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4.0 การวิจัยและพัฒนา
บริษทัฯ ไมมสีวนงานดานการวิจัยและพัฒนาและไมมีนโยบายในดานน้ี   การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชใน
บริษทัฯ จะจัดหาจากท่ีปรึกษาภายนอกเขามาดํ าเนินการ

5.0 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ
บริษัทฯ มไิดมท่ีีดนิเปนของตนเอง     โดยอาคารสํ านักงานเชาพ้ืนท่ีจากบริษัท หะรินธร จํ ากัด       เพ่ือเปนท่ีทํ าการ
สํ านักงาน      โดยตั้งอยูท่ีชั้น 16   อาคารหะรินธร    มีพ้ืนท่ีท้ังส้ิน   1,012   ตารางเมตร   อัตราคาเชาเดือนละ  317
บาทตอตารางเมตร รวมท้ังส้ิน  3.85  ลานบาทตอป  และจะหมดอายุสัญญาในวันท่ี 17  กมุภาพันธ  2547

ส้ินสุดป  2543    บริษทัฯ มมีลูคาทางบัญชีของทรัพยสินและอุปกรณท่ีใชในการประกอบกิจการในราคาทุนสุทธิจาก
คาเส่ือมราคาสะสม   มลูคาจํ านวน  2.01   ลานบาท

6.0     โครงการในอนาคต
6.1 โครงการขยายการดํ าเนินงาน

จากการขยายฐานทางดานเงินทุนมีผลทํ าใหบริษัทฯ สามารถดํ าเนินงานในดานตางๆ  ตอไปน้ี
•  ปรับปรุงระบบหองสมุดและฐานขอมูลใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  (Digitised format)
•  นํ ามาใชในการประยุกตเชื่อมโยงธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) กบัสายผลิตภัณฑบริการที่
บริษัทฯ มอียูเพ่ือพัฒนาใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้น

•     พัฒนาแผนงานการตลาดเพ่ือผลักดันเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ดังน้ี
- นํ าขอมลูท่ีบริษัทฯ มีอยูในหองสมุดมาใชกอใหเกิดรายได
- ก ําหนดโอกาสการลงทุนทางธุรกิจ

•  จัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนในการพิจารณาและพัฒนาโอกาสการลงทุน   ซึ่งสมาชิกอาจจะเปน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

ธรุกจิหลักของบริษัทฯ คือการใหคํ าปรึกษาแกธุรกิจท้ังภาครัฐและภาคเอกชน    ซึง่สามารถพิสูจนดวยผลงาน
อันเปนท่ียอมรับจากลูกคาตลอดมา     ดงัน้ันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวบริษัทฯ ไดจัดเตรียมแผนงานเปน
3    ขั้น ดังตอไปน้ี

ขั้นที่ 1 ขยายธุรกิจท่ีมีอยูโดยการปรังปรุงและพัฒนาสายผลิตภัณฑบริการที่มีอยูเดิม  โดยเนนในสวนของ
ธรุกจิพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีตอการใหบริการในสายงานน้ันๆ     และใน
เวลาเดยีวกันนํ าเสนอแผนงานและการจัดการที่ดีขึ้น

แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting Department)
นอกเหนือจากการพัฒนาสายงานหลัก คือ การใหคํ าปรึกษาการเขาสูธุรกิจ    (Market entry)    และ 
การใหค ําปรึกษาเชิงกลยุทธ  (Strategic research)   บริษทัฯ มีแผนงานในการพัฒนาการใหคํ า
ปรึกษาดานการบริหารโซอุปทาน (SCM)   โดยใชความสัมพันธท่ีเคยมีมากอนกับ  Logistics 
Bureau   ประเทศออสเตรเลีย   โดยบริษัทฯ มีแผนจะรวมทุนกับบริษัทดังกลาวเพ่ือใหบริการที่
ปรึกษาการบริหารโซอุปทาน (SCM) ในประเทศไทย   (รายละเอียดตามโครงการขยายดานการลงทุน 
หนา 42 )
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นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาการใหบริการคํ าปรึกษาในการจัดหาทํ าเลท่ีตั้งโครงการ 
(Manufacturing Site Selection)    ซึง่จะทํ าใหบริษัทฯ เปนศูนยรวมการใหบริการแบบครบวงจรแก
นักลงทุนตางชาติท่ีตองการจัดตั้งโรงงานเพ่ือลงทุนในประเทศไทย    โดยบริการดานน้ีบริษัทฯ ไดเร่ิม
ใหบริการไปบางแลว
แผนกงานวิจัยนโยบายรัฐ (Policy Research Department)
บริษทัฯ มแีผนงานท่ีจะพัฒนาความรู  ความเขาใจ    และฐานลูกคาในแถบภูมิภาคเอเชียเพ่ือเปนขอ
มลูในการผลิตงานวิจัยนโยบายรัฐ        และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งการบริการจะไมจํ ากัด
เฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)  และอนุภูมิภาคแมนํ าโขง (GMS) เทาน้ันแตจะขยายไปใน
ระดบัโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการใหบริการตางๆ      เชนงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูประกอบการ  (Entrepreneur)   การเสริมสรางความแข็งแกรงของสมาคมทางธุรกิจ
(Business association strengthening)   งานวจิยัระดับอุดมศึกษา   การเขารับการสงเสริมการลง
ทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน   งานวิจัยดานอุตสาหกรรม   วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
การแขงขัน     และการใหบริการขอมูลตางๆ
แผนกวจัิยการตลาด (Market Research Department)
บริษัทฯ มีโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑหลักของแผนก (งานวิจัยอุตสาหกรรมและงานสํ ารวจ
ตลาด) โดยการนํ าระบบการสัมภาษณทางโทรศัพทท่ีใชคอมพิวเตอรสนับสนุนงาน   (CATI-based)  
เพ่ือใชในรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณทางโทรศัพท         ระบบดังกลาวชวยในการสรางตา
รางขอมลูสถติิ  ซึ่งเปนการเพ่ิมประสิทธิของบริษัทฯ ในระยะยาว     ในการขยายตลาดเขาสูประเทศ
อ่ืนๆ ในแถบภูมิภาค    บริษัทฯ จะสรางจุดแข็งโดยการพัฒนาผลิตภัณฑในปจจุบันรวมกับสถาบัน
วจิยั     และองคกรท่ีปรึกษาในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออก     ซึ่งบริษัทฯ มีโครง
การทีจ่ะเขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ Mitsubishi Research Institute    ซึง่เปนองคกรชั้นนํ าท่ี
กอตั้งในประเทศญ่ีปุนและเนนการทํ างานใหกับรัฐบาลญ่ีปุนและไดรับการสนับสนุนดานการเงินจาก
สถาบันระดมทุนเอกชน  (Private funding institutions)
แผนกสือ่สิง่พมิพและธุรกิจออนไลน  (Publications and Online Services Department)
บริษทัฯ  ตระหนักวาผลิตภัณฑ หนังสือทํ าเนียบธุรกิจ  (Business Directories) ซึ่งเปนรายไดหลัก
ของแผนกน้ีจะลดนอยลง นอกจากน้ีจากการที่บริษัทฯ ไดซื้อกิจการธาราสยามทํ าใหบริษัทฯ ได
พัฒนาผลิตภัณฑของแผนกเพ่ือใหสามารถขยายตลาดใหเขากับลักษณะงานดานอ่ืนๆ  ของบริษัทฯ

ขัน้ที่ 2 ในขั้นน้ีบริษัทฯ     จะขยายการใหบริการที่มีอยูไปสูขอบเขตในระดับภูมิภาค ซึ่งเปนสวนท่ีตองการ
เงนิทุน          และนํ าผลงานวิจัยเสนอผานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ   เชน การจํ าหนายผลงานวิจัย
การตลาดผานทางเว็บไซท         ซึ่ง ณ ขณะน้ี  บริษัทฯ กํ าลังพัฒนาผลงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมให
สามารถนํ าเสนอผานทางเว็บไซท

ขัน้ที่ 3 ภายหลังจากท่ีผลิตภัณฑบริการที่มีอยูไดพัฒนาและเสนอผานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ในขั้นน้ี
บริษทัฯ มุงเนนท่ีจะลงทุนในธุรกิจวิจัย และท่ีปรึกษา  ท่ีซึ่งสอดคลองกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 โครงการขยายดานการลงทุน
6.2.1 วัตถุประสงค

