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4.0

5.0

การวิจัยและพัฒนา
บริษทั ฯ ไมมสี ว นงานดานการวิจัยและพัฒนาและไมมีนโยบายในดานนี้
บริษทั ฯ จะจัดหาจากที่ปรึกษาภายนอกเขามาดําเนินการ

การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชใน

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ
บริษัทฯ มิไดมที ดี่ นิ เปนของตนเอง โดยอาคารสํานักงานเชาพื้นที่จากบริษัท หะรินธร จํากัด
เพื่อเปนที่ทําการ
สํานักงาน โดยตั้งอยูที่ชั้น 16 อาคารหะรินธร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,012 ตารางเมตร อัตราคาเชาเดือนละ 317
บาทตอตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 3.85 ลานบาทตอป และจะหมดอายุสัญญาในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547
สิ้นสุดป 2543 บริษทั ฯ มีมลู คาทางบัญชีของทรัพยสินและอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการในราคาทุนสุทธิจาก
คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาจํานวน 2.01 ลานบาท

6.0

โครงการในอนาคต
6.1 โครงการขยายการดําเนินงาน
จากการขยายฐานทางดานเงินทุนมีผลทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานในดานตางๆ ตอไปนี้
• ปรับปรุงระบบหองสมุดและฐานขอมูลใหเหมาะสมยิ่งขึ้น (Digitised format)
• นํามาใชในการประยุกตเชื่อมโยงธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) กับสายผลิตภัณฑบริการที่
บริษัทฯ มีอยูเ พื่อพัฒนาใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้น
• พัฒนาแผนงานการตลาดเพื่อผลักดันเขาสูธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ดังนี้
- นําขอมูลที่บริษัทฯ มีอยูในหองสมุดมาใชกอใหเกิดรายได
- กําหนดโอกาสการลงทุนทางธุรกิจ
• จัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนในการพิจารณาและพัฒนาโอกาสการลงทุน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร

ซึ่งสมาชิกอาจจะเปน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการใหคําปรึกษาแกธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ สามารถพิสูจนดวยผลงาน
อันเปนที่ยอมรับจากลูกคาตลอดมา ดังนัน้ เพือ่ บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวบริษัทฯ ไดจัดเตรียมแผนงานเปน
3 ขั้น ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 ขยายธุรกิจที่มีอยูโดยการปรังปรุงและพัฒนาสายผลิตภัณฑบริการที่มีอยูเดิม โดยเนนในสวนของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีตอการใหบริการในสายงานนั้นๆ และใน
เวลาเดียวกันนําเสนอแผนงานและการจัดการที่ดีขึ้น
แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consulting Department)
นอกเหนือจากการพัฒนาสายงานหลัก คือ การใหคําปรึกษาการเขาสูธุรกิจ (Market entry) และ
การใหคาปรึ
ํ กษาเชิงกลยุทธ (Strategic research) บริษทั ฯ มีแผนงานในการพัฒนาการใหคํา
ปรึกษาดานการบริหารโซอุปทาน (SCM)
โดยใชความสัมพันธที่เคยมีมากอนกับ Logistics
Bureau ประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทฯ มีแผนจะรวมทุนกับบริษัทดังกลาวเพื่อใหบริการที่
ปรึกษาการบริหารโซอุปทาน (SCM) ในประเทศไทย (รายละเอียดตามโครงการขยายดานการลงทุน
หนา 42 )
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาการใหบริการคํ าปรึกษาในการจัดหาทํ าเลที่ตั้งโครงการ
(Manufacturing Site Selection) ซึง่ จะทําใหบริษัทฯ เปนศูนยรวมการใหบริการแบบครบวงจรแก
นักลงทุนตางชาติที่ตองการจัดตั้งโรงงานเพื่อลงทุนในประเทศไทย โดยบริการดานนี้บริษัทฯ ไดเริ่ม
ใหบริการไปบางแลว
แผนกงานวิจัยนโยบายรัฐ (Policy Research Department)
บริษทั ฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาความรู ความเขาใจ และฐานลูกคาในแถบภูมิภาคเอเชียเพื่อเปนขอ
มูลในการผลิตงานวิจัยนโยบายรัฐ
และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งการบริการจะไมจํากัด
เฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) และอนุภูมิภาคแมนําโขง (GMS) เทานั้นแตจะขยายไปใน
ระดับโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการใหบริการตางๆ
เชนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneur)
การเสริมสรางความแข็งแกรงของสมาคมทางธุรกิจ
(Business association strengthening) งานวิจยั ระดับอุดมศึกษา การเขารับการสงเสริมการลง
ทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน งานวิจัยดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การแขงขัน และการใหบริการขอมูลตางๆ
แผนกวิจยั การตลาด (Market Research Department)
บริษัทฯ มีโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑหลักของแผนก (งานวิจัยอุตสาหกรรมและงานสํารวจ
ตลาด) โดยการนําระบบการสัมภาษณทางโทรศัพทที่ใชคอมพิวเตอรสนับสนุนงาน (CATI-based)
เพือ่ ใชในรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทางโทรศัพท
ระบบดังกลาวชวยในการสรางตา
รางขอมูลสถิติ ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิของบริษัทฯ ในระยะยาว ในการขยายตลาดเขาสูประเทศ
อืน่ ๆ ในแถบภูมิภาค บริษัทฯ จะสรางจุดแข็งโดยการพัฒนาผลิตภัณฑในปจจุบันรวมกับสถาบัน
วิจยั และองคกรที่ปรึกษาในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออก ซึ่งบริษัทฯ มีโครง
การทีจ่ ะเขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ Mitsubishi Research Institute ซึง่ เปนองคกรชั้นนําที่
กอตั้งในประเทศญี่ปุนและเนนการทํางานใหกับรัฐบาลญี่ปุนและไดรับการสนับสนุนดานการเงินจาก
สถาบันระดมทุนเอกชน (Private funding institutions)
แผนกสือ่ สิง่ พิมพและธุรกิจออนไลน (Publications and Online Services Department)
บริษทั ฯ ตระหนักวาผลิตภัณฑ หนังสือทําเนียบธุรกิจ (Business Directories) ซึ่งเปนรายไดหลัก
ของแผนกนี้จะลดนอยลง นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ไดซื้อกิจการธาราสยามทําใหบริษัทฯ ได
พัฒนาผลิตภัณฑของแผนกเพื่อใหสามารถขยายตลาดใหเขากับลักษณะงานดานอื่นๆ ของบริษัทฯ
ขัน้ ที่ 2 ในขั้นนี้บริษัทฯ
จะขยายการใหบริการที่มีอยูไปสูขอบเขตในระดับภูมิภาค ซึ่งเปนสวนที่ตองการ
เงินทุน
และนําผลงานวิจัยเสนอผานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การจําหนายผลงานวิจัย
การตลาดผานทางเว็บไซท
ซึ่ง ณ ขณะนี้ บริษัทฯ กําลังพัฒนาผลงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมให
สามารถนําเสนอผานทางเว็บไซท
ขัน้ ที่ 3 ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑบริการที่มีอยูไดพัฒนาและเสนอผานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในขั้นนี้
บริษทั ฯ มุง เนนที่จะลงทุนในธุรกิจวิจัย และที่ปรึกษา ที่ซึ่งสอดคลองกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 โครงการขยายดานการลงทุน
6.2.1 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคการลงทุนในเบื้องตนของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารไดกําหนดนโยบายไวดังนี้
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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•

