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มาตรการคุมครองผูลงทุน
- บริษทัฯ มขีอก ําหนดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวางกัน  โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

- บริษทัฯ จะเปดเผย  ชนิดและมูลคาของรายการระหวางกัน  พรอมท้ังเหตุผลในการเลือกทํ ารายการดังกลาว
ตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในรายงานประจํ าป

12.0 ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
    12.1   สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา

ผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
2541                    นายประสิทธ์ิ  มุกสิกพันธุ : ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขท่ี 2675

สํ านักงานเอสจีวี ณ ถลาง
2542 -  2543        นายวิเชียร  ธรรมตระกูล : ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขท่ี 3183

สํ านักงานเอสจีวี ณ ถลาง

รายงานการตรวจสอบบัญชี
2541 � 2542  (ตรวจสอบ)
ผูสอบบัญชไีดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา   งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2541
ถงึ  2542  และผลการด ําเนินงานและงบกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุค
เคอร กรุป จํ ากัด ไดแสดงโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป    อยางไรก็
ตามผูสอบบัญชไีดใหความระมัดระวังในเร่ืองผลกระทบของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทย   ซึง่งบ
การเงินไดรวมผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีประเมินโดยผูบริหารท่ีมีตอฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ       ท้ังน้ีผลกระทบท่ีแทจริงอาจแตกตางจากการประเมินของผูบริหารในปจจุบัน

2543 (ตรวจสอบ)

ผูสอบบัญชไีดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขโดยระบุวา  งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม
2543    และผลการด ําเนินงานและงบกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุคเคอร
กรุป จ ํากดั (มหาชน)   ไดแสดงโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป     ยกเวน
การไมจัดทํ างบกระแสเงินสดรวม  สํ าหรับปส้ินสุดวันท่ี 31  ธนัวาคม  2543   ตามท่ีก ําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 35 เร่ือง �การน ําเสนองบการเงิน�   ซึง่มผีลบังคับใชสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1   มกราคม  2542
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12.2 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงาน
             หนวย :  พันบาท

ตรวจสอบ
รายการ เฉพาะบริษัทฯ งบรวม

2541 2542 2543 2543
สินทรัพย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8,117,47 4,441.95 38,809.22 46,768.07
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 2,506.55 11,084.81 9,931.55 9,931.55
ลูกหน้ีบริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของ 73.47 - 3,049.50 -
เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ 2,348.95 549.10 13,352.10 -
เงินใหกูยืมแกพนักงาน - - 784.26 784.26
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ 1,458.39 1,658.91 2,064.53 2,014.93
เงินมัดจํ า 919.02             692.67 1,808.98 2,475.08
เครื่องหมายการคา � สุทธิ - - 1,552.65 1,552.65
คาความนิยม - สุทธิ - - 15,899.18 25,030.83
รวมสินทรัพย 16,911.17 19,133.33 88,739.57 90,899.73

หน้ีสิน
เจาหน้ีการคา 2,970.80 3,928.86 1,010.67 1,041.69
เงินทดรองจากกรรมการ 6,792.00 5,811.24 2,615.66 2,615.66
รายไดรับลวงหนา - - 2,992.73 4,721.68
เงินคาซ้ือหุนคางจาย - - 4,132.85 4,132.85
เงินเดือนและโบนัสคางจาย - 1,076.93 2,437.19 2,437.19
เงินกูยืมจากบริษัทท่ีเก่ียวของ 500,000 - - -
คาใชจายคางจายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 812,827 878,676 3,768.96 4,463.26
รวมหน้ีสิน 11,075.63 12,287.11 16,958.04 19,412.32

สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน 8,000.00 8,000.00 223,149.50 223,149.50
ทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 8,000.00 8,000.00 55,268.64 55,268.64
สวนเกินมูลคาหุน 900.00 900.00 8,727.64 8,727.64
เงินรับลวงหนาจากผูถือหุน - - 9,300.22 9,300.22
กํ าไร(ขาดทุน)สะสม (3,064.46) (2.053.78) (1,514.97) (1,810.36)
รวมสวนของผูถือหุน 5,835.54 6,846.22 71,781.53 71,487.41

กํ าไรขาดทุน
รายไดจากการบริการ 51,980.70 44,383.27 39,523.60 39,523.60
รวมรายได 53,075.21 44,831.04 40,301.02 40,247.28
ตนทุนในการบริการและคาใชจายในการบริหาร 49,330.98 42,933.08 39,149.46 39,626.58
(กํ าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,674.50 - - -
ดอกเบ้ียจาย 289.26 26.64 377.33 377.33
กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิสํ าหรับป 780.47 1,010.68 538.81 243.42
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12.3 อตัราสวนทางการเงิน