วตัถปุระสงคการลงทุนในเบ้ืองตนของบริษัทฯ    ซึ่งคณะกรรมการบริหารไดกํ าหนดนโยบายไวดังน้ี
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•  การลงทุนในบริษัทชั้นนํ าดานธุรกิจขอมูล ความรู งานวิจัย ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจ
อ่ืนๆ ซึง่สวนใหญจะอยูในประทศไทย โดยมุงเนนในดานธุรกิจสูธุรกิจ (Business to Business
Solutions)     และการลงทุน

•  ประมาณการผลตอบแทนแบบทบตนในอัตราเกินกวารอยละ 25 ตอป

โอกาสในการรวมลงทุนกับกลุมลูกคา และผูถือหุนของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาเปนกรณีไป

ขนาดการลงทุน
ขนาดการลงทุนในระยะตนจะมีขนาดเล็ก  โดยจะลงทุนเพ่ือการพัฒนาเปนสํ าคัญ และระยะเวลาไม
สามารถก ําหนดไดแนนอน     ซึ่งการลงทุนบริษัทฯ ตองพิจารณาตามความเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง
อยางไรก็ตามเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการใชเงินจากการออกและเสนอขายแกนักลงทุน
เฉพาะเจาะจง         บริษัทฯ จึงตั้งงบประมาณสํ าหรับการลงทุนจากเงินท่ีไดรับจํ านวน  40 ลานบาท
ในรอบระยะเวลา 12 เดือนนับแตวันท่ีจํ าหนายหุน

บริษทัฯ ไดเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนหลายประการดวยกัน ดังน้ี
•  ลงทุนในหนวยงานวิจัยและงานส่ิงพิมพภายในประเทศ โดยรวมกับบริษัทท่ีมีชื่อเสียงทางดานน้ีท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ   ซึ่ง  ณ ปจจุบัน  บริษัทฯ ไดซื้อกิจการในธาราสยาม   ซึ่งใชเงินลงทุน
ประมาณ 31.61  ลานบาท

•  การรวมทุนกับบริษัทท่ีปรึกษาดานการบริหารโซอุปทาน  (SCM)  ในประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งจะทํ า
ใหบริษทัฯ ขยายเขาสูการใหบริการที่ปรึกษาดานโลจิสติกส    (Logistic consulting services)
โดยใหบริการแกธุรกิจท่ีมีการกระจายสินคาเปนเครือขายอยางกวางขวาง     บริษัทในประเทศ
ออสเตรเลียดังกลาวมีประสบการณในการเปนท่ีปรึกษาสํ าหรับการกระจายสินคาใหแกธุรกิจ
พาณิชยอิเล็คโทรนิค สํ าหรับโครงการน้ียังอยูระหวางข้ันตอนการเซ็นสัญญาบันทึกขอตกลง
(Memorandum of understanding)   ซึง่ตอไปจะเปนการจัดตั้งบริษัทใหมโดยเปนบริษัทในเครือ
ของ บริษัท ลอจิสติกส บูโร (เอเชีย) จํ ากัด     และบริษัทฯ คาดวาจะถือหุนประมาณรอยละ 35
ของทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลวโดยจะเปนเงินลงทุนประมาณ   0.60  ลานบาท

•  การจัดทํ าเว็บไซทเพ่ือใหบริการการดานขอมูลทางการเงินในภาษาไทย        โดยวางแผนท่ีจะ
รวมทุนกบับริษทัชั้นนํ าในดานการบริการเว็บไซทขอมูลทางดานการเงินในประเทศฮองกง     และ
บริษัทในประเทศฮองกงดังกลาว     ไดเร่ิมเผยแพรเว็บไซทในเดือนสิงหาคมป  2543

ขอควรพิจารณา
ในเบ้ืองตนบริษทัฯ จะใชเงินสดในการเขาซื้อกิจการ      นอกจากน้ีบริษัทฯ อาจพิจารณาในการท่ีจะ
ออกหุนสามัญใหมใหแกผูขายกิจการ

