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2.0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา
• บริษทั ฯ กอตั้งเมื่อป 2537 จากการรวมกิจการของ 2 บริษทั ทีม่ คี วามเชี่ยวชาญในงานวิจัยและที่ปรึกษา
ไดแก บริษัท ไอ เอ็ม อาร เอส จํากัด (กอตั้งในป 2524) และบริษัท ซีมิโค บิสซิเนส อินฟอรเมชั่น
แอนด รีเสิรช จํากัด (กอตั้งในป 2527) โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 8 ลานบาท แบงเปน 80,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
• ในเดือน มิถุนายน 2543 บริษทั ฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัทฯ คือบริษัท ลูอีส แฮรรีส
( ประเทศไทย ) จํากัด (“ลูอีส“) และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล บิสซิเนส กรุป จํากัด (“อีบีจี“)
โดยเกิด
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนเปนจํานวน 49,251 บาทในงบการเงินระหวางกาล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2543
• ในเดือน สิงหาคม 2543 บริษทั ฯ ไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตรา
ไวจาก 100 บาทตอหุนเปน 5 บาทตอหุน
• ตอมาบริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 223.15 ลานบาท และไดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนดังนี้
ก) จําหนายใหแกผูลงทุนในวงจํากัดจํานวน 400,000 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท
เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2543
ข) จําหนายใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 1,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2543
ค) จําหนายใหแกผูลงทุนในวงจํากัดจํานวน 8,053,727 หุน ในราคาหุนละ 6.25 บาท เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2543
ง) จําหนายใหแกผูลงทุนในวงจํากัดจํานวน 4,084,355 หุน ในราคาหุนละ 6.25 บาท เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ 2544
ดังนัน้ ในปจจุบันบริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 75.69 ลานบาท แบงเปน 15,138,082 หุน
• ในเดือนธันวาคม 2543
บริษทั ฯ ไดเขาซื้อกิจการกลุมธาราสยามซึ่งเปนผูใหบริการดานขอมูลบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตลอดจนบทศึกษาและงานวิจัยอุตสาหกรรมตางๆ โดยการรวมกิจการ
ในครัง้ นีท้ าให
ํ บริษัทฯ สามารถขยายงานทางดานการวิจัยใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
• ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2544 บริษทั ฯ ไดยายสํานักงานจากศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต ไปยัง
สํานักงานชั้นที่ 16 อาคารหะรินธร ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร
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ตาราง แสดงโครงสรางการเปลี่ยนแปลงผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุน

ณ 8/9/00

ณ 6/11/00

หุนสามัญ

จําหนาย
ผูลงทุน
ในวงจํากัด

จํานวนหุน
1. บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
2. บารอค อินเวสเมนท ลิมิเต็ด
3. ไพรม ฟาวเดอร อิงค
4. ไนท ไทย สแทรทิจิค อินเวสเมนท ลิมิเต็ด
5. เดอะ มาราแมน แซทเทิลเมนท
6. นายมารค มิทเชล กรีนวูด
7. นายจอรจ เดย ฮุกเกอร
8. ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล
9. ฟคโค ซีเลคชั่น เซอรวิส อิงค
10. นาย เดนนิส เจมส เมเซโรล
11. นางสาวสันติ จาเตอรยี
12. ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ
13. นางสาว เบญจวรรณ ฮุกเกอร
14. นางเทพิน เกตุอดิศร
15. นายคริสโตเฟอร คิงส
16. บริษัท คิวจี โปรดักส แอนด เซอรวิสเซส จํากัด
รวม
การเสนอขายแกประชาชนทั่วไป

%

(ราคา
5 บาทตอหุน)

หุนที่ออกและเรียกชําระแลวในปจจุบัน
ณ 16/11/00
หุนภายหลังการ
จําหนายผูลงทุน
ในวงจํากัด
จํานวนหุน

