินคา   โดยเฉพาะในแผนกท่ีปรึกษาทางธุรกิจซึ่งคูแขงขันไดแกบริษัทสอบบัญชีรายใหญ
ท้ัง 5  แหงไดเร่ิมเนนการแขงขันในธุรกิจประเภทน้ี

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ในปจจบัุนบริษัทฯ อยูระหวางการดํ าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานท่ัวไป      โดยมี
การวาจางกรรมการผูอํ านวยการเปนผูใหคํ าแนะนํ าเร่ืองการขยายธุรกิจ    รวมถึงการดูแลและรายงาน
เร่ืองการบริหารงานประจํ าวันโดยมีเปาหมายนํ าบริษัทฯ ไปสูมาตรฐานสากล

นอกจากน้ี    การนํ าหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมและการขยายฐาน
เงนิทุน    จะชวยทํ าใหบริษัทฯ สามารถขยายตลาดในวงกวางไดอยางสมบูรณ    โดยจากการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือขายอุปกรณ        และขยายสายผลิตภัณฑการบริการซึ่งบริษัทฯ ไดเร่ิมโดยการซื้อ
กจิการธาราสยาม

1.1.5 ความเสีย่งทีเ่กิดจากความเสียหายของฐานขอมูลของบริษัทฯ
ความเสี่ยง
เน่ืองจากบริษทัฯ ใหบริการทางดานขอมูล  งานวิจัย และธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    ซึ่งฐานขอมูล
ถอืเปนสินทรัพยท่ีสํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจ          โครงสรางพ้ืนฐานดานเครือขายของบริษัทฯ อาจเสีย
หายไดงายเมื่อไดรับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีไวรัส     หรือการถูกทํ าลายในลักษณะอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน
จากลูกคาหรือผูใชอินเทอรเน็ต   โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีไวรัส  การลักลอบเจาะฐานขอมูลหรือ
ปญหาอ่ืนๆ อาจเปนสาเหตุของปญหาดังตอไปน้ี
•  การรบกวน   ความลาชา   หรือการส้ินสุดการใหบริการแกลูกคาของบริษัทฯ
•  ความเสียหายของระบบความปลอดภัยตอขอมูลลับของบริษัทฯ และขอมูลลับในสวนของลูกคา
•  การฟองรองท่ีกอใหเกิดคาใชจายสูง

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ     ไดมนีโยบายเพ่ือปองกันความเสียหายหรือชํ ารุดของฐานขอมูลโดยการจัดทํ าระบบสํ ารอง
การเกบ็ฐานขอมูลท่ีสํ าคัญ    นอกจากน้ีในสวนของการปรับปรุงระบบคอมพิวตอร   บริษัทฯ ไดเนนการ
รักษาฐานขอมลูโดยเฉพาะการปองกันการเจาะเขาฐานขอมูลของบริษัทฯ จากแฮกเกอร (Hackers)
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1.2 ความเสี่ยงของภาวะอุตสาหกรรม
1.2.1 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาวะตลาด

ความเสี่ยง
การดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาวะ
เศรษฐกิจของโลก เพราะการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอยางรุนแรงอาจสงผลกระทบตอเร่ืองท่ี
บริษทัฯ ใหค ําปรึกษาหรือทํ าการวิจัย และรวมถึงคาใชจายในการวาจางท่ีปรึกษาและการทํ าวิจัยดวย 
ประเทศไทยประสบปญหาความผันผวนทางดานเศรษฐกิจอยางรุนแรงนับตั้งแตคร่ึงหลังของป 2540 
เปนตนมา   ภาคธุรกิจหลักของประเทศ   เชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจคาปลีก สถาบันการเงินและ
ธนาคารพาณิชยไดชะลอการเติบโต ถึงแมวาแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจในระยะส้ันจะมีทิศทางท่ี
ดขีึน้  แตในระยะยาวการฟนตัวของเศรษฐกิจยังมีความไมแนนอน การที่บริษัทฯ มีฐานการประกอบ
ธรุกจิหลักในประเทศไทย   จึงทํ าใหผลการดํ าเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทฯ ถูกกระทบจาก
ปจจัยตางๆ ดังน้ี
•  ความผันผวนของคาเงินบาท    ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงในระยะยาวในประเทศไทย    
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการผลิตเพ่ือการสงออก