ตรวจสอบแลว

รายการ เฉพาะบริษัทฯ งบรวม

2541 2542 2543 2543

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง  (เทา)               1.04               1.30           3.12               3.02
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)              0.96               1.26            2.87               2.92
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)               0.50 -0.09            0.10  N/A
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)               9.54               6.53            3.76  N/A
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)             37.74             55.12          95.71  N/A
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้  (เทา)             26.26             12.44          15.85  N/A
ระยะเวลาชํ าระหนี้ (วัน)             13.71             28.93          22.71  N/A
Cash Cycle (วัน)             24.04             26.19          73.00  N/A

อัตราสวนแสดงความสามารถ
ในการหากํ าไร (Profitability Ratio)

อัตรากํ าไรขั้นตน  (%) 5.10% 3.27% 0.95% -0.26%
อัตรากํ าไรจากการดํ าเนินงาน (%) 5.10% 3.27% 0.95% -0.26%
อัตรากํ าไรอ่ืนๆ  (%) 2.06% 1.00% 1.93% 1.80%
อัตราเงินสดตอการทํ ากํ าไร (%) 242.34% -74.89% 387.72% -53.99%
อัตรากํ าไรสุทธิ (%) 1.47% 2.25% 1.34% 0.61%
อัตราตอบแทนผูถือหุน (%) 14.33% 15.94% 1.37%  N/A
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 3.99% 5.61% 1.00%  N/A
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 102.50% 123.48% 69.01%  N/A
อัตราการหมุนสินทรัพย  (เทา)               2.71               2.49            0.75  N/A
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

(Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)               1.90               1.79            0.24               0.27
อัตราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย  (เทา)             23.20 -7.46            4.84               0.46
อัตราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน
(Cash Basic)  (เทา)

-1.23 0.42 -0.11 0.07

อัตราการจายเงินปนผล (เทา)                    -                     -                 -                     -
อัตราสวนตอหุน (Per Share Data)

มูลคาที่ตราไว (บาท) 100 5 5 5
ก ําไรสุทธิตอหุน (บาท) 9.76 0.63 0.20 0.09
มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท) 72.94 4.28 5.65 5.63
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12.4 ค ําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ
12.4.1 เปรียบเทียบรายการที่สํ าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ป 2543

วเิคราะหผลกระทบจากการซ้ือกิจการในกลุมธาราสยาม
บริษทัฯ ไดเขาซื้อกิจการธาราสยาม  ในวันท่ี 8  ธนัวาคม  2543   โดยหากเปรียบเทียบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  มีรายละเอียดดังน้ี
ก) สินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.43  จากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  คือเพ่ิมขึ้นจาก  88.74  ลานบาท
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เปน  90.90  ลานบาทตามงบการเงินรวมซึ่งรายละเอียดท่ีสํ าคัญมีดังน้ี
•  รายการทีเ่กิดจากการซื้อกิจการกลุมธาราสยามไดบันทึกดังนี้

คาความนิยม   :   บริษทัฯ จายเปนคาซื้อฐานขอมูลของทีเอสบีไอ  จํ านวน  16.00  ลานบาท
(ณ 31 ธนัวาคม 2543   คาความนิยมสุทธิจากการตัดจํ าหนายเปนคาใชจายเทากับ  15.90
ลานบาท)   โดยบันทึกเปนสินทรัพยของบริษัทฯ     เน่ืองจากบริษัทฯ ไดซื้อฐานขอมูลดังกลาว
กอนท่ีจะซือ้กจิการ กลุมธาราสยาม    จึงไดบันทึกเปนคาความนิยมในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

เงนิลงทุนในบริษัทยอย :  บริษทัฯ จายคาซื้อหุนสามัญในธาราสยาม  ใหแกผูถือหุนเดิม
จํ านวน 13.65  ลานบาท    ซึง่แสดงเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยในตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
(ณ 31 ธนัวาคม 2543  ราคาทุนสุทธจิากคาเผ่ือการดวยคาเงินลงทุน เทากับจํ านวน  13.35
ลานบาท)       อยางไรก็ตามธาราสยามมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพย (สุทธิ)  จํ านวน 4.46  ลาน
บาท   ดังน้ันสวนตางจํ านวน  9.19  ลานบาท   จงึเปนคาความนิยมแสดงในงบการเงินรวม  (ณ
31 ธนัวาคม 2543   คาความนิยมสุทธิจากการตัดจํ าหนายเปนคาใชจายเทากับ  9.13  ลาน
บาท)    (รายละเอียดการซื้อกิจการธาราสยามสามารถดูไดจากหัวขอ ภายใตภาพรวมโครงสราง
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ   หนา  18)

