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มาตรการคุมครองผูลงทุน
- บริษทั ฯ มีขอ กําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวางกัน โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- บริษทั ฯ จะเปดเผย ชนิดและมูลคาของรายการระหวางกัน พรอมทั้งเหตุผลในการเลือกทํารายการดังกลาว
ตอทีป่ ระชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ในรายงานประจําป
12.0 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
2541
นายประสิทธิ์ มุกสิกพันธุ
:
ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขที่ 2675
สํานักงานเอสจีวี ณ ถลาง
2542 - 2543 นายวิเชียร ธรรมตระกูล
:
ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขที่ 3183
สํานักงานเอสจีวี ณ ถลาง
รายงานการตรวจสอบบัญชี
2541 – 2542 (ตรวจสอบ)
ผูส อบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541
ถึง 2542 และผลการดําเนินงานและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุค
เคอร กรุป จํากัด ไดแสดงโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อยางไรก็
ตามผูส อบบัญชีไดใหความระมัดระวังในเรื่องผลกระทบของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึง่ งบ
การเงินไดรวมผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่ประเมินโดยผูบริหารที่มีตอฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ ทัง้ นีผ้ ลกระทบที่แทจริงอาจแตกตางจากการประเมินของผูบริหารในปจจุบัน
2543 (ตรวจสอบ)
ผูส อบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขโดยระบุวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543 และผลการดําเนินงานและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุคเคอร
กรุป จํากัด (มหาชน) ไดแสดงโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยกเวน
การไมจัดทํางบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการ
ํ
บัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึง่ มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2542
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59

รางหนังสือชี้ชวน
12.2 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : พันบาท
รายการ
2541
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ
เงินมัดจํา
เครื่องหมายการคา – สุทธิ
คาความนิยม - สุทธิ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคา
เงินทดรองจากกรรมการ
รายไดรับลวงหนา
เงินคาซื้อหุนคางจาย
เงินเดือนและโบนัสคางจาย
เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของ
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
เงินรับลวงหนาจากผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
รวมสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
รายไดจากการบริการ
รวมรายได
ตนทุนในการบริการและคาใชจายในการบริหาร
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
เฉพาะบริษัทฯ
2542
2543

งบรวม
2543

8,117,47
2,506.55
73.47
2,348.95
1,458.39
919.02
16,911.17

4,441.95
11,084.81
549.10
1,658.91
692.67
19,133.33

38,809.22
9,931.55
3,049.50
13,352.10
784.26
2,064.53
1,808.98
1,552.65
15,899.18
88,739.57

46,768.07
9,931.55
784.26
2,014.93
2,475.08
1,552.65
25,030.83
90,899.73

2,970.80
6,792.00
500,000
812,827
11,075.63

3,928.86
5,811.24
1,076.93
878,676
12,287.11

1,010.67
2,615.66
2,992.73
4,132.85
2,437.19
3,768.96
16,958.04

1,041.69
2,615.66
4,721.68
4,132.85
2,437.19
4,463.26
19,412.32

8,000.00
8,000.00
900.00
(3,064.46)
5,835.54

8,000.00
8,000.00
900.00
(2.053.78)
6,846.22

223,149.50
55,268.64
8,727.64
9,300.22
(1,514.97)
71,781.53

223,149.50
55,268.64
8,727.64
9,300.22
(1,810.36)
71,487.41

51,980.70
53,075.21
49,330.98
2,674.50
289.26
780.47

44,383.27
44,831.04
42,933.08
26.64
1,010.68

39,523.60
40,301.02
39,149.46
377.33
538.81

39,523.60
40,247.28
39,626.58
377.33
243.42
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12.3 อัตราสวนทางการเงิน
ตรวจสอบแลว
รายการ

เฉพาะบริษัทฯ
2541

งบรวม

2542

2543

2543

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถ
ในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่นๆ (%)
อัตราเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(Cash Basic) (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (เทา)
อัตราสวนตอหุน (Per Share Data)
มูลคาที่ตราไว (บาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท)

