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บริษทั ที่ออกหลักทรัพย
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กอตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2537 (จดทะเบียนการคาเลขที่
บมจ. 658)
โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ ชั้น 16 อาคารหะรินธร เลขที่ 54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท (662) 267-9222, 632-1711 โทรสาร (662) 632-2606 และเว็บไซต http:// www.
brookergroup.com
บริษัทฯ ใหบริการดานขอมูล คําปรึกษาและงานวิจัยใหแกทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ
ไทยและครอบคลุมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
วัตถุประสงคการใชเงิน
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงคที่จะนําเงินจากการออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไป
ในราคาเสนอขาย
หุนละ 8 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณทั้งสิ้น 29.29 ลานบาท หลังจากหักคาธรรมเนียมจากจัดจําหนาย ไปใช
สําหรับปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคาดวาจะใชจายในป 2544 และ 2545
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 21,922,682 หนวยใน
ราคาใชสิทธิ 8 บาทตอหนวย คิดเปนจํานวนเงินประมาณทั้งสิ้น 175.38 ลานบาทเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน ขยาย
สวนงานภายในบริษัท พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม และสําหรับการควบรวมกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวของ
1.0

ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสีย่ งที่สงผลกระทบในเชิงลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ปจจัยความเสี่ยงเฉพาะ
1.1.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล
ความเสี่ยง
การประสบความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ นั้น
สวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับการบริหารงานของผู
บริหารหลัก โดยเฉพาะ นายมารค มิทเชล กรีนวูด ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล และนายจอรจ เดย
ฮุกเกอร ซึ่งเปนบุคลากรหลักในการขยายธุรกิจและเปนผูบริหารงานของบริษัทฯ โดยทั้งสามทาน
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และโดยเฉพาะ ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล เคยดํารงตําแหนงเปนประธาน
บริษทั และนายจอรจ เดย ฮุกเกอร เคยดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการผูจัดการตั้งแตบริษัทฯ เริ่มกอ
ตั้งในป 2537 บริษัทฯ มีการพึงพาผูบริหารทั้งสามทาน เนือ่ งจากผูบริหารมีประสบการณยาวนาน
ในธุรกิจในประเทศไทย พนักงานมีความเชื่อมั่นและซื่อสัตยตอผูบริหาร และความสัมพันธที่ดีของผู
บริหารกับเครือขายพันธมิตรตางๆ
โดยเฉพาะ ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล บริษัทฯ มีการพึ่งพา
เนื่องจากประสบการณที่ยาวนานในการวางแผนและจัดการสําหรับโครงการนโยบายรัฐในประเทศไทย
และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
สวนนายจอรจ เดย ฮุกเกอรบริษัทฯ พึ่งพาเนื่องจากประสบการณ
ในการเปนที่ปรึกษาสําหรับนักลงทุนตางชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเปนเวลากวา 10 ป และ
สามารถนําความรู ความเขาใจในการลงทุนในประเทศไทยเพื่อเสนอตอลูกคาไดเปนอยางดี
ดังนั้นการขาดผูบริหารงานหลักหรือการเกิดความลมเหลวในการสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
จึงมีความจําเปนที่
บริษทั ฯ จะจูงใจใหบุคลากรเหลานั้นทํางานกับบริษัทฯ ตอไป
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นอกจากนี้ การแขงขันในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถวนในธุรกิจการเปนที่ปรึกษา การให
บริการดานขอมูลและงานการวิจัย รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวของกับการสื่อสารหรือที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต
มีความรุนแรงเพิม่ มากยิ่งขึ้นจากในอดีต สงผลใหบริษัทฯ ตองหากลยุทธที่จะกระตุนและรักษาบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถและบุคลากรในระดับผูบริหาร
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ทางบริษทั ฯ ไดตกลงจัดทําสัญญาระยะยาวเปนลายลักษณอักษรกับกรรมการบริหารเปนเวลา 3 ป
โดยเริ่มตั้งแต 24 กรกฎาคม 2543 ถึง 23 กรกฎาคม 2546 โดยจะมีการตอสัญญาเปนรายปโดย
คูส ญ