สนิทรัพยถาวร  :    บริษทัฯ จายเปนคาซื้อสินทรัพยถาวร เชน เคร่ืองตกแตง  คอมพิวเตอรและ
อุปกรณสํ านักงาน   และอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในสัญญา)      จํ านวน  0.40  ลานบาทโดยบันทึกเปน
สินทรัพยของบริษัทฯ

คาเคร่ืองหมายการคา   :  บริษทัฯ จายเพ่ือการใชชื่อและเคร่ืองหมายการคาจํ านวน 1.56
ลานบาท (ณ 31 ธนัวาคม 2543   คาเคร่ืองหมายการคาสุทธิจากการตัดจํ าหนายเปนคาใชจาย
เทากับ  1.55  ลานบาท)   ใหแกผูถือหุนเดิมของธาราสยาม  คือ  บริษัท คิว จี โปรดักส แอนด
เซอรวสิเซส จํ ากัด  ซึ่งแสดงเปนสินทรัพยในงบการเงินเฉพาะบริษัท

•  ลกูหนี้บริษัทฯ ยอย  :    บริษทัฯ มีลูกหน้ีคางรับจากธาราสยาม  จํ านวน  3.05  ลานบาท
(รวมภาษมีลูคาเพ่ิม)    ซึ่งแสดงสินทรัพยในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ    รายการดังกลาวเปน
คาท่ีปรึกษาในการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกธาราสยาม    โดยธาราสยามมียอดเงินกูยืม
The Royal Bank of Scotland Plc   จ ํานวน US$ 368,674.97  ซึง่บริษัทฯ สามารถเจรจาปรับ
ลดยอดเหลือ  US$ 99,999.99

ข) หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ  14.45  หรือจาก 16.96  ลานบาทเปน 19.41  ลานบาทในงบการเงินรวม
เน่ืองจากบริษัทฯ รับโอนกิจการของธาราสยาม   จงึตองรับโอนรายไดรับลวงหนาจากคาสมาชิกของ
ลูกคาธาราสยาม   จ ํานวน 1.73  ลานบาท  และคาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้นจํ านวน  0.69  ลานบาท
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ค) สํ าหรับรายไดรวมลดลง  0.05  ลานบาท   แตคาใชจายรวมเพ่ิมขึ้น 0.48 ลานบาท      ดังน้ันกํ าไรสุทธิ
รวมจึงลดลงเปน  0.24   ลานบาทตามงบการเงินรวม   จากจํ านวน      0.54  ลานบาทตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ

การไมจัดทํ างบกระแสเงินสดรวม
บริษทัฯ มไิดจัดทํ างบกระแสเงินสดรวมสํ าหรับงบการเงินงวดส้ินสุดวันท่ี  31  ธนัวาคม   2543   ท้ังน้ีเน่ืองจาก
กระแสเงนิสดของบริษัทยอยในชวงระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  8  ถึง 31  ธันวาคม 2543 รวมท้ังส้ิน 24 วัน  ไมไดมี
การเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสํ าคัญตอแหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุนของบริษัทฯ นอกเหนือจากรายการที่
เกดิขึน้จากการเขาซื้อกิจการ     อีกท้ังการจดัทํ างบดังกลาวไมคุมกับตนทุนท่ีบริษัทฯ จะตองเสียไปท้ังในดาน
เวลาและคาใชจาย       ซึง่การไมจดัทํ างบกระแสเงินสดรวมน้ีทํ าใหงบการเงินไมครบถวนตามท่ีกํ าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35  เร่ือง �การนํ าเสนองบการเงิน�  ซึง่มผีลบังคับใชสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม  2542  เปนตนไป   ท้ังน้ีมีรายการท่ีสํ าคัญดังน้ี
•   กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานสวนใหญเปนรายไดและคาใชจายท่ีมีปริมาณไมมากนัก   และมิได

เปนรายไดและคาใชจายหลักท่ีเกิดจากการดํ าเนินงาน       เน่ืองจากกลุมธาราสยามไมมีการดํ าเนินงาน
นับตัง้แตบริษัทฯ เขาซื้อกิจการ