•  ความมัน่คงของสถาบันการเงิน   โดยเฉพาะการไมลดลงของสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดและการ
ลดลงของการปลอยสินเชื่อเน่ืองจากสถาบันการเงินไมตองการจะขยายระยะเวลาการใหสินเชื่อ  
ซึง่สงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของภาคการผลิต

•  การลงทุนเพ่ือการเก็งกํ าไรในระยะส้ัน      สงผลกระทบในเชิงลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ี
แทจริงในประเทศไทย

•  การแขงขนัเพ่ือดงึดูดการลงทุนจากตางประเทศ  ในกลุมประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนไปอยางรุนแรง   ซึ่งเปนขอบงชี้วาถาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในภาวะออนแอในขณะท่ี
ปจจัยอ่ืนเชน การเมืองในประเทศยังไมมีขอยุติ จะทํ าใหประเทศไทยมีสถานะภาพเปนรอง
ประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคน้ีมากยิ่งขึ้นในการดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ

•  การเปล่ียนแปลงทางการเมืองจะสงผลใหนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลขาดความตอ
เน่ือง ซึง่นอกจากจะมีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยแลว ก็อาจจะมีผล
กระทบทางลบตอความสามารถของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุน ในอดีตประเทศไทยไดผาน
การเปล่ียนแปลงมาหลายครั้ง จนกระท่ังมีเสถียรภาพในปจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาการเมืองใน
ปจจบัุนมเีสถยีรภาพและการแทรกแซงจากทางทหารมีเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามการเปล่ียน
แปลงทางการเมืองในอนาคต หรือภาวะเศรษฐกิจท่ีไมมั่นคงสามารถกระทบตอกิจการและการ
ด ําเนินงานของบริษัทฯ

เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญจากการพัฒนาและเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกจิในภูมภิาคเอเชียแปซิฟคและสหรัฐอเมริกา  การถดถอยทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและ
ท่ัวภูมภิาคสงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจในประเทศไทย ดังน้ันจากปจจัยท่ีกลาวขางตนจึงสงผล
กระทบตอผลการดํ าเนินงาน สถานะการเงิน และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
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มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ความเส่ียงท่ีกลาวถึงน้ี   อยูนอกเหนือความสามารถท่ีบริษัทฯ จะสามารถควบคุมได   ดังน้ันบริษัทฯ จึง
พยายามลดความเส่ียงโดยการขยายฐานลูกคาในภูมิภาคท่ีแตกตางกันท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต   เอเชียใตและอัฟริกา แตการขยายฐานลูกคาไปตางประเทศก็ไมสามารถจะปองกันความเส่ียง
ดงักลาวไดหมด การขยายฐานลูกคาจึงสามารถลดความเส่ียงไดในระดับหน่ึง นอกจากน้ีแผนการขยาย
บริการใหมๆ  เพ่ือเพ่ิมสายผลิตภัณฑบริการใหกับลูกคา ก็เปนอีกกลยุทธหน่ึงในการเพ่ิมความสามารถ
ในการดํ ารงอยูของกิจการภายใตภาวะตลาดถดถอย และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
ในอนาคต

1.2.2 ความเสีย่งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี และสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนา
ความเสี่ยง
ลักษณะธุรกิจในสาขาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ  ไดรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรม      ลูกคาท่ีเปนสมาชิกของ
บริษทัฯ มีความตองการผลิตภัณฑและบริการที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา       โดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ
และบริการจะมีการพัฒนาท่ีรวดเร็วและตอเน่ือง   รวมท้ังอายุการใชงานของผลิตภัณฑและบริการที่
คอนขางจ ํากัดเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีทํ าใหบริษัทฯ ตองมีการปรับปรุงการดํ าเนินงาน  ผลิตภัณฑและการ
บริการ  พรอมท้ังเครือขายและความสามารถในแขงขันเมื่อคูแขงขันมีการนํ าเสนอผลิตภัณฑใหมๆ

