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2.0 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา

•  บริษทัฯ กอตั้งเมื่อป 2537   จากการรวมกิจการของ  2   บริษทัท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในงานวิจัยและท่ีปรึกษา    
ไดแก บริษัท  ไอ  เอ็ม  อาร เอส จํ ากัด  (กอตั้งในป 2524)   และบริษัท  ซีมิโค  บิสซิเนส  อินฟอรเมชั่น
แอนด  รีเสิรช  จํ ากัด  (กอตั้งในป 2527)    โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเร่ิม    8     ลานบาท  แบงเปน  80,000
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  100 บาท

•  ในเดือน   มถิุนายน  2543  บริษทัฯ ไดจํ าหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2   บริษัทฯ คือบริษัท ลูอีส  แฮรรีส
( ประเทศไทย )  จํ ากัด (�ลูอีส�)  และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล บิสซิเนส กรุป จํ ากัด (�อีบีจี�)       โดยเกิด
ขาดทุนจากการจํ าหนายเงินลงทุนเปนจํ านวน 49,251  บาทในงบการเงินระหวางกาล ณ วันท่ี 30   
มถิุนายน  2543

•   ในเดือน สิงหาคม 2543  บริษทัฯ ไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด  และเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตรา
ไวจาก  100   บาทตอหุนเปน 5   บาทตอหุน

•  ตอมาบริษัทฯ ไดมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 223.15  ลานบาท   และไดจํ าหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังน้ี
ก) จ ําหนายใหแกผูลงทุนในวงจํ ากัดจํ านวน  400,000   หุน ในราคาหุนละ 5   บาท         เมื่อวันท่ี 6    

พฤศจิกายน   2543
ข) จ ําหนายใหแกผูถือหุนเดิมจํ านวน  1,000,000   หุน  ในราคาหุนละ 5   บาท    เมื่อวันท่ี 16

พฤศจิกายน   2543
ค) จ ําหนายใหแกผูลงทุนในวงจํ ากัดจํ านวน  8,053,727   หุน  ในราคาหุนละ  6.25   บาท เมื่อวันท่ี 21

พฤศจิกายน   2543
ง) จ ําหนายใหแกผูลงทุนในวงจํ ากัดจํ านวน  4,084,355   หุน  ในราคาหุนละ  6.25   บาท เมื่อวันท่ี 16

กุมภาพันธ   2544
ดงัน้ัน ในปจจุบันบริษัทฯ มีทุนชํ าระแลวจํ านวน   75.69   ลานบาท  แบงเปน  15,138,082  หุน

•  ในเดือนธันวาคม  2543          บริษทัฯ ไดเขาซื้อกิจการกลุมธาราสยามซึ่งเปนผูใหบริการดานขอมูลบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย    ตลอดจนบทศึกษาและงานวิจัยอุตสาหกรรมตางๆ     โดยการรวมกิจการ
ในคร้ังน้ีทํ าใหบริษัทฯ สามารถขยายงานทางดานการวิจัยใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

•  ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ  2544 บริษทัฯ ไดยายสํ านักงานจากศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต ไปยัง
สํ านักงานชั้นท่ี 16  อาคารหะรินธร  ถนนสาทรเหนือ  กรุงเทพมหานคร
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                  ตาราง แสดงโครงสรางการเปลี่ยนแปลงผูถือหุน
หุนที่ออกและเรียกชํ าระแลวในปจจุบัน  หุนที่จะออกและเรียกชํ าระ

ณ 8/9/00 ณ 6/11/00 ณ 16/11/00 ณ 21/11/00
16/2/01

 at IPO  after IPO

รายชื่อผูถือหุน  หุนสามัญ  จํ าหนาย  หุนภายหลังการ  จํ าหนาย  หุนภายหลังการ  จํ าหนาย  หุนภายหลังการ % ภายหลัง % ภายหลัง
 ผูลงทุน
ในวงจํ ากัด

 จํ าหนายผูลงทุน
ในวงจํ ากัด

 ผูถือหุนเดิม
2 หุนเดิม : 1
หุนใหม

 จํ าหนายผูถือหุนเดิม  ผูลงทุน
ในวงจํ ากัด I

 จํ าหนายผูลงทุน
ในวงจํ ากัด  I

   การเสนอขาย
แกประชาชน

   การเสนอขาย
แกประชาชน
และผูลงทุน

 จํ านวนหุน  % (ราคา
5 บาทตอหุน)