•  สํ าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมเงินลงทุนจะเปนคาความนิยมและคาจํ าหนายสินทรัพยถาวรใหแก
บริษัทฯ จํ านวน 16.00  ลานบาทและ 0.40 ลานบาทตามลํ าดับ      

•  สวนกระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนเงินจายคืนแกสถาบันการเงิน  7.05  ลานบาท

12.4.2 กระแสเงินสดของกลุมธาราสยาม  ป  2542 -  2543

ถงึแมวาบริษทัฯ จะไมไดจัดทํ างบกระแสเงินสดรวม     อยางไรก็ตามหากจะวิเคราะหกระแสเงินสดของ
กลุมธาราสยามจะสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังน้ี

บริษัท ธารา สยาม จํ ากัด (�ธาราสยาม�)
ตารางแสดงรายการที่สํ าคัญในงบกระแสเงินสด

             หนวย (พันบาท)
รายการ 2542 2543

รายไดคาบริการ 7,546.50  3,831.80
กลบัรายการหนี้สงสัยจะสูญ - 11,106.82
กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน 2,559.99  9,879.43
(เพ่ิมขึ้น) ลดลงจากเงินกูยืมแกบริษัทยอย (4,743.49) 11,482.61
กระแสเงินสดจากกิจกรรมเงินลงทุน (2,267.03) 11,954.84
ชํ าระคืนเงินกูยืมจากธนาคาร - (15,638.70)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (284.76) (15,970.92)
กระแสเงินสดรับ (จาย) ระหวางป       8.20   5,863.34

ในป  2543    กระแสเงนิสดรับจากการดํ าเนินงานของธาราสยามสวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการ   
กระแสเงนิสดรับจากกิจกรรมเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับชํ าระเงินคืนจากทีเอสบีไอ    นอกจากน้ี
กระแสเงนิสดจายจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ มีการชํ าระคืนเงินกูยืมจากธนาคาร      ดังน้ัน
ธาราสยามจึงมีสภาพคลองสูงขึ้น
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บริษทั ธาราสยาม บิสซิเนส อินฟอรมเมชั่น จํ ากัด (�ทเีอสบีไอ�)
ตารางแสดงรายการที่สํ าคัญในงบกระแสเงินสด

หนวย (พันบาท)
2542 2543

รายไดคาบริการและรายไดอ่ืนๆ 12,327.23   6,964.61
รายไดคาความนิยม - 16,000.00
กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน (4,103.76) 12,090.52
กระแสเงินสดจากกิจกรรมเงินลงทุน (  209.23)    344.90
เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  จากเงินกูยืมบริษัทยอย 4,743.49 (11,482.61)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,743.49 (11,482.61)
กระแสเงินสดรับ (จาย)  ระหวางป   430.50    952.80

ในป 2543   ทีเอสบีไอมกีระแสเงนิสดรับจากการดํ าเนินงานเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากรายไดคาความนิยมจากการขาย
กจิการใหบริษัทฯ          อยางไรกต็ามกระแสเงินสดรับจากการจัดหาเงินลดลงเน่ืองจากไดชํ าระคืนเงินกูยืม
จากธาราสยาม         ดงัน้ันสภาพคลองทางการเงินจึงมากข้ึน

12.4.3 เปรียบเทยีบผลการดํ าเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ ป 2542- 2543
ผลการดํ าเนินงาน
บริษทัฯ รับรูรายไดจากกการใหบริการเปนรายไดเมื่อมีการใหบริการตามสวนของงานที่ทํ าเสร็จและมีการ
เรียกเกบ็เงนิจากลูกคาแลว      ซึ่งบริษัทฯ จะรับรูรายไดคร้ังแรกเมื่อมีการทํ าสัญญา และตอๆ ไปตามสวน
ของงานท่ีทํ าเสร็จ      โดยสัญญาสวนใหญมีอายุไมเกิน 1  ปยกเวนสัญญาจากแผนกวิจัยนโยบายรัฐ

บริษัทฯ    มรีายไดหลักจากการใหบริการดานงานวิจัยและท่ีปรึกษาทางธุรกิจซึ่งจํ าแนกเปน 4 ประเภท ไดแก
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ งานวิจัยดานการตลาด งานวิจัยนโยบายรัฐ     และงานส่ือส่ิงพิมพและธุรกิจออนไลน   
ผลการด ําเนินงานของบริษัทในป 2543   บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการลดลงจาก 39.52 ลานบาท
เปรียบเทียบกับจํ านวน 44.38  ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน   หรือลดลงรอยละ 10.95  มสีาเหตุหลัก
จากการส้ินสุดลงของโครงการพิเศษท่ีใหบริการโดยแผนกบัญชีและธุรการซึ่งมิใชงานบริการหลักของบริษัทฯ

