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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
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โดยจะเปนการเพ่ิมจํ านวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชํ าระแลวเปนจํ านวนท้ังส้ิน  223.15  ลานบาท แบงเปน
44,629,900 หุน  

ขอตกลงของผูถือหุน
         ในปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีขอตกลงใดๆ กับผูถือหุน

8.2 โครงสรางผูถือหุน
โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี  มีดังน้ี

ช่ือ ณ   16  กุมภาพันธ  2001 ภายหลังการเสนอ
ขายแกประชาชน

ความสัมพันธ

จํ านวนหุน อัตราสวน อัตราสวน
1. ซีมิโก 3,783,007 24.99 19.99 ผูถือหุนกอตั้ง
2. ไนท ไทย สแทรทิจิค อินเวสเมนท

 ลิมิเต็ด
3,689,000 24.37 19.50 กองทุนบริหารงานโดยนายเจอเรมี   คิง

3. เดอะ มาราแมน แซทเทิลเมนท 2,000,000 13.21 10.57
4. ดร. ปเตอร  จอหน  บริมเบิล 1,812,721 11.97 9.58 ผูบริหารและกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
5. นายจอรจ   เดย   ฮุกเกอร 1,726,199 11.40 9.12 ผูบริหารและกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
6. ไพรม ฟาวเดอร อิงค 500,000 3.30 2.64
7. นายมารค  มิทเชล กรีนวูด 400,000 2.64 2.11 ผูบริหารและกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
8. บารอค อินเวสเมนท ลิมิเต็ด 320,000 2.11 1.69
9. ฟคโค ซีเลคช่ัน เซอรวิส อิงค 252,400 1.67 1.33
10. บจ. คิวจี  โปรดักส  แอนด
       เซอรวิสเซส

250,000 1.65 1.32 บริษัทซ่ึงมีนายวิลเลียม      จอหนสโตน
เปนกรรมการ

11. นายคริสโตเฟอร คิงส 124,675 0.82 0.66
12. นาย เดนนิส เจมส เมเซโรล 60,000 0.40 0.32
13. นางสาวสันติ จาเตอรยี 60,000 0.40 0.32 ผูบริหาร
14. นางเทพิน เกตุอดิศร 60,000 0.40 0.32 ผูบริหาร
15. ดร.ชาตรี  ศรีไพพรรณ 60,000 0.40 0.32 กรรมการ
16. นางสาว เบญจวรรณ ฮุกเกอร 40,080 0.26 0.21 บุตรสาวของนายจอรจ   ฮุกเกอร
รวมจํ านวนหุนกอนออกและเสนอขายหุน
สามัญแกประชาชนทั่วไป

15,138,082 100.00

17. ออกและเสนอขายแกประชาชนทั่วไป 3,784,600 20.00
รวมจํ านวนหุนหลังออกและเสนอขายหุน
สามัญแกประชาชนทั่วไป

18,922,682 100.00

6.3 นโยบายการจายเงินปนผล
คณะกรรมการมนีโยบายท่ีจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30 ของกํ าไรสุทธิหลังหักภาษี ท้ังน้ีการจายเงินปน
ผลใหนํ าปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ ดังน้ี  ผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอง
ของบริษทัฯ  และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ   ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะ
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนตามความเหมาะสม     บริษัทยอยท้ังหมด และบริษัทยอยในอนาคตใหถือ
ปฏิบัตเิชนเดียวกับนโยบายการจายเงินปนผลท่ีกลาวมาขางตน