 จํ านวนหุน  % (ราคา
5 บาทตอหุน)

 จํ านวนหุน  % (ราคา 6.25
บาทตอหุน)

 จํ านวนหุน  % (IPO) ในวงจํ ากัด II

1. บริษัทหลักทรัพย  ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)  318,000 19.88                   -     318,000    15.90         159,000    477,000     15.90       3,306,007      3,783,007         24.99            19.99             18.17
2. บารอค อินเวสเมนท ลิมิเต็ด               -        -                   -                -        -                    -                -         -           320,000          320,000           2.11               1.69               1.54
3. ไพรม ฟาวเดอร อิงค               -        -                   -                 -        -                     -                -         -          500,000          500,000           3.30               2.64              2.40
4. ไนท ไทย สแทรทิจิค อินเวสเมนท  ลิมิเต็ด               -        - - -        - -                -         -        3,689,000       3,689,000         24.37            19.50             17.72
5. เดอะ มาราแมน แซทเทิลเมนท               -        - - -        - -                -         -        2,000,000       2,000,000         13.21             10.57               9.61
6. นายมารค  มิทเชล กรีนวูด               -        - - -        - -                -         -           400,000          400,000           2.64               2.11               1.92
7. นายจอรจ   เดย   ฮุกเกอร  533,280 33.33       133,333     666,613    33.33          333,307    999,920     33.33           726,279       1,726,199         11.40               9.12              8.29
8. ดร. ปเตอร  จอหน  บริมเบิล  562,000     35.13       133,334     695,334    34.77          347,666 1,043,000     34.77           769,721      1,812,721         11.97               9.58               8.71
9. ฟคโค ซีเลคชั่น เซอรวิส อิงค               -        -       133,333     133,333     6.67            66,667    200,000      6.67             52,400          252,400           1.67               1.33               1.21
10. นาย เดนนิส เจมส เมเซโรล     40,000   2.50                   -       40,000     2.00            20,000      60,000      2.00         -            60,000           0.40               0.32               0.29
11. นางสาวสันติ จาเตอรยี       40,000     2.50         -       40,000     2.00            20,000     60,000      2.00         -            60,000           0.40               0.32               0.29
12. ดร.ชาตรี  ศรีไพพรรณ        40,000     2.50         -       40,000     2.00            20,000      60,000      2.00         -            60,000           0.40               0.32               0.29
13. นางสาว เบญจวรรณ ฮุกเกอร       26,720     1.67         -       26,720     1.34           13,360      40,080      1.34         -            40,080           0.26               0.21              0.19
14. นางเทพิน เกตุอดิศร       40,000     2.50         -       40,000     2.00            20,000      60,000      2.00         -            60,000           0.40               0.32               0.29
15. นายคริสโตเฟอร คิงส               -        -         -         -        -         -                -         -          124,675          124,675           0.82               0.66              0.60
16. บริษัท คิวจี  โปรดักส แอนด เซอรวิสเซส จํ ากัด               -        -         -         -        -         -                -         -          250,000          250,000           1.65               1.32               1.20

รวม  1,600,000  100.00       400,000  2,000,000  100.00       1,000,000 3,000,000   100.00      12,138,082    15,138,082       100.00            80.00             72.73
การเสนอขายแกประชาชนทั่วไป      3,784,600            20.00             18.18

รวม  1,600,000  100.00       400,000  2,000,000  100.00       1,000,000 3,000,000   100.00 12,138,082    18,922,682 100.00 100.00 90.01

ส ํารองสํ าหรับการซื้อกิจการในอนาคต (ผูลงทุนในวงจํ ากัด II) 1,892,268 9.09
รวมทั้งหมด  1,600,000  100.00      400,000  2,000,000  100.00      1,000,000 3,000,000   100.00 12,138,082   20,814,950       100.00        100.00         100.00

                     ที่มา:  บัญชีรายชื่อผูถือหุนบริษัทฯ   
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ตาราง แสดงรายละเอียดใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ (ใบสํ าคัญ)  ท่ีจะออกและเสนอขาย
 พรอมการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน (IPO)  ภายหลัง  IPO

 ใบสํ าคัญใหแกผูถือหุน  ใบสํ าคัญใหแก  ใบสํ าคัญใหแกประชาขน  ใบสํ าคัญใหแก  จํ านวน
รายช่ือผูถือหุน  เดิมท่ีซ้ือหุนสามัญ 1  ผูถือหุนเดิม 2  ท่ีซ้ือหุนสามัญ  ผูลงทุนในวงจํ ากัด  ท้ังหมด