รายไดจากการใหบริการของแผนกท่ีปรึกษาทางธุรกิจมีแนวโนมท่ีดีขึ้น   โดยเพ่ิมขึ้นจาก  7.59   ลานบาทป
2542     เปนจํ านวน  8.50  ลานบาทในป 2543  หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  11.98   เน่ืองจากมีโครงการใหญจาก
Lucent Technologyies ซึง่ไดทํ าสัญญาในเดือนธันวาคม ป 2543   แผนกวจิยัการตลาดมีผลการดํ าเนินงาน
ท่ีดขีึ้น   โดยมีรายไดเพ่ิมขึ้นจาก  5.63  ลานบาทในป 2542  เปน  6.42  ลานบาทในป  2543  หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ  14.03   เน่ืองจากมีการวาจางเพ่ิมขึ้นจาก DeBeers

ในทางตรงกนัขามรายไดของแผนกวิจัยนโยบายรัฐลดลงจากจํ านวน 18.73  ลานบาทในป 2452 เปนจํ านวน
17.60  ลานบาทในป 2543  หรือลดลงรอยละ  6.03      นอกจากน้ีรายไดจากแผนกบัญชี และธุรการลดลง
4.20  ลานบาท  เปรียบเทียบจากป 2542   เน่ืองจากโครงการพิเศษจาก  Lucas Varity เสร็จส้ินลง

 สํ าหรับแผนกส่ือส่ิงพิมพมีรายไดจากการใหบริการและโฆษณาจากการจัดทํ าหนังสือทํ าเนียบธุรกิจลดลง
จาก  5.29   ลานบาท ในป  2542  เปน  4.05  ลานบาทในป 2543 หรือลดลงรอยละ  23.44  เน่ืองจาก
แผนกน้ีก ําลังมีการปรับเปล่ียนผลิตภัณฑบริการใหสอดคลองกับธุรกิจของธาราสยาม
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ตนทุนในการใหบริการและบริหารลดลงรอยละ  18.81  จากจํ านวน   42.93 ลานบาท ในป 2542   เปน
จํ านวน   39.15 ลานบาท ในป 2543    สาเหตุเน่ืองจากรายไดท่ีลดลงทํ าใหตนทุนผันแปรลดลง

จากสาเหตดุงักลาวขางตนสงผลใหอัตรากํ าไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 3.27  ในป 2542 เปนรอยละ  0.95
ในป 2543   เน่ืองจากสาเหตดุงักลาวขางตนประกอบกับคาใชจายสวนใหญของบริษัทฯ เปนคาใชจายคงท่ี
จงึไมลดลงมากตามรายไดท่ีลดลง  นอกจากน้ีกํ าไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเน่ืองจากบริษัทฯ มีคาใชจายดอก
เบ้ียเพ่ิมขึน้  อันเปนผลมาจากการทํ าสัญญากูเงินจากกรรมการในป 2543           ซึง่มีผลทํ าใหอัตรากํ าไร
สุทธิลดลงจากรอยละ  2.25   ในป 2542 เปนรอยละ 1.34 ในป 2543  รวมท้ังอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย        และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรท่ีไดรับผลกระทบไปในทิศทาง
เดียวกัน

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ป  2543  บริษัทฯ มีสินทรัพยเพ่ิมขึ้นรอยละ  363.88   ซึง่เพ่ิมขึ้นจากจํ านวน  19.13  ในป  2542   เปน
จํ านวน 88.74  ลานบาท   โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีเพ่ิมขึ้น  จากการเสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนและไดรับเงินคาหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนจํ านวน  54.60  ลานบาท   นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได
รับเงินลวงหนาคาหุนเพ่ิมทุนประมาณ  9.30   ลานบาท       ซึ่งบริษัทฯ   ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน ณ กระทรวง
พาณิชยในเดือนกุมภาพันธ 2544  เปนท่ีเรียบรอยแลว

เหตุการณท่ีสํ าคัญใน ป 2543  คอืการเขาซื้อกิจการธาราสยาม    (ตามรายละเอียดท่ีกลาวไวในหนา  62)

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ ําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยใหแกกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม    ในเดือนมิถุนายน
2543     และบริษทัฯ ไดบันทึกขาดทุนจากการจํ าหนายเงินลงทุนดังกลาว จํ านวน  0.05   ลานบาทในป
2543  (รายละเอียดตามรายการระหวางกันขอ  2  หนา  56)