บริษทัฯ จงึไมสามารถรับรองไดวาจะประสบความสํ าเร็จไดอยางตอเน่ืองภายใตขอจํ ากัดของเวลาและ
การบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ   ยิ่งไปกวาน้ันการพัฒนาบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ตลาดน้ัน    ทํ าใหบริษัทฯ ตองมีการนํ าเทคโนโลยีใหมๆ มาใช    ซึ่งจะทํ าใหเทคโนโลยีท่ีบริษัทฯ มีอยู
ในปจจบัุนน้ีลาสมัยหรือไมมีความสามารถพอเพียงในการแขงขัน

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษทัฯ ไดวาจางผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดผูมคีวามเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
ซึง่จะสามารถชวยเพ่ิมศักยภาพในดานเทคโนโลยี    ซึ่งรวมถึงดูแลฐานขอมูลตาม  หัวขอ 1.1.6

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจางท่ีปรึกษาภายนอกและผูชํ านาญเฉพาะดานเทคโนโลยีเพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ
สามารถแขงขันในธุรกิจประเภทน้ีได โดยไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายสํ าหรับกรณีน้ี

1.3 ความเสี่ยงของผูลงทุนหรือผูถือหุน
1.3.1 ความเสีย่งจากใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญประเภทเรียกใชสิทธิไดกอนกํ าหนด

ความเสี่ยง
ตามเงือ่นไขท่ีระบุเกี่ยวกับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ    หากบริษัทฯ ตองการจะระดมทุน   บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะ
เรียกใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิใชสิทธิแปลงสภาพไดบางสวนหรือท้ังหมดกอนวันหมดอายุ    โดยการ
แจงเปนลายลักษณอักษรถึงผูท่ีถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิกอนลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน ซึ่งผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิท่ีไมใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญจะมีสัดสวนการถือหุนลดลง

นอกจากน้ีหากผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิในกรณีถูกเรียกใหใชสิทธิ   ใบสํ าคัญแสดงสิทธิดัง
กลาวจะถูกยกเลิกและหมดอายุทันที
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มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเทาเทียมกันในแงของการใชสิทธิ โดยบริษัทฯ จะแจงเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาเปนเวลา 3 เดือนในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ดังน้ันผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
จะมรีะยะเวลาในการจัดเตรียมเงินและการตัดสินใจวาจะใชสิทธิดังกลาวหรือไม          ในกรณีท่ีผูถือ
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิไมใชสิทธิ   ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิสามารถขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิในตลาดรอง
ไดกอนวันปดสมุดทะเบียนการใชสิทธิ      (รายละเอียดตามแผนภาพแสดงข้ันตอนหนา 97)       และ
ถาผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิและไมขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิในตลาดรอง  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ดงักลาวก็จะถูกยกเลิกและหมดอายุโดยไมมีมูลคาในท่ีสุด

1.3.2 ความเสีย่งเนื่องจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในขอ  1.10   ในกรณีท่ีบริษัทฯ
มกีารเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน  วิธีการปรับสิทธิดังกลาวไมอาจชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือ
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิไดครบถวน    เน่ืองจากสูตรการปรับสิทธิคํ านึงถึงราคาหลักทรัพยแปลงสภาพท่ีออก
ใหม ณ วันปรับสิทธิเทาน้ัน  มิไดคํ านึงถึงมูลคาตามเวลา (time value)  ของหลักทรัพยแปลงสภาพแต
อยางใด     ดังน้ันภายหลังการปรับสิทธิผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ี  อาจมีสิทธิและ
ผลประโยชนดอยไปกวาเดิม หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพท่ีออกใหมในอนาคต

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ความเส่ียงดงักลาวอยูนอกเน่ืองการควบคุมของบริษัทฯ