ั ญาแตละฝายสามารถยกเลิกสัญญาไดโดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงหนา 3 เดือน
กอนวันสิ้นสุดสัญญาแตละครั้ง
นอกจากนีย้ งั ไดทําสัญญาวาจางกับพนักงานอาวุโส และเจาหนาที่ในระดับตางๆ ที่มีบทบาทสําคัญตอ
บริษทั ฯ โดยมีกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แนนอนในสัญญาดังกลาว ซึ่งการยกเลิกสัญญาจะตอง
แจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลา 3 เดือนลวงหนากอนวันสิ้นสุดสัญญา
และไดจัดใหมี
โปรแกรมการฝกฝนพัฒนาสําหรับพนักงานเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
โดยการฝกฝนจะประกอบ
ดวยการเขารวมการสัมมนาและโปรแกรมตางๆ จากภายนอกบริษัทฯ ซึ่งผูบริหารเชื่อวาการสงเสริม
ใหพนักงานมีความรูและพัฒนาอยางตอเนื่องจะเปนการสรางความรูสึกที่ดีตอองคกรในระยะยาว
บริษทั ฯ อาจพิจารณาที่จะจัดทําโครงการเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับพนักงานของบริษัทฯ เชนการออกและ
เสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงาน และการจายโบนัสประจําป
1.1.2 ความเสีย่ งที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจใหม
ความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษทั ฯ มีโครงการที่จะลงทุนในบริษัทที่ไดรับความเชื่อถือในงานบริการดานขอมูล (Information)
งานวิจัย (Research) ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีแนวโนมที่จะขยายการบริการงานวิจัย งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ และงานสื่อ
สิง่ พิมพทมี่ อี ยูโ ดยจะขยายการเติบโตจากการพัฒนาภายในหนวยงานของบริษัทฯ และการควบ
รวมกิจการกับธุรกิจที่มีอยูแลว
อยางไรก็ดีการลงทุนดังกลาวอาจใหผลตอบแทนไมสูงตามที่คาดหวังไว หรืออาจเกิดผลขาดทุน
เนือ่ งจากปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได
• ความเสี่ยงจากการบริหาร
เนือ่ งจากบริษทั ฯ อยูในระยะเริ่มตนสายงานธุรกิจใหม ดังนั้นขอมูลและตัวเลขทางการเงินในอดีต
จึงอาจจะไมมคี วามหมายเพียงพอสําหรับนักลงทุนที่จะนํามาใชในการประเมินบริษัทฯ และผลการ
ดําเนินงานในอนาคต บริษัทฯ มีประสบการณคอนขางนอยในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กลยุทธของบริษัทฯ สําหรับธุรกิจนี้อยูในระหวางการเตรียมการ ดังนั้นรายไดและ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของธุรกิจใหมจึงอาจจะไมสะทอนภาพที่แทจริง การเพิ่มสายงาน
ธุรกิจใหมนี้ ทําใหบริษัทฯ ตองจัดหาบุคลากรและลงทุนในระบบเครือขายและอุปกรณพื้นฐานใน
ระบบคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น ผลการดําเนินงานในอนาคตสวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับการใชประโยชนจาก
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ระบบโครงขายและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงการควบคุมการบริหารดานการลงทุน การปรับปรุงการ
ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ การสรางระบบการจัดการสารสนเทศและระบบการสื่อสาร
และการคัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะแผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน นอกจากนี้ความสําเร็จใน
การขยายธุรกิจเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกอีกหลายประการที่
บริษทั ฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและการรักษาอัตราการเจริญเติบ
โตของการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยและประเทศทางแถบภูมิภาคเอเชีย
ดังนั้นจึงไมสามารถรับประกันไดวากลุมผูบริหารและบุคลากรจะสามารถบริหารและดําเนินธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้ใหประสบความสํ าเร็จ และการดําเนินงานที่ผิดพลาดนั้นก็อาจมีผล
กระทบที่มีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบแผนงานนโยบายการลงทุน รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนใหสอดคลองกับประเภท
ของอุตสาหกรรมเปาหมายที่บริษัทฯ ตองการลงทุนและสภาพตลาดในขณะนั้น และเพื่อใหบริษัทฯ มี
โครงสรางการบริหารงานที่มั่นคง บริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการคนใหม เพื่อทําหนาที่บริหาร
และดูแลแผนงานการขยายธุรกิจและการลงทุน โดยเฉพาะการปรับปรุงวิธีการบัญชี ระบบสารสนเทศ
และการประสานงานภายในหนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดขยายเงินทุน (Equity) เพือ่ เปนการ