บริษทัฯ ไมมกีารต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ท้ังน้ีเน่ืองจากประสบการณในการเก็บหน้ีและพิจารณาจากฐานะ
ปจจบัุนของลูกหน้ีโดยสวนใหญเปนองคกรภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความสัมพันธท่ีดีมายาวนาน  โดย
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียประมาณ    55   วันในป 2542    และเพ่ิมขึ้นเปนประมาณ   96   วนัในป    2543
เน่ืองจากลูกคาภาครัฐของแผนกวิจัยนโยบายรัฐมีขั้นตอนการเบิกจายท่ีนานตามระเบียบของราชการ     ซึ่งท่ี
ผานมากระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ พอสมควร

หนีส้นิและสวนของผูถือหุน
บริษทัฯ มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากจํ านวน  12.29   ลานบาท ในป 2542 เปนจํ านวน  16.96   ลานบาทในป  2543
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 38.00    โดยมสีาเหตสุวนหน่ึงจาก  (1) บริษัทฯ ไดรับโอนหน้ีสินคาจางพนักงานคางจาย
จากธาราสยามทํ าใหเงินเดือนและโบนัสคางจายเพ่ิมขึ้น 1.36  ลานบาท  (2) บริษัทฯ  มคีาหุนคางจายจาก
การซือ้ธาราสยามจํ านวน 4.13 ลานบาท   (3)  บริษัทฯ ไดรับโอนเจาหน้ีเงินคาสมาชิกลวงหนาจากลูกคาของ
ธาราสยามจํ านวน  2.99  ลานบาท  (4)  บริษทัฯ ช ําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการจํ านวน 3.20  ลานบาท

ในป 2543 สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 948.48   มสีาเหตหุลักจากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุน ในปลายป 2543
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กระแสเงินสด
ในป  2543  บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินสูง  ท้ังน้ีเน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญแกบุคคลเฉพาะ
เจาะจงและผูถอืหุนเดิมในปลายป  2543   ทํ าใหกระแสเงินสดรับกิจกรรมจากการจัดหาเงินเพ่ิมขึ้นเปน
61.20  ลานบาทในป  2543    จากกระแสเงินสดจาย  1.48   ลานบาทในป  2542  อยางไรก็ตามบริษัทฯ ได
นํ าเงนิไปลงทุนซือ้กจิการในกลุมธาราสยามตามท่ีกลาวขางตน  และหากพิจารณาในแงกระแสเงินสดจากการ
ด ําเนินงานในป 2543 บริษัทฯ มีความสามารถในการจายชํ าระภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากป 2542 ท้ังน้ีเน่ืองจาก
การทีบ่ริษทัฯ ไดรับชํ าระหน้ีจากลูกหน้ีใน ไตรมาส 2  ของป 2543  ซึ่งมีจํ านวนท่ีสูงในป 2542

โดยสรุปบริษัทฯ มีแนวโนมการพัฒนาท่ีดีขึ้น  โดยอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูท่ี  0.24  เทา  อัตรา
สวนสภาพคลองและสภาพคลองหมุนเร็วเพ่ิมขึ้นจาก  1.30  เทา  และ 1.26  เทา ในป  2542 เปน 3.12  เทา
และ 2.87  เทา ในป 2543 ตามลํ าดับ สงผลใหความสามารถในการชํ าระหน้ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยระยะเวลาชํ าระ
หน้ีลดลงจากประมาณ  29   วันในป  2542 เปนประมาณ   23  วันในป   2543      ซึง่จดุแข็งทางดานงบดุล
น้ีจะสงเสริมใหบริษัทฯ  เพ่ิมผลตอบแทนใหแกผูถือหุน  โดยการเพ่ิมการลงทุนในการขยายผลิตภัณฑบริการ
ใหมๆ   และผลิตภัณฑท่ีมีอยูใหไดผลตอบแทนท่ีดี