 (1หุน : 3 ใบสํ าคัญ) (1หุน : 1 ใบสํ าคัญ) (1หุน : 1 ใบสํ าคัญ)
  1. บริษัทหลักทรัพย  ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)                 477,000              3,783,007                        -                     -      4,260,007
  2. บารอค อินเวสเมนท ลิมิเต็ด                         -                 320,000                        -                     -        320,000
  3. ไพรม ฟาวเดอร อิงค                         -                 500,000                        -                     -        500,000
4. ไนท ไทย สแทรทิจิค อินเวสเมนท  ลิมิเต็ด                         -              3,689,000                        -                     -      3,689,000
  5. เดอะ มาราแมน แซทเทิลเมนท                         -              2,000,000                        -                     -      2,000,000
  6. นายมารค  มิทเชล กรีนวูด                         -                 400,000                        -                     -        400,000
  7. นายจอรจ   เดย   ฮุกเกอร                 999,921              1,726,199                        -                     -      2,726,120
  8. ดร. ปเตอร  จอหน  บริมเบิล              1,042,998              1,812,721                        -                     -      2,855,719
  9. ฟคโค ซีเลคชั่น เซอรวิส อิงค                 200,001                 252,400                        -                     -        452,401
10. นาย เดนนิส เจมส เมเซโรล                   60,000                   60,000                        -                     -        120,000
11. นางสาวสันติ จาเตอรยี                   60,000                   60,000                        -                     -        120,000
12. ดร.ชาตรี  ศรีไพพรรณ                   60,000                   60,000                        -                     -        120,000
13. นางสาว เบญจวรรณ ฮุกเกอร                   40,080                   40,080                        -                     -          80,160
14. นางเทพิน เกตุอดิศร                   60,000                   60,000                        -                     -        120,000
15. นายคริสโตเฟอร คิงส                         -                 124,675                        -                     -        124,675
16. บริษัท คิวจี  โปรดักส แอนด เซอรวิสเซส จํ ากัด                         -                 250,000                        -                     -        250,000

รวม              3,000,000             15,138,082                        -                     -    18,138,082
   การเสนอขายแกประชาชนทั่วไป              3,784,600      3,784,600

รวม              3,000,000             15,138,082              3,784,600                     -    21,922,682
   การเสนอขายผูลงทุนในวงจํ ากัด  II 1,892,268 1,892,268

รวมท้ังหมด              3,000,000             15,138,082              3,784,600 1,892,268   23,814,950
หมายเหตุ  :   1       ผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน 15  พฤศจิกายน  2543

2 ผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน  6  มีนาคม  2544

2.2 ภาพรวมของธุรกิจ
บริษทัฯ   ใหบริการเปนท่ีปรึกษาในงานวิจัยนโยบายรัฐ   (Policy Research)  ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  (Business
Consulting)  งานวจิัยการตลาด   (Market Research)   และงานวิจัยเชิงลึกในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยและภูมภิาคเอเชียตะวันออก      งานบริการหลักเปนการแนะนํ าภาคธุรกิจและภาครัฐบาลสํ าหรับการลง
ทุนในประเทศไทยและประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก          และเผยแพรขอมูลภาคธุรกิจหลักในประเทศ
ไทยซึง่เปนสวนงานบริการใหมจากการซื้อกิจการกลุมธาราสยาม      ท้ังน้ีบริษัทฯ และบริษัทกอนรวมกิจการมี
ประสบการณท้ังในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเดียวกันมานานกวา   15  ป
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ภาพรวมโครงสรางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังน้ี

บริษัทฯ 

ในวนัท่ี 
ของทุนจ
จ ํากัด  
99.99) 
โอนพนัก
ด ําเนินง
ยอยจะไ

ตอมาบร
ไทย เรท

บริษทัฯ 

1. คาค
ขอ

2. คา
แกธ

3. คาซ
การ
4.4
ลาน

4. คาเ
1.5

กลุมธาร
ตะวนัออ
งานไมส

บริษัท  บรุคเคอร กรุป จํ ากัด (มหาชน)
99.99%99.99%
บริษัท ธาราสยาม จํ ากัด
(�ธาราสยาม�)
 กรุป  จํ ากัด (มหาชน)