%

หุนที่จะออกและเรียกชําระ
at IPO
after IPO

ณ 21/11/00
16/2/01
จําหนาย
ผูลงทุน
ในวงจํากัด I

จําหนาย
หุนภายหลังการ
หุนภายหลังการ
% ภายหลัง
ผูถือหุนเดิม จําหนายผูถือหุนเดิม
จําหนายผูลงทุน
การเสนอขาย
2 หุนเดิม : 1
ในวงจํากัด I
แกประชาชน
หุนใหม
(ราคา
จํานวนหุน
%
(ราคา 6.25 จํานวนหุน
%
(IPO)
5 บาทตอหุน)
บาทตอหุน)
159,000 477,000
15.90
3,306,007 3,783,007
24.99
19.99
320,000
320,000
2.11
1.69
500,000
500,000
3.30
2.64
3,689,000 3,689,000
24.37
19.50
2,000,000 2,000,000
13.21
10.57
400,000
400,000
2.64
2.11
333,307 999,920
33.33
726,279 1,726,199
11.40
9.12
347,666 1,043,000
34.77
769,721 1,812,721
11.97
9.58
66,667 200,000
6.67
52,400
252,400
1.67
1.33
20,000
60,000
2.00
60,000
0.40
0.32
20,000
60,000
2.00
60,000
0.40
0.32
20,000
60,000
2.00
60,000
0.40
0.32
13,360
40,080
1.34
40,080
0.26
0.21
20,000
60,000
2.00
60,000
0.40
0.32
124,675
124,675
0.82
0.66
250,000
250,000
1.65
1.32
1,000,000 3,000,000
100.00 12,138,082 15,138,082
100.00
80.00
3,784,600
20.00

% ภายหลัง
การเสนอขาย
แกประชาชน
และผูลงทุน
ในวงจํากัด II

318,000 19.88
533,280 33.33
562,000 35.13
40,000
2.50
40,000
2.50
40,000
2.50
26,720
1.67
40,000
2.50
1,600,000 100.00

133,333
133,334
133,333
400,000

318,000
666,613
695,334
133,333
40,000
40,000
40,000
26,720
40,000
2,000,000

15.90
33.33
34.77
6.67
2.00
2.00
2.00
1.34
2.00
100.00

18.17
1.54
2.40
17.72
9.61
1.92
8.29
8.71
1.21
0.29
0.29
0.29
0.19
0.29
0.60
1.20
72.73
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

สํารองสําหรับการซื้อกิจการในอนาคต (ผูลงทุนในวงจํากัด II)
รวมทั้งหมด

1,600,000 100.00

400,000

2,000,000

100.00

1,000,000 3,000,000

100.00

12,138,082

1,892,268
20,814,950

100.00

100.00

9.09
100.00

ที่มา: บัญชีรายชื่อผูถือหุนบริษัทฯ
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ตาราง แสดงรายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ใบสําคัญ) ที่จะออกและเสนอขาย
พรอมการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน (IPO)
ภายหลัง IPO
ใบสําคัญใหแกผูถือหุน
ใบสําคัญใหแก ใบสําคัญใหแกประชาขน ใบสําคัญใหแก
จํานวน
รายชื่อผูถือหุน
เดิมที่ซื้อหุนสามัญ 1
ผูถือหุนเดิม 2
ที่ซื้อหุนสามัญ
ผูลงทุนในวงจํากัด
ทั้งหมด
(1หุน : 3 ใบสําคัญ) (1หุน : 1 ใบสําคัญ)
(1หุน : 1 ใบสําคัญ)
1. บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (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 จํากัด
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
1,892,268 1,892,268
การเสนอขายผูลงทุนในวงจํากัด II
รวมทั้งหมด
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
บริษทั ฯ ใหบริการเปนที่ปรึกษาในงานวิจัยนโยบายรัฐ (Policy Research) ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ (Business
Consulting) งานวิจัยการตลาด (Market Research) และงานวิจัยเชิงลึกในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
งานบริการหลักเปนการแนะนําภาคธุรกิจและภาครัฐบาลสําหรับการลง
ทุนในประเทศไทยและประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และเผยแพรขอมูลภาคธุรกิจหลักในประเทศ
ไทยซึง่ เปนสวนงานบริการใหมจากการซื้อกิจการกลุมธาราสยาม ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ และบริษัทกอนรวมกิจการมี
ประสบการณทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเดียวกันมานานกวา 15 ป
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ภาพรวมโครงสรางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
99.99%