เงื่อนไข
บริษทัฯ มีจุดมุงหมายลงทุนในบริษัทท่ีมีลักษณะ ดังน้ี
- การใหบริการและพัฒนาขอมูลท่ีมีแนวโนมของมูลคาหุนท่ีสูงข้ึน
- มกีารบริหารและการจัดการที่ดี
- มกีารบริการหรือผลิตภัณฑท่ีสามารถนํ ามาประยุกตใชไดกับตลาดในประเทศไทย
- ชวยเพ่ิมศักยภาพใหกับผลิตภัณฑท่ีมีอยูของบริษัทฯ
- มกีลยทุธในการแกปญหาท่ีเหมาะสมและเปนไปได
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6.2.2 กลุมอตุสาหกรรมเปาหมาย
•  ธรุกจิท่ีพัฒนาการใหบริการขอมูล  และงานวจิยั     (Information services, research and content

developers)
บริษทัท่ีเปนเจาของหรือขายสิทธิการเปนเจาของในขอมูลและงานวิจัย

•  ธรุกิจท่ีปรึกษาอิเล็กทรอนิกส (E-Consulting)
บริษทัท่ีปรึกษาและแกปญหาแกลูกคาในการวางกลยุทธธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

•  ธรุกจิพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
บริษัทท่ีมีรายไดสวนใหญจากการขายผลิตภัณฑหรือบริการทางอินเทอรเน็ตและมีความเชี่ยวชาญใน
การน ําเสนอขอมูลเชนเดียวกับท่ีบริษัทฯ มีอยู

•  การลงทุนอ่ืนๆ
การลงทุนอ่ืนๆ ครอบคลุมการใหคํ าปรึกษาการบริหารโซอุปทาน  (SCM)   การใหบริการดานขาวสาร 
และบริษทัอ่ืนๆ ท่ีเนนในดานการเปนท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสงเสริมการขยายงานในแผนก
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ

6.2.3 การวัดผลการดํ าเนินงาน
เน่ืองจากความเส่ียงท่ีแตกตางกันในแตละบริษัทและแตละภาคธุรกิจทํ าใหเปาหมายการวัดผลการ
ด ําเนินงานของแตละบริษัทแตกตางกันไป    ผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาอัตราผลตอบแทนแบบทบตน
ขัน้ตํ่ า 25% เปนอัตราท่ีสมเหตุสมผล    แตอยางไรก็ตามไมสามารถรับประกันไดวาอัตราดังกลาวจะ
เปนจริงไดเสมอไป

7.0 ขอพพิาททางกฎหมาย
บริษทัฯ มไิดเกีย่วของทางขอพิพาททางกฎหมาย  หรืออยูระหวางคดีความใดๆ หรือมิไดมีการดํ าเนินงานท่ีจะมีผล
กระทบอันเปนสาระสํ าคัญท่ีจะเปนปญหาทางการเงินแตอยางใด       และจนถึงปจจุบันบริษัทฯ กรรมการตลอดจนผู
ถกืหุนไดใชความระมดัระวัง  ท่ีจะไมกอใหเกิดขอพิพาทใดๆ ทางกฎหมาย  คดีความหรือดํ าเนินงานท่ีอาจจะมีความ
เส่ียง

8.0 โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพย

หุนสามัญ
บริษทัฯ มทุีนจดทะเบียน 44,629,900 หุน ซึ่งออกและเรียกชํ าระแลวจํ านวน 75.69 ลานบาท แบงเปนหุน
สามญัจํ านวน 15,138,082 หุน   มลูคาหุนละ 5 บาท หลังจากการออกและเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
ท่ัวไป  บริษัท\ฯ จะมีทุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลวท้ังส้ิน  94.61  ลานบาท

พนัธะผูกพนัในการออกและเสนอขายหลักทรัพย
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไปจํ านวน  3,784,600   หุน บริษัทฯ ยงัคงมี
พันธะผูกพันในการเสนอขายหุนสามัญดงัน้ี
1. การเสนอขายหุนสามัญตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี   จํ านวน 21,922,682 หนวย
2. การออกและเสนอขายหุนสามัญแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจงจํ านวน 1,892,268 หุน      และใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิจํ านวน 1,892,268   หนวย    และหุนสามัญตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํ านวน
1,892,268   หุน  ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี  5/2543  เมือ่วันท่ี 26 ธันวาคม 2543