•

การลงทุนในบริษัทชั้นนําดานธุรกิจขอมูล ความรู งานวิจัย ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และธุรกิจ
อืน่ ๆ ซึง่ สวนใหญจะอยูในประทศไทย โดยมุงเนนในดานธุรกิจสูธุรกิจ (Business to Business
Solutions) และการลงทุน
ประมาณการผลตอบแทนแบบทบตนในอัตราเกินกวารอยละ 25 ตอป

โอกาสในการรวมลงทุนกับกลุมลูกคา และผูถือหุนของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาเปนกรณีไป
ขนาดการลงทุน
ขนาดการลงทุนในระยะตนจะมีขนาดเล็ก โดยจะลงทุนเพื่อการพัฒนาเปนสําคัญ และระยะเวลาไม
สามารถกําหนดไดแนนอน
ซึ่งการลงทุนบริษัทฯ ตองพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
อยางไรก็ตามเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการใชเงินจากการออกและเสนอขายแกนักลงทุน
เฉพาะเจาะจง
บริษัทฯ จึงตั้งงบประมาณสําหรับการลงทุนจากเงินที่ไดรับจํานวน 40 ลานบาท
ในรอบระยะเวลา 12 เดือนนับแตวันที่จําหนายหุน
บริษทั ฯ ไดเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนหลายประการดวยกัน ดังนี้
• ลงทุนในหนวยงานวิจัยและงานสิ่งพิมพภายในประเทศ โดยรวมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงทางดานนี้ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่ง ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ไดซื้อกิจการในธาราสยาม ซึ่งใชเงินลงทุน
ประมาณ 31.61 ลานบาท
• การรวมทุนกับบริษัทที่ปรึกษาดานการบริหารโซอุปทาน (SCM) ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะทํา
ใหบริษทั ฯ ขยายเขาสูการใหบริการที่ปรึกษาดานโลจิสติกส (Logistic consulting services)
โดยใหบริการแกธุรกิจที่มีการกระจายสินคาเปนเครือขายอยางกวางขวาง
บริษัทในประเทศ
ออสเตรเลียดังกลาวมีประสบการณในการเปนที่ปรึกษาสํ าหรับการกระจายสินคาใหแกธุรกิจ
พาณิชยอเิ ล็คโทรนิค
สําหรับโครงการนี้ยังอยูระหวางขั้นตอนการเซ็นสัญญาบันทึกขอตกลง
(Memorandum of understanding) ซึง่ ตอไปจะเปนการจัดตั้งบริษัทใหมโดยเปนบริษัทในเครือ
ของ บริษัท ลอจิสติกส บูโร (เอเชีย) จํากัด และบริษัทฯ คาดวาจะถือหุนประมาณรอยละ 35
ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวโดยจะเปนเงินลงทุนประมาณ 0.60 ลานบาท
• การจัดทําเว็บไซทเพือ่ ใหบริการการดานขอมูลทางการเงินในภาษาไทย
โดยวางแผนที่จะ
รวมทุนกับบริษทั ชั้นนําในดานการบริการเว็บไซทขอมูลทางดานการเงินในประเทศฮองกง และ
บริษัทในประเทศฮองกงดังกลาว ไดเริ่มเผยแพรเว็บไซทในเดือนสิงหาคมป 2543
ขอควรพิจารณา
ในเบือ้ งตนบริษทั ฯ จะใชเงินสดในการเขาซื้อกิจการ
ออกหุนสามัญใหมใหแกผูขายกิจการ