บริษัท ธาราสยาม จํากัด
(“ธาราสยาม”)

99.99%

บริษัท ธาราสยาม บิสซิเนส อินฟอรมเมชั่น จํากัด
(“ทีเอสบีไอ”)
99.99%

บริษัท ไทย เรทติ้ง เอเยนซี่ จํากัด
(“ทีอารเอ”)

บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษทั ซึง่ เกีย่ วเนื่องจากการเขาซื้อกิจการกลุมธาราสยาม
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการบริษัท ธาราสยาม จํากัด (“ธาราสยาม”) ในสัดสวน 99.99%
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว โดยธาราสยามมีบริษัทในเครือไดแกบริษัท ธาราสยาม บิสซิเนส อินฟอรมเมชั่น
จํากัด (ถือโดยธาราสยามรอยละ 99.99) และ บริษัท ไทย เรทติ้ง เอเยนซี่ จํากัด (ถือโดยทีเอสบีไอรอยละ
99.99) ดังนั้นทั้ง 3 บริษทั จึงรวมเขามาในบรุคเคอร กรุป
ภายหลังจากการเขาซื้อกิจการ บริษัทฯ ไดรับ
โอนพนักงานและสินทรัพยของธาราสยามและบริษัทยอย โดยผลิตภัณฑและผลงานตางๆ ของธาราสยามยังคง
ดําเนินงานภายใตชื่อยี่หอ “ธาราสยาม” แตการบริหารจัดการอยูในนามของบริษัทฯ ดังนั้นธาราสยามและบริษัท
ยอยจะไมมกี ารดําเนินงานใดๆ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการ
ตอมาบริษทั ฯ ไดเขาซื้อกิจการของบริษัท ธาราสยาม บิสซิเนส อินฟอรมเมชั่น จํากัด (“ทีเอสบีไอ”)
ไทย เรทติ้ง เอเยนซี่ จํากัด (“ทีอารเอ”) ยังคงเปนบริษัทยอยของทีเอสบีไอ

สวนบริษัท

บริษทั ฯ ไดเขาซื้อกิจการในกลุมธาราสยามเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 31.61 ลานบาท ประกอบดวยรายการดังนี้
1. คาความนิยมจายใหแกทีเอสบีไอจํานวน 16.00 ลานบาท เพื่อเปนคาซื้อฐานขอมูลและไดบันทึกเปนสินทรัพย
ของบริษัทฯ
2. คาสินทรัพยถาวร (เครือ่ งตกแตง คอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน และอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญา) จายให
แกธาราสยามจํานวน 0.40 ลานบาท
3. คาซือ้ หุนสามัญจายใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 13.65 ลานบาทบันทึกไวเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยตามงบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ และสําหรับงบการเงินรวมเนื่องจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของธาราสยามเทากับจํานวน
4.46 ลานบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดบันทึกสวนที่เกินจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของธาราสยามจํานวน 9.19
ลานบาท ไวเปนคาความนิยมในงบการเงินรวม
4. คาเครือ่ งหมายการคาจายใหแกผถู อื หุนเดิมของธาราสยาม คือ บจ. คิวจี โปรดักส แอนด เซอรวิสเซส จํานวน
1.56 ลานบาท ซึ่งเปนคาเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
กลุม ธาราสยามดําเนินธุรกิจโดยไมมีผลกําไรนับตั้งแตป 2540 อันเนือ่ งจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอยางรุนแรง อยางไรก็ดีการขาดทุนดังกลาวมิไดมีจํานวนมากเนื่องจากคาใชจายในการดําเนิน
งานไมสงู มาก กลุมผูบริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นวาชื่อเสียงของธาราสยามที่สั่งสมมาในดานการผลิตงานวิจัยที่มี
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คุณภาพเปนสินทรัพยที่สําคัญ บริษัทฯ จึงมุงมั่นปรับปรุงบุคลากรและอุปกรณที่จําเปน ตลอดจนสรางเว็บไซต
เพือ่ นําผลงานของธาราสยาม เผยแพรและขายผานอินเตอรเน็ต
บริษทั ฯ
กําลังอยูร ะหวางการจัดทําแผนและดําเนินการทําการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคาของกลุมสินคาในนาม
“ธาราสยาม” ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในอดีตกลุมธาราสยามเนนการใหบริการขอมูลไปเฉพาะกลุมผูคาหลักทรัพยและกลุม
ผูจ ดั การกองทุน
ปจจุบันบริษัทฯ กําลังปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัยเพื่อใหสามารถขยายตลาดไปยังกลุมผู
ชํานาญการตางๆ เชนกลุมบริษัทรวมทุน ทนายความ นักบัญชี และนายธนาคาร
2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปที่ผานม ณ งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงในตารางดังนี้