เสริมสรางฐานการเงินใหแข็งแกรง และเพื่อเปนการลดความเสี่ยง บริษัทฯ ไดเริ่มธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยไดเริ่มเสนอผลงานของแผนกสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลนใหแกลูกคาผานทาง
ออนไลนแทนการรับขอมูลทางสิ่งพิมพ นอกจากนี้การแตงตั้งกรรมการอิสระเปนอีกสวนหนึ่งที่จะชวย
เพิม่ ศักยภาพในการประเมินและตรวจสอบการลงทุนของบริษัทฯ
1.1.3 ความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน
บริษทั ฯ เปนองคกรขนาดเล็กมีจํานวนพนักงานประมาณ 70 คน ดังนัน้ ในปจจุบันบริษัทฯ จึงยังไมมี
แผนกควบคุมภายใน อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมภายในโดย
คณะกรรมการบริหาร
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษทั ฯ ไดมกี ารจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อกําหนดแนวทางในการควบคุม และบริษัทฯ คาดวาจะ
สามารถจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได ภายใน 2 ปหลังจากเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหม
คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานประจําวันและพิจารณาการลงทุนตามขอบเขต
อํานาจและวงเงินที่จํากัด ซึ่งการลงทุนสวนใหญขึ้นอยูกับการตัดสินใจของคณะกรรมการ นอกจากนี้
การปฏิบตั งิ านสําหรับการสั่งจายเช็ค บริษัทฯ มีการกําหนดวงเงินที่แนนอน (ตามทีไ่ ดกลาวในหัวขอการ
มอบอํานาจใหกรรมการผูอํานวยการและผูบริหารหนา 50) ซึง่ มีการมอบหมายใหเฉพาะกรรมการ 4
ทานและผูบริหาร 2 ทานเทานัน้ ทีม่ ีอํานาจในการสั่งจายเช็คตามวงเงินดังกลาว อยางไรก็ตามหากเปน
วงเงินทีส่ งู เกินกวาอํานาจของบุคคลดังกลาว (ตามวงเงินที่ไดกําหนดอํานาจใหแกกรรมการบริหาร) จะ
ตองผานการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการบริหาร
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

9

รางหนังสือชี้ชวน
1.1.4 ความเสีย่ งจากการเกิดขึ้นของคูแขงขันใหมและการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ความเสี่ยง
มีความเปนไปไดถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคลายคลึงกันนี้ และ
การแขงขันกันระหวางคูแขงขันเดิมภายในธุรกิจประเภทนี้มีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในดานคุณภาพ
และราคาของสินคา โดยเฉพาะในแผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งคูแขงขันไดแกบริษัทสอบบัญชีรายใหญ
ทั้ง 5 แหงไดเริ่มเนนการแขงขันในธุรกิจประเภทนี้
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ในปจจุบนั บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั่วไป
โดยมี
การวาจางกรรมการผูอํานวยการเปนผูใหคําแนะนําเรื่องการขยายธุรกิจ รวมถึงการดูแลและรายงาน
เรือ่ งการบริหารงานประจําวันโดยมีเปาหมายนําบริษัทฯ ไปสูมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ การนําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมและการขยายฐาน
เงินทุน จะชวยทําใหบริษัทฯ สามารถขยายตลาดในวงกวางไดอยางสมบูรณ โดยจากการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือขายอุปกรณ
และขยายสายผลิตภัณฑการบริการซึ่งบริษัทฯ ไดเริ่มโดยการซื้อ
กิจการธาราสยาม
1.1.5 ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความเสียหายของฐานขอมูลของบริษัทฯ
ความเสี่ยง
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ใหบริการทางดานขอมูล งานวิจัย และธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งฐานขอมูล
ถือเปนสินทรัพยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
โครงสรางพื้นฐานดานเครือขายของบริษัทฯ อาจเสีย
หายไดงา ยเมื่อไดรับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีไวรัส หรือการถูกทําลายในลักษณะอื่นที่คลายคลึงกัน
จากลูกคาหรือผูใชอินเทอรเน็ต
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีไวรัส การลักลอบเจาะฐานขอมูลหรือ
ปญหาอื่นๆ อาจเปนสาเหตุของปญหาดังตอไปนี้
• การรบกวน ความลาชา หรือการสิ้นสุดการใหบริการแกลูกคาของบริษัทฯ
• ความเสียหายของระบบความปลอดภัยตอขอมูลลับของบริษัทฯ และขอมูลลับในสวนของลูกคา
• การฟองรองที่กอใหเกิดคาใชจายสูง
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ
ไดมนี โยบายเพื่อปองกันความเสียหายหรือชํารุดของฐานขอมูลโดยการจัดทําระบบสํารอง
การเก็บฐานขอมูลที่สําคัญ นอกจากนี้ในสวนของการปรับปรุงระบบคอมพิวตอร บริษัทฯ ไดเนนการ
รักษาฐานขอมูลโดยเฉพาะการปองกันการเจาะเขาฐานขอมูลของบริษัทฯ จากแฮกเกอร (Hackers)