1.3.3 ความเสีย่งเนือ่งจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม
ความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพยใหมเปนตลาดหลักทรัพยท่ีเพ่ิงจัดตั้งข้ึน  ในปจจุบันน้ียังไมมีบริษัทเขาจดทะเบียนและ
ทํ าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยใหมแหงน้ี  บริษัทฯ จะเปนหน่ึงในกลุมแรกๆ ท่ีเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยใหม  ดังน้ันสภาพคลองของการซื้อขายหุนสามัญจะขึ้นอยูกับการยอมรับของนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงใหมและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมจะไมมีขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยในอดีตเปนกรณีศึกษา 
อีกท้ังเปนการยากท่ีจะคาดเดาความนิยมท่ีนักลงทุนจะมีตอตลาดหลักทรัพยใหม   ดังน้ันมีโอกาสเปน
ไปไดท่ีหลักทรัพยของบริษัทฯ จะขาดสภาพคลองและผูถือหุนไมสามารถจะขายหุนไดท่ีราคาและใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีผูถือหุนคาดไว

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษทัฯ จะตองเสริมสรางภาพพจนของบริษัทฯ ใหเปนท่ีนาเชื่อถือ ซึ่งอาจกอใหเกิดสภาพคลองในการ
ซือ้ขายหุนสามัญของบริษัทฯ        อยางไรก็ตามการเสริมสรางสภาพคลองในการซื้อขายเปนปจจัยซึ่ง
อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
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1.3.4 ความเสีย่งเนื่องมาจากการจํ าหนายหุนสามัญในอนาคต
ความเสี่ยง
ปจจุบันน้ี    บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน  223.15 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญจํ านวน
44,629,900 หุน     และทุนจดทะเบียนชํ าระแลว 75.69  ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํ านวน
15,138,082 หุนมูลคาท่ีตราไว 5   บาทตอหุน   ภายหลังการเสร็จส้ินการเสนอขายหลักทรัพยแก
ประชาชน  บริษทัฯ จะมีหุนสามัญท่ีจดทะเบียนและยังมิไดจํ าหนายจํ านวนท้ังส้ิน   25,707,218  หุน
โดยจดัสรรไวเพ่ือเสนอขายแกผูลงทุนในวงจํ ากัดจํ านวน   1,892,268  หุนสํ าหรับใชในการซื้อกิจการ
อ่ืนๆ ในอนาคต        และจัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน  23,814,950
หุน        ดงัน้ันหากมกีารเสนอขายหุนสามัญและการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวนดังกลาว
ท้ังหมด     ผูลงทุน  (ท่ีซือ้หุนสามัญท่ีเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน)  จะไดรับผลกระทบ  (Dilution
effect) สูงสุดดังตอไปน้ี

ภายหลงัการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
จ ํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชํ าระแลว   (รวมหุนเสนอขายแกประชาชน) 18,922,682 หุน
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม* 100 %

ภายหลงัการเสนอขายหุนสามัญทั้งหมด
(ในกรณีทีหุ่นสามัญถูกจํ าหนายทั้งหมดและมีการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิครบถวน)
จ ํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชํ าระแลว   (หุนท่ีจดทะเบียนแลวท้ังหมด) 44,629,900 หุน
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม 42.40 %
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลง 57.60 %

หมายเหตุ  :   *  ผูถือหุนเดิม  หมายถึงผูถือหุน ณ ปจจุบันและผูที่ซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายแกประชาชน

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
การเพ่ิมทุนดังกลาวจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอราคาของหุนสามัญของบริษัทฯ ในระยะส้ัน      
อยางไรกต็ามมลูคาของผูถือหุนจะเพ่ิมขึ้นในระยะยาว   เน่ืองจากเงินท่ีไดจากการเพ่ิมทุนน้ีจะใชในการ
ขยายสายผลิตภัณฑบริการที่มีอยูในปจจุบันและทํ าการซื้อกิจการอ่ืนๆ       ซึ่งผูบริหารมีความเชื่อวา
เงนิทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจะกอใหเกิดการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจใหกวางข้ึน           และจะทํ าใหผลตอบแทนตอ
การลงทุนของผูถือหุนในระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากการที่บริษัทฯ          กระจายความเส่ียงไปในธุรกิจท่ี
หลากหลาย  (Risk Diversification)          และการประหยัดจากขนาด  (Economies of Scale)     
อยางไรก็ตามผูถือหุนจะไดรับผลกระทบ  (Dilution effect)    สูงสุดก็ตอเมื่อไมทํ าการแปลงสภาพตาม
สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีถืออยู
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