12.4.4 เปรียบเทยีบผลการดํ าเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ ป 2541-2542 
ผลการดํ าเนินงาน
วกิฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศซึ่งสงผลกระทบทางลบโดยตรงตอการดํ าเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
แผนกงานวจิยัการตลาดและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  ซึ่งมีฐานรายไดจากภาคเอกชน          ในทางตรงกันขาม
วกิฤตทางเศรษฐกจิสงผลกระทบในทางบวกตอฐานลูกคาภาครัฐของแผนกวิจัยนโยบายรัฐ          ตัวอยาง
เชน   ธนาคารโลก   และธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชียมีการจัดสรรงบประมาณใหแกประเทศไทยมากข้ึนเพ่ือ
ลดปญหาท่ีเกดิจากวิกฤต    ทํ าใหบริษัทฯ มีโครงการกับภาครัฐมากขึ้น            อยางไรก็ดีในระหวางป 2542
สภาวะทางเศรษฐกจิมีแนวโนมของการฟนตัว  ดังจะเห็นไดจากอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบ้ียท่ีลดลง อัตรา
แลกเปล่ียนเงนิตราท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน   แตปจจัยดังกลาวขางตนก็ยังไมเพียงพอท่ีจะทํ าใหสภาพเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยฟนตัวและสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคธุรกิจได       ทํ าใหมีบริษัทฯ มีรายไดลดลง
เน่ืองจากการหดตวัของฐานลูกคาภาคเอกชนมีมากกวาการเพ่ิมขึ้นของฐานลูกคาภาครัฐ       ดังน้ันรายได
จากการใหบริการจึงลดลงจาก    51.98 ลานบาทในป 2541  เปน 44.38 ลานบาท ในป  2542  หรือลดลง
รอยละ 14.62

สํ าหรับตนทุนในการบริหารลดลงจาก  49.33  ลานบาทในป 2541  เปน 42.93  ลานบาทในป 2542   หรือคิด
เปนรอยละ 14.91      เน่ืองจากสาเหตตุางๆ ดังน้ี   คาใชจายท่ีลดลงอยางมากจากการเสร็จส้ินในโครงการ
หลักของงานวจิยันโยบายรัฐ    ไดแกโครงการ �Capacity Building for Social Sector Reform�  ซึ่งคาใชจาย
สวนใหญของโครงการไดจายไปในป 2541 นอกจากน้ีการลดคาตอบแทนของผูบริหาร การลดพื้นท่ีขนาด
สํ านักงานซึ่งสงผลใหคาเชาลดลง และคาเส่ือมราคาท่ีลดลงรอยละ 28.25  อันเน่ืองจากสินทรัพยบางรายการ
ท่ีมกีารตดัจ ําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุการใชงานแลว  ซึ่งปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนน้ีเปนสวนสํ าคัญ
ท่ีสงผลใหคาใชจายของบริษัทฯ  ลดลงในป 2542

อัตรากํ าไรขั้นตนของบริษัทฯ    ลดลงจากรอยละ 5.10  ในป 2541 เปนรอยละ 3.27 ในป 2542 หรือรอยละ
29.50   มสีาเหตมุาจากรายไดจากการใหบริการที่ลดลงตามท่ีไดกลาวไวขางตน
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บริษทัฯ มกี ําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก  0.78 ลานบาท ในป 2541 เปน 1.01 ลานบาท ในป 2542 เน่ืองจากในป
2542 ไดลดคาใชจายตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาขางตน สาเหตุสํ าคัญอีกประการหน่ึงคือบริษัทฯ มิไดมีรายการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนดังเชนท่ีเกิดในป 2541 นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดจายชํ าระภาระหน้ีสินท่ีมีกับบริษัท
ท่ีเกีย่วของกัน   สงผลใหคาใชจายดอกเบ้ียลดลง

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
บริษทัฯ มสิีนทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาก 11.53 ลานบาทในป 2541 เปน 16.03 ลานบาท ในป 2542 หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 39.03 เน่ืองจากในไตรมาสที่ 4 ของป 2542    บริษัทฯ มีโครงการท่ีใหบริการเสร็จส้ิน    อาทิ
โครงการเชิงนโยบายรัฐสํ าหรับสํ าหรับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (Federation of Thai Industries
หรือ  �FTI�)   โครงการงานวิจัยนโยบายรัฐสํ าหรับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  (BOI)      โครงการงาน
วจิยันโยบายรัฐสํ าหรับกระทรวงการตางประเทศ  (The Ministry of Foreign Affairs)  ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ มี
ลูกหน้ีท่ียงัไมไดเรียกเก็บเพ่ิมขึ้นอยางมาก ดังน้ันอัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีการคาลดลงจาก   9.54 เทา ในป
2541   เปน 6.53 เทา ในป 2542

เงนิสดและเงินฝากธนาคารมียอดลดลงจาก 8.12 ลานบาท ในป 2541 เปน 4.44 ลานบาท ในป 2542 หรือ
ลดลงรอยละ 45.32  ซึง่มีสาเหตุหลัก คือ       บริษทัฯ ไดชํ าระคืนเงินกูยืมจากกรรมการและบริษัทท่ีเกี่ยวของ
และบางสวนไดนํ าไปใชในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและสํ านักงาน