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1.2 ความเสี่ยงของภาวะอุตสาหกรรม
1.2.1 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาวะตลาด
ความเสี่ยง
การดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาวะ
เศรษฐกิจของโลก เพราะการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอยางรุนแรงอาจสงผลกระทบตอเรื่องที่
บริษทั ฯ ใหคาปรึ
ํ กษาหรือทําการวิจัย และรวมถึงคาใชจายในการวาจางที่ปรึกษาและการทําวิจัยดวย
ประเทศไทยประสบปญหาความผันผวนทางดานเศรษฐกิจอยางรุนแรงนับตั้งแตครึ่งหลังของป 2540
เปนตนมา ภาคธุรกิจหลักของประเทศ เชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจคาปลีก สถาบันการเงินและ
ธนาคารพาณิชยไดชะลอการเติบโต ถึงแมวาแนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นจะมีทิศทางที่
ดีขนึ้ แตในระยะยาวการฟนตัวของเศรษฐกิจยังมีความไมแนนอน การที่บริษัทฯ มีฐานการประกอบ
ธุรกิจหลักในประเทศไทย จึงทําใหผลการดําเนินงานและสถานะการเงินของบริษัทฯ ถูกกระทบจาก
ปจจัยตางๆ ดังนี้
• ความผันผวนของคาเงินบาท
ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงในระยะยาวในประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการผลิตเพื่อการสงออก
• ความมัน่ คงของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะการไมลดลงของสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดและการ
ลดลงของการปลอยสินเชื่อเนื่องจากสถาบันการเงินไมตองการจะขยายระยะเวลาการใหสินเชื่อ
ซึง่ สงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของภาคการผลิต
• การลงทุนเพื่อการเก็งกําไรในระยะสั้น
สงผลกระทบในเชิงลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
แทจริงในประเทศไทย
• การแขงขันเพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ในกลุมประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนไปอยางรุนแรง ซึ่งเปนขอบงชี้วาถาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในภาวะออนแอในขณะที่
ปจจัยอื่นเชน การเมืองในประเทศยังไมมีขอยุติ จะทํ าใหประเทศไทยมีสถานะภาพเปนรอง
ประเทศเพือ่ นบานในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นในการดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ
• การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะสงผลใหนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลขาดความตอ
เนือ่ ง ซึง่ นอกจากจะมีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยแลว ก็อาจจะมีผล
กระทบทางลบตอความสามารถของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุน ในอดีตประเทศไทยไดผาน
การเปลีย่ นแปลงมาหลายครั้ง จนกระทั่งมีเสถียรภาพในปจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาการเมืองใน
ปจจุบนั มีเสถียรภาพและการแทรกแซงจากทางทหารมีเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามการเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองในอนาคต หรือภาวะเศรษฐกิจที่ไมมั่นคงสามารถกระทบตอกิจการและการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคและสหรัฐอเมริกา การถดถอยทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ทัว่ ภูมภิ าคสงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจในประเทศไทย ดังนั้นจากปจจัยที่กลาวขางตนจึงสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงาน สถานะการเงิน และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
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มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสีย่ งทีก่ ลาวถึงนี้ อยูนอกเหนือความสามารถที่บริษัทฯ จะสามารถควบคุมได ดังนั้นบริษัทฯ จึง
พยายามลดความเสี่ยงโดยการขยายฐานลูกคาในภูมิภาคที่แตกตางกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เอเชียใตและอัฟริกา แตการขยายฐานลูกคาไปตางประเทศก็ไมสามารถจะปองกันความเสี่ยง
ดังกลาวไดหมด การขยายฐานลูกคาจึงสามารถลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้แผนการขยาย
บริการใหมๆ เพื่อเพิ่มสายผลิตภัณฑบริการใหกับลูกคา ก็เปนอีกกลยุทธหนึ่งในการเพิ่มความสามารถ
ในการดํารงอยูของกิจการภายใตภาวะตลาดถดถอย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
ในอนาคต
1.2.2 ความเสีย่ งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี และสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนา
ความเสี่ยง
ลักษณะธุรกิจในสาขาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรม
ลูกคาที่เปนสมาชิกของ
บริษทั ฯ มีความตองการผลิตภัณฑและบริการที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา โดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ
และบริการจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วและตอเนื่อง รวมทั้งอายุการใชงานของผลิตภัณฑและบริการที่
คอนขางจํากัดเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหบริษัทฯ ตองมีการปรับปรุงการดําเนินงาน ผลิตภัณฑและการ
บริการ พรอมทั้งเครือขายและความสามารถในแขงขันเมื่อคูแขงขันมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ
บริษทั ฯ จึงไมสามารถรับรองไดวาจะประสบความสําเร็จไดอยางตอเนื่องภายใตขอจํากัดของเวลาและ
การบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกวานั้นการพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดนัน้ ทําใหบริษัทฯ ตองมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ซึ่งจะทําใหเทคโนโลยีที่บริษัทฯ มีอยู
ในปจจุบนั นี้ลาสมัยหรือไมมีความสามารถพอเพียงในการแขงขัน
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษทั ฯ ไดวาจางผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดผูม คี วามเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
ซึง่ จะสามารถชวยเพิ่มศักยภาพในดานเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงดูแลฐานขอมูลตาม หัวขอ 1.1.6
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไดจางที่ปรึกษาภายนอกและผูชํานาญเฉพาะดานเทคโนโลยีเพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ
สามารถแขงขันในธุรกิจประเภทนี้ได โดยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับกรณีนี้

1.3 ความเสี่ยงของผูลงทุนหรือผูถือหุน
1.3.1 ความเสีย่ งจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญประเภทเรียกใชสิทธิไดกอนกําหนด
ความเสี่ยง
ตามเงือ่ นไขที่ระบุเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ หากบริษัทฯ ตองการจะระดมทุน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
เรียกใหผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิแปลงสภาพไดบางสวนหรือทั้งหมดกอนวันหมดอายุ โดยการ
แจงเปนลายลักษณอักษรถึงผูที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิกอนลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน ซึ่งผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไมใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญจะมีสัดสวนการถือหุนลดลง
นอกจากนีห้ ากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิในกรณีถูกเรียกใหใชสิทธิ
กลาวจะถูกยกเลิกและหมดอายุทันที
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเทาเทียมกันในแงของการใชสิทธิ โดยบริษัทฯ จะแจงเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาเปนเวลา 3 เดือนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ดังนั้นผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะมีระยะเวลาในการจัดเตรียมเงินและการตัดสินใจวาจะใชสิทธิดังกลาวหรือไม
ในกรณีที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดรอง
ไดกอนวันปดสมุดทะเบียนการใชสิทธิ (รายละเอียดตามแผนภาพแสดงขั้นตอนหนา 97)
และ
ถาผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิและไมขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดรอง ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวก็จะถูกยกเลิกและหมดอายุโดยไมมีมูลคาในที่สุด
1.3.2 ความเสีย่ งเนื่องจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในขอ 1.10 ในกรณีที่บริษัทฯ
มีการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน วิธีการปรับสิทธิดังกลาวไมอาจชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดครบถวน เนื่องจากสูตรการปรับสิทธิคํานึงถึงราคาหลักทรัพยแปลงสภาพที่ออก
ใหม ณ วันปรับสิทธิเทานั้น มิไดคํานึงถึงมูลคาตามเวลา (time value) ของหลักทรัพยแปลงสภาพแต
อยางใด ดังนั้นภายหลังการปรับสิทธิผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายในครั้งนี้ อาจมีสิทธิและ
ผลประโยชนดอยไปกวาเดิม หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพที่ออกใหมในอนาคต
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสีย่ งดังกลาวอยูนอกเนื่องการควบคุมของบริษัทฯ