นอกจากนี้บริษัทฯ อาจพิจารณาในการที่จะ

เงื่อนไข
บริษทั ฯ มีจุดมุงหมายลงทุนในบริษัทที่มีลักษณะ ดังนี้
- การใหบริการและพัฒนาขอมูลที่มีแนวโนมของมูลคาหุนที่สูงขึ้น
- มีการบริหารและการจัดการที่ดี
- มีการบริการหรือผลิตภัณฑที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกับตลาดในประเทศไทย
- ชวยเพิ่มศักยภาพใหกับผลิตภัณฑที่มีอยูของบริษัทฯ
- มีกลยุทธในการแกปญหาที่เหมาะสมและเปนไปได
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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6.2.2 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
• ธุรกิจที่พัฒนาการใหบริการขอมูล และงานวิจยั (Information services, research and content
developers)
บริษทั ทีเ่ ปนเจาของหรือขายสิทธิการเปนเจาของในขอมูลและงานวิจัย
• ธุรกิจที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส (E-Consulting)
บริษทั ทีป่ รึกษาและแกปญหาแกลูกคาในการวางกลยุทธธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
• ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
บริษัทที่มีรายไดสวนใหญจากการขายผลิตภัณฑหรือบริการทางอินเทอรเน็ตและมีความเชี่ยวชาญใน
การนําเสนอขอมูลเชนเดียวกับที่บริษัทฯ มีอยู
• การลงทุนอื่นๆ
การลงทุนอืน่ ๆ ครอบคลุมการใหคําปรึกษาการบริหารโซอุปทาน (SCM) การใหบริการดานขาวสาร
และบริษทั อืน่ ๆ ทีเ่ นนในดานการเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสงเสริมการขยายงานในแผนก
ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
6.2.3 การวัดผลการดําเนินงาน
เนื่องจากความเสี่ยงที่แตกตางกันในแตละบริษัทและแตละภาคธุรกิจทํ าใหเปาหมายการวัดผลการ
ดําเนินงานของแตละบริษัทแตกตางกันไป ผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาอัตราผลตอบแทนแบบทบตน
ขัน้ ตํ่า 25% เปนอัตราทีส่ มเหตุสมผล แตอยางไรก็ตามไมสามารถรับประกันไดวาอัตราดังกลาวจะ
เปนจริงไดเสมอไป
7.0

ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษทั ฯ มิไดเกีย่ วของทางขอพิพาททางกฎหมาย หรืออยูระหวางคดีความใดๆ หรือมิไดมีการดําเนินงานที่จะมีผล
กระทบอันเปนสาระสําคัญที่จะเปนปญหาทางการเงินแตอยางใด
และจนถึงปจจุบันบริษัทฯ กรรมการตลอดจนผู
ถืกหุน ไดใชความระมัดระวัง ที่จะไมกอใหเกิดขอพิพาทใดๆ ทางกฎหมาย คดีความหรือดําเนินงานที่อาจจะมีความ
เสี่ยง

8.0

โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพย
หุนสามัญ
บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 44,629,900 หุน ซึ่งออกและเรียกชําระแลวจํานวน 75.69 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 15,138,082 หุน มูลคาหุน ละ 5 บาท หลังจากการออกและเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
ทั่วไป บริษัท\ฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 94.61 ลานบาท

พันธะผูกพันในการออกและเสนอขายหลักทรัพย
ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนทั่วไปจํานวน 3,784,600 หุน บริษัทฯ ยังคงมี
พันธะผูกพันในการเสนอขายหุนสามัญดังนี้
1. การเสนอขายหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จํานวน 21,922,682 หนวย
2. การออกและเสนอขายหุนสามัญแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจงจํานวน 1,892,268 หุน
และใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวน 1,892,268
หนวย
และหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวน
1,892,268 หุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 5/2543 เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2543
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