แผนก
ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
งานวิจัยการตลาด
งานวิจัยนโยบายรัฐ
งานสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
อื่นๆ
รวมรายได

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2541
2542
2543
พันบาท
%
พันบาท
%
พันบาท
%
12,323 23.71
7,590 17.10 8,499
21.50
6,290 12.10
5,631 12.69 6,424
16.24
25,011 48.12
18,727 42.19 17,603
44.54
959
1.84
5,287 11.91 4,046
10.25
7,397 14.23
7,148 16.11 2,951
7.47
51,980 100.00
44,383 100.00 39,523 100.00

2.4 เปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
บริษัทฯ ใหบริการดานขอมูล และทีป่ รึกษาในประเทศไทย
โดยมีแนวโนมที่จะขยายการใหบริการเขาสู
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคาดวาจะเห็นผลงานในสิ้นป 2545 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดพัฒนาธุรกิจ
บริษทั ฯ มีวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนและนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนดังนี้
• เพือ่ เปนแหลงระดมทุนในการขยายการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา เพื่อใหองคกรเขาสูการประหยัด
จากขนาด (Economies of Scale) นอกจากนี้สรางฐานขอมูลใหมีระบบตัวเลข (digitise) และสะดวก
เพือ่ ใชเปนแหลงขอมูลในงานวิจัยและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (E-Business)
• พัฒนากลยุทธเพือ่ ขยายสายงานบริการที่มีอยู และการจางผูเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเพื่อขยายขอบเขตงานให
หลากหลายและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
• เพือ่ ใชในการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับขอมูล งานวิจัย ที่ปรึกษาและธุรกิจอิเล็กทรอนิกสโดยใช
แหลงขอมูลจากฐานลูกคาของบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เปนหลัก
กลาวคือ บริษัทฯ จะเติบโตขึ้น เพื่อประกอบการในธุรกิจดานฐานขอมูล งานวิจัย ที่ปรึกษา และธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส
ซึ่งสามารถใหบริการงานวิจัยในดานตางๆ ใหคําปรึกษาแกธุรกิจตางๆ และเขาสูธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส
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2.5 สิทธิพเิ ศษและขอจํากัดทางการคา
• บัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
บริษทั ฯ
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนโดยบัตรสงเสริม
การลงทุนเลขที่ 1771/2540 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2540
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 5657/2541
(2-1771/2540) ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2543 และหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เลขที่ นร. 1210/000549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2543 (ประเภท 7.37 กิจการสํานักงานสนับสนุนการคา
และการลงทุน) โดยบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้
1. ไดรบั อนุญาตใหชาวตางดาวถือหุนสามัญของบริษัทฯ ไดไมจํากัดจํานวน
2. ไดรบั อนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อใชในการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
3. ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในประเทศไดตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควรจําเปน
4. ไดรบั อนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได
ซึง่ บัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว ไมมีการกําหนดวันครบกําหนดอายุ
ตามที่ระบุในบัตรสงเสริม

หากบริษัทฯ ยังคงดําเนินงาน

• สิทธิประโยชนอื่นๆ
-ไมมี-
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