รางหนังสือชี้ชวน
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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รางหนังสือชี้ชวน
โดยจะเปนการเพิ่มจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น 223.15 ลานบาท แบงเปน
44,629,900 หุน
ขอตกลงของผูถือหุน
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีขอตกลงใดๆ กับผูถือหุน
8.2 โครงสรางผูถือหุน
โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ มีดังนี้
ชื่อ

ณ 16 กุมภาพันธ 2001
จํานวนหุน
3,783,007
3,689,000

1. ซีมิโก
2. ไนท ไทย สแทรทิจิค อินเวสเมนท
ลิมิเต็ด
3. เดอะ มาราแมน แซทเทิลเมนท
2,000,000
4. ดร. ปเตอร จอหน บริมเบิล
1,812,721
5. นายจอรจ เดย ฮุกเกอร
1,726,199
6. ไพรม ฟาวเดอร อิงค
500,000
7. นายมารค มิทเชล กรีนวูด
400,000
8. บารอค อินเวสเมนท ลิมิเต็ด
320,000
9. ฟคโค ซีเลคชั่น เซอรวิส อิงค
252,400
10. บจ. คิวจี โปรดักส แอนด
250,000
เซอรวิสเซส
11. นายคริสโตเฟอร คิงส
124,675
12. นาย เดนนิส เจมส เมเซโรล
60,000
13. นางสาวสันติ จาเตอรยี
60,000
14. นางเทพิน เกตุอดิศร
60,000
15. ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ
60,000
16. นางสาว เบญจวรรณ ฮุกเกอร
40,080
รวมจํานวนหุนกอนออกและเสนอขายหุน 15,138,082
สามัญแกประชาชนทั่วไป
17. ออกและเสนอขายแกประชาชนทั่วไป 3,784,600
รวมจํานวนหุนหลังออกและเสนอขายหุน 18,922,682
สามัญแกประชาชนทั่วไป

อัตราสวน
24.99
24.37

ภายหลังการเสนอ
ความสัมพันธ
ขายแกประชาชน
อัตราสวน
19.99
ผูถือหุนกอตั้ง
19.50
กองทุนบริหารงานโดยนายเจอเรมี คิง

13.21
11.97
11.40
3.30
2.64
2.11
1.67
1.65

10.57
9.58
9.12
2.64
2.11
1.69
1.33
1.32

0.82
0.40
0.40
0.40
0.40
0.26
100.00

0.66
0.32
0.32
0.32
0.32
0.21

ผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

บริษัทซึ่งมีนายวิลเลียม
เปนกรรมการ

จอหนสโตน

ผูบริหาร
ผูบริหาร
กรรมการ
บุตรสาวของนายจอรจ ฮุกเกอร

20.00
100.00

6.3 นโยบายการจายเงินปนผล
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้การจายเงินปน
ผลใหนาป
ํ จจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ ดังนี้ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอง
ของบริษทั ฯ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะ
ตองไดรบั ความเห็นชอบจากผูถือหุนตามความเหมาะสม บริษัทยอยทั้งหมด และบริษัทยอยในอนาคตใหถือ
ปฏิบตั เิ ชนเดียวกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กลาวมาขางตน
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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