ไดลงทุนในบริษัทยอย 3  บริษทัซึง่เกีย่วเน่ืองจากการ

8  ธันวาคม  2543  บริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการบริษัท ธ
ดทะเบียนและชํ าระแลว      โดยธาราสยามมีบริษัทใ
(ถือโดยธาราสยามรอยละ 99.99)    และ บริษัท ไ
     ดังน้ันท้ัง 3  บริษทัจงึรวมเขามาในบรุคเคอร กรุป 
งานและสินทรัพยของธาราสยามและบริษัทยอย   
านภายใตชื่อยี่หอ �ธาราสยาม�   แตการบริหารจัดกา
มมกีารดํ าเนินงานใดๆ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดเขาซ

ษิทัฯ ไดเขาซื้อกิจการของบริษัท ธาราสยาม บิสซิเน
ติ้ง เอเยนซี่ จํ ากัด  (�ทีอารเอ�)  ยงัคงเปนบริษัทยอยข

ไดเขาซื้อกิจการในกลุมธาราสยามเปนจํ านวนเงินท้ัง

วามนิยมจายใหแกทีเอสบีไอจํ านวน 16.00  ลานบา
งบริษัทฯ
สินทรัพยถาวร  (เคร่ืองตกแตง   คอมพิวเตอรและอุปก
 าราสยามจํ านวน  0.40   ลานบาท
ือ้หุนสามัญจายใหแกผูถือหุนเดิมจํ านวน   13.65 
เงนิเฉพาะบริษัทฯ    และสํ าหรับงบการเงินรวมเน่ือ
6  ลานบาท  ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดบันทึกสวนท่ีเกินจ
บาท ไวเปนคาความนิยมในงบการเงินรวม   
คร่ืองหมายการคาจายใหแกผูถอืหุนเดิมของธาราสย
6  ลานบาท  ซึ่งเปนคาเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน

าสยามดํ าเนินธุรกิจโดยไมมีผลกํ าไรนับตั้งแตป  254
กเฉียงใตอยางรุนแรง    อยางไรก็ดีการขาดทุนดังก
งูมาก   กลุมผูบริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นวาชื่อเสีย
บริษัท ธาราสยาม บสิซิเนส อินฟอรมเมช่ัน จํ ากัด
(�ทีเอสบีไอ�)
      

เขาซื้อก

าราสย
นเครือไ
ทย เรท
          
โดยผล
รอยูใน
ื้อกิจก

ส อินฟ
องทีเอ

ส้ิน 31.

ท   เพ่ือ

รณสํ า

  ลาน
งจากม
ากมูลค

าม คือ 

0    อัน
ลาวมิไ
งของธ

99.99%
บริษัท ไทย เรทติ้ง เอเยนซ่ี จํ ากัด
(�ทีอารเอ�)
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ิจการกลุมธาราสยาม

าม จํ ากัด  (�ธาราสยาม�)  ในสัดสวน  99.99%
ดแกบริษัท ธาราสยาม บิสซิเนส อินฟอรมเมชั่น
ติ้ง เอเยนซี่ จํ ากัด   (ถือโดยทีเอสบีไอรอยละ
 ภายหลังจากการเขาซื้อกิจการ   บริษัทฯ ไดรับ
ิตภัณฑและผลงานตางๆ ของธาราสยามยังคง
นามของบริษัทฯ    ดังน้ันธาราสยามและบริษัท
าร

อรมเมชั่น จํ ากัด  (�ทีเอสบีไอ�)       สวนบริษัท
สบีไอ

61  ลานบาท     ประกอบดวยรายการดังน้ี

เปนคาซื้อฐานขอมูลและไดบันทึกเปนสินทรัพย

นักงาน  และอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในสัญญา) จายให

บาทบันทึกไวเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยตามงบ
ูลคาสินทรัพยสุทธิของธาราสยามเทากับจํ านวน
าสินทรัพยสุทธิของธาราสยามจํ านวน     9.19   

บจ. คิวจี  โปรดักส  แอนด เซอรวิสเซส  จํ านวน

เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีกระทบภูมิภาคเอเชีย
ดมีจํ านวนมากเน่ืองจากคาใชจายในการดํ าเนิน
าราสยามท่ีส่ังสมมาในดานการผลิตงานวิจัยท่ีมี
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คณุภาพเปนสินทรัพยท่ีสํ าคัญ    บริษัทฯ จึงมุงมั่นปรับปรุงบุคลากรและอุปกรณท่ีจํ าเปน   ตลอดจนสรางเว็บไซต
เพ่ือนํ าผลงานของธาราสยาม  เผยแพรและขายผานอินเตอรเน็ต