ในป 2542  บริษทัฯ มเีงนิลงทุนในบริษัทยอยซึ่งมียอดลดลงคิดเปนรอยละ 76.62 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการ
สํ ารองการดอยคาของเงินลงทุน ท้ังน้ีเพ่ือแสดงคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยมูลคาตามบัญชี  (รายละเอียด
ตามรายการระหวางกันขอ 2  หนา  56)

นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเพ่ือรองรับปญหา Y2K  ซึง่สงผลใหมียอดอุปกรณ
สํ านักงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.70 หรือเพ่ิมขึ้นจาก 1.46 ลานบาท ในป 2541 เปน 1.66 ลานบาทในป 2542

กลาวโดยสรุปคือ     ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 16.91 ลานบาทในป 2541   เปน 19.13 ลาน
บาท ในป 2542 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.13 เน่ืองจากเหตุผลดังกลาวมาขางตน

หนีส้นิและสวนของผูถือหุน
บริษทัฯ มหีน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.94 หรือเพ่ิมขึ้นจาก 11.08 ลานบาทในป 2541 เปน 12.29 ลานบาท
ในป 2542       เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการโบนัสคางจายสํ าหรับพนักงานซึ่งไมเคยมีรายการดังกลาวในปกอน

บริษทัฯ มภีาระหน้ีสิน คือ เงินกูยืมจากกรรมการซึ่งเปนการใหกูยืมแบบไมมีดอกเบ้ียตั้งแตป 2537-2542 เพ่ือ
นํ ามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ    ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดทยอยจายชํ าระภาระหน้ีสินดังกลาว         ดังจะ
เห็นไดวาบริษัทฯ มียอดเงินกูจากกรรมการลดลงอยางตอเน่ือง  จาก  6.79 ลานบาทในป  2541  เปน  5.81
ลานบาทในป   2542

ในป 2542 สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.32      มีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ มีกํ าไรสุทธิจากการ
ด ําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.50 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2541
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กระแสเงินสด
หากพิจารณาในแงกระแสเงินสด ในป 2542 บริษัทฯ มีความสามารถในการจายชํ าระภาระหน้ีสินลดลงจากป
2541 ท้ังน้ีเน่ืองจากการทีบ่ริษัทฯ มียอดลูกหน้ีคางชํ าระอยูเปนจํ านวนมากโดยมิไดมีกระแสเงินสดจริงเขามา
หมนุเวียนภายในกิจการ    อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับชํ าระหน้ีจากลูกหน้ีดังกลาวกอนส้ินสุดไตรมาสท่ี 2
ของป 2543 ซึง่สงผลใหกิจการมีสภาพคลองมากขึ้น  ซึ่งจะเพ่ิมความสามารถในการจายชํ าระภาระหน้ีสิน

จากเหตผุลดงักลาวขางตนสงผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการทํ ากํ าไรดีขึ้น กลาวคือ อัตราผล
ตอบแทนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ  14.33  ในป 2541  เปนรอยละ 15.94 ในป 2542 นอกจากน้ีอัตรา
สวนประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน      ไดแกอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและสินทรัพยถาวรเพ่ิมขึ้นจาก
รอยละ   3.99 และรอยละ 102.50 ในป 2541 เปนรอยละ 5.61   และรอยละ 123.48  ในป 2542   ตามลํ าดับ

13.0     ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
13.1 บคุคลอางอิงอื่นๆ

ก) บรุคเคอร : บริษัท บรุคเคอร กรุป จํ ากัด
ชั้น  16   อาคารหะรินธร
เลขท่ี  54   ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม   
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศพัท (662) 267-9222, 632-1711
 โทรสาร (662) 632-2606, 632-2607
เว็บไซต   http:// www. brookergroup.com

ข) นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ชั้น 4, 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย   
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   10110
โทรศัพท :  (662) 359-1200
โทรสาร  :  (662) 359-1259

ค) ผูสอบบัญชี : นายวิเชียร  ธรรมตระกูล
ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขท่ี 3183
สํ านักงานเอสจีวี ณ ถลาง
ชั้น  22  สยามทาวเวอร  เลขท่ี 989
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (662) 658-0658
โทรสาร  : (662) 658-0660-3

ง) ท่ีปรึกษากฎหมาย : Blumenthal  Richter  &  Sumet  Ltd
ชัน้ 31 อาคารอับดุลราฮิม
เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท: (662) 636-3400
โทรสาร  : (662) 636-3399, 636-3377
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