1.3.3 ความเสีย่ งเนือ่ งจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม
ความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพยใหมเปนตลาดหลักทรัพยที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น ในปจจุบันนี้ยังไมมีบริษัทเขาจดทะเบียนและ
ทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยใหมแหงนี้ บริษัทฯ จะเปนหนึ่งในกลุมแรกๆ ที่เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยใหม ดังนั้นสภาพคลองของการซื้อขายหุนสามัญจะขึ้นอยูกับการยอมรับของนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงใหมและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมจะไมมีขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยในอดีตเปนกรณีศึกษา
อีกทัง้ เปนการยากที่จะคาดเดาความนิยมที่นักลงทุนจะมีตอตลาดหลักทรัพยใหม ดังนั้นมีโอกาสเปน
ไปไดที่หลักทรัพยของบริษัทฯ จะขาดสภาพคลองและผูถือหุนไมสามารถจะขายหุนไดที่ราคาและใน
ชวงเวลาที่เหมาะสมตามที่ผูถือหุนคาดไว
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษทั ฯ จะตองเสริมสรางภาพพจนของบริษัทฯ ใหเปนที่นาเชื่อถือ ซึ่งอาจกอใหเกิดสภาพคลองในการ
ซือ้ ขายหุน สามัญของบริษัทฯ
อยางไรก็ตามการเสริมสรางสภาพคลองในการซื้อขายเปนปจจัยซึ่ง
อยูน อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
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1.3.4 ความเสีย่ งเนื่องมาจากการจําหนายหุนสามัญในอนาคต
ความเสี่ยง
ปจจุบันนี้
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 223.15 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
44,629,900 หุน
และทุนจดทะเบียนชําระแลว 75.69 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
15,138,082 หุน มูลคาที่ตราไว 5 บาทตอหุน ภายหลังการเสร็จสิ้นการเสนอขายหลักทรัพยแก
ประชาชน บริษทั ฯ จะมีหุนสามัญที่จดทะเบียนและยังมิไดจําหนายจํานวนทั้งสิ้น 25,707,218 หุน
โดยจัดสรรไวเพื่อเสนอขายแกผูลงทุนในวงจํากัดจํานวน 1,892,268 หุน สําหรับใชในการซื้อกิจการ
อืน่ ๆ ในอนาคต
และจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 23,814,950
หุน
ดังนัน้ หากมีการเสนอขายหุนสามัญและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกลาว
ทั้งหมด ผูลงทุน (ทีซ่ อื้ หุนสามัญที่เสนอขายหุนสามัญแกประชาชน) จะไดรับผลกระทบ (Dilution
effect) สูงสุดดังตอไปนี้
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว (รวมหุนเสนอขายแกประชาชน)
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม*

18,922,682 หุน
100 %

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญทั้งหมด
(ในกรณีทหี่ นุ สามัญถูกจําหนายทั้งหมดและมีการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครบถวน)
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว (หุนที่จดทะเบียนแลวทั้งหมด)
44,629,900 หุน
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม
42.40 %
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลง
57.60 %
หมายเหตุ : * ผูถือหุนเดิม หมายถึงผูถือหุน ณ ปจจุบันและผูที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแกประชาชน

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
การเพิ่มทุนดังกลาวจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอราคาของหุนสามัญของบริษัทฯ ในระยะสั้น
อยางไรก็ตามมูลคาของผูถือหุนจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว เนื่องจากเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนนี้จะใชในการ
ขยายสายผลิตภัณฑบริการที่มีอยูในปจจุบันและทําการซื้อกิจการอื่นๆ
ซึ่งผูบริหารมีความเชื่อวา
เงินทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นจะกอใหเกิดการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจใหกวางขึ้น
และจะทําใหผลตอบแทนตอ
การลงทุนของผูถือหุนในระยะยาวเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ
กระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจที่
หลากหลาย (Risk Diversification)
และการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)
อยางไรก็ตามผูถือหุนจะไดรับผลกระทบ (Dilution effect) สูงสุดก็ตอเมื่อไมทําการแปลงสภาพตาม
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู
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