บริษทัฯ ก ําลังอยูระหวางการจัดทํ าแผนและดํ าเนินการทํ าการตลาดเพ่ือขยายฐานลูกคาของกลุมสินคาในนาม
�ธาราสยาม�    ท้ังน้ีเน่ืองจากในอดีตกลุมธาราสยามเนนการใหบริการขอมูลไปเฉพาะกลุมผูคาหลักทรัพยและกลุม
ผูจดัการกองทุน   ปจจุบันบริษัทฯ กํ าลังปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยเพ่ือใหสามารถขยายตลาดไปยังกลุมผู
ช ํานาญการตางๆ  เชนกลุมบริษัทรวมทุน   ทนายความ  นักบัญชี  และนายธนาคาร

2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ  ในระยะ 3 ปท่ีผานม ณ  งวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  แสดงในตารางดังน้ี

สํ าหรับปส้ินสุดวันท่ี  31   ธันวาคม
แผนก 2541 2542 2543

พันบาท % พันบาท % พันบาท %
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 12,323 23.71 7,590 17.10 8,499 21.50
งานวิจัยการตลาด 6,290 12.10 5,631 12.69 6,424 16.24
งานวิจัยนโยบายรัฐ 25,011 48.12 18,727 42.19 17,603 44.54
งานส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลน 959 1.84 5,287 11.91 4,046 10.25
อ่ืนๆ 7,397 14.23 7,148 16.11 2,951 7.47

รวมรายได 51,980 100.00 44,383 100.00 39,523 100.00

2.4 เปาหมายและวัตถุประสงคในการดํ าเนินงาน
บริษัทฯ ใหบริการดานขอมูล  และท่ีปรึกษาในประเทศไทย   โดยมีแนวโนมท่ีจะขยายการใหบริการเขาสู
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย   ซึ่งคาดวาจะเห็นผลงานในส้ินป 2545   ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดพัฒนาธุรกิจ

บริษทัฯ มวีัตถุประสงคในการเพ่ิมทุนและนํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนดังน้ี
•  เพ่ือเปนแหลงระดมทุนในการขยายการดํ าเนินงานดานการใหคํ าปรึกษา  เพ่ือใหองคกรเขาสูการประหยัด
จากขนาด (Economies of Scale)   นอกจากน้ีสรางฐานขอมูลใหมีระบบตัวเลข (digitise)  และสะดวก
เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลในงานวิจัยและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  (E-Business)

•  พัฒนากลยทุธเพ่ือขยายสายงานบริการที่มีอยู  และการจางผูเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้นเพ่ือขยายขอบเขตงานให
หลากหลายและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

•  เพ่ือใชในการลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับขอมูล   งานวิจัย   ท่ีปรึกษาและธุรกิจอิเล็กทรอนิกสโดยใช
แหลงขอมูลจากฐานลูกคาของบริษัทฯ   และผูถือหุนของบริษัทฯ   เปนหลัก

กลาวคือ   บริษัทฯ จะเติบโตข้ึน     เพ่ือประกอบการในธุรกิจดานฐานขอมูล    งานวิจัย  ท่ีปรึกษา  และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส       ซึ่งสามารถใหบริการงานวิจัยในดานตางๆ     ใหคํ าปรึกษาแกธุรกิจตางๆ  และเขาสูธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส
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2.5 สทิธพิเิศษและขอจํ ากัดทางการคา
•  บตัรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
บริษทัฯ       ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนโดยบัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่  1771/2540   ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2540          บัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี   5657/2541
(2-1771/2540)   ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2543   และหนังสือจากสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เลขท่ี  นร. 1210/000549 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2543    (ประเภท 7.37 กิจการสํ านักงานสนับสนุนการคา
และการลงทุน)     โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปน้ี
1. ไดรับอนุญาตใหชาวตางดาวถือหุนสามัญของบริษัทฯ  ไดไมจํ ากัดจํ านวน
2. ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเพ่ือใชในการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน
3. ไดรับอนุญาตใหนํ าคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํ านาญการเขามาในประเทศไดตามจํ านวนและ

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควรจํ าเปน
4. ไดรับอนุญาตใหนํ าหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได

ซึง่บัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว ไมมีการกํ าหนดวันครบกํ าหนดอายุ     หากบริษัทฯ ยังคงดํ าเนินงาน
ตามท่ีระบุในบัตรสงเสริม

•  สทิธิประโยชนอื่นๆ

                         -ไมมี-