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

1.04
0.96
0.50
9.54
37.74
26.26
13.71
24.04

1.30
1.26
-0.09
6.53
55.12
12.44
28.93
26.19

3.12
2.87
0.10
3.76
95.71
15.85
22.71
73.00

3.02
2.92
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

5.10%
5.10%
2.06%
242.34%
1.47%
14.33%

3.27%
3.27%
1.00%
-74.89%
2.25%
15.94%

0.95%
0.95%
1.93%
387.72%
1.34%
1.37%

-0.26%
-0.26%
1.80%
-53.99%
0.61%
N/A

3.99%
102.50%
2.71

5.61%
123.48%
2.49

1.00%
69.01%
0.75

N/A
N/A
N/A

1.90
23.20
-1.23

1.79
-7.46
0.42

0.24
4.84
-0.11

0.27
0.46
0.07

-

-

-

-

100
9.76
72.94

5
0.63
4.28

5
0.20
5.65

5
0.09
5.63
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12.4 คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ
12.4.1 เปรียบเทียบรายการที่สําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ป 2543
วิเคราะหผลกระทบจากการซื้อกิจการในกลุมธาราสยาม
บริษทั ฯ ไดเขาซื้อกิจการธาราสยาม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2543 โดยหากเปรียบเทียบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
ก) สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.43 จากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ คือเพิ่มขึ้นจาก 88.74 ลานบาท
ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เปน 90.90 ลานบาทตามงบการเงินรวมซึ่งรายละเอียดที่สําคัญมีดังนี้
• รายการทีเ่ กิดจากการซื้อกิจการกลุมธาราสยามไดบันทึกดังนี้
คาความนิยม : บริษทั ฯ จายเปนคาซื้อฐานขอมูลของทีเอสบีไอ จํานวน 16.00 ลานบาท
(ณ 31 ธันวาคม 2543 คาความนิยมสุทธิจากการตัดจําหนายเปนคาใชจายเทากับ 15.90
ลานบาท) โดยบันทึกเปนสินทรัพยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไดซื้อฐานขอมูลดังกลาว
กอนทีจ่ ะซือ้ กิจการ กลุมธาราสยาม จึงไดบันทึกเปนคาความนิยมในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
เงินลงทุนในบริษัทยอย : บริษทั ฯ จายคาซื้อหุนสามัญในธาราสยาม ใหแกผูถือหุนเดิม
จํานวน 13.65 ลานบาท ซึง่ แสดงเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยในตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
(ณ 31 ธันวาคม 2543 ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดวยคาเงินลงทุน เทากับจํานวน 13.35
ลานบาท) อยางไรก็ตามธาราสยามมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพย (สุทธิ) จํานวน 4.46 ลาน
บาท ดังนั้นสวนตางจํานวน 9.19 ลานบาท จึงเปนคาความนิยมแสดงในงบการเงินรวม (ณ
31 ธันวาคม 2543 คาความนิยมสุทธิจากการตัดจําหนายเปนคาใชจายเทากับ 9.13 ลาน
บาท) (รายละเอียดการซื้อกิจการธาราสยามสามารถดูไดจากหัวขอ ภายใตภาพรวมโครงสราง
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หนา 18)
สินทรัพยถาวร : บริษทั ฯ จายเปนคาซื้อสินทรัพยถาวร เชน เครื่องตกแตง คอมพิวเตอรและ
อุปกรณสํานักงาน และอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญา) จํานวน 0.40 ลานบาทโดยบันทึกเปน
สินทรัพยของบริษัทฯ
คาเครื่องหมายการคา : บริษทั ฯ จายเพื่อการใชชื่อและเครื่องหมายการคาจํานวน 1.56
ลานบาท (ณ 31 ธันวาคม 2543 คาเครือ่ งหมายการคาสุทธิจากการตัดจําหนายเปนคาใชจาย
เทากับ 1.55 ลานบาท) ใหแกผูถือหุนเดิมของธาราสยาม คือ บริษัท คิว จี โปรดักส แอนด
เซอรวสิ เซส จํากัด ซึ่งแสดงเปนสินทรัพยในงบการเงินเฉพาะบริษัท
•

ลูกหนี้บริษัทฯ ยอย : บริษทั ฯ มีลูกหนี้คางรับจากธาราสยาม จํานวน 3.05 ลานบาท
(รวมภาษีมลู คาเพิ่ม) ซึ่งแสดงสินทรัพยในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รายการดังกลาวเปน
คาทีป่ รึกษาในการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกธาราสยาม โดยธาราสยามมียอดเงินกูยืม
The Royal Bank of Scotland Plc จํานวน US$ 368,674.97 ซึง่ บริษัทฯ สามารถเจรจาปรับ
ลดยอดเหลือ US$ 99,999.99

ข) หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 14.45 หรือจาก 16.96 ลานบาทเปน 19.41 ลานบาทในงบการเงินรวม
เนือ่ งจากบริษัทฯ รับโอนกิจการของธาราสยาม จึงตองรับโอนรายไดรับลวงหนาจากคาสมาชิกของ
ลูกคาธาราสยาม จํานวน 1.73 ลานบาท และคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้นจํานวน 0.69 ลานบาท
บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ค) สําหรับรายไดรวมลดลง 0.05 ลานบาท แตคาใชจายรวมเพิ่มขึ้น 0.48 ลานบาท ดังนั้นกําไรสุทธิ
รวมจึงลดลงเปน 0.24 ลานบาทตามงบการเงินรวม จากจํานวน 0.54 ลานบาทตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ
การไมจัดทํางบกระแสเงินสดรวม
บริษทั ฯ มิไดจัดทํางบกระแสเงินสดรวมสําหรับงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทัง้ นีเ้ นื่องจาก
กระแสเงินสดของบริษัทยอยในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 8 ถึง 31 ธันวาคม 2543 รวมทั้งสิ้น 24 วัน ไมไดมี
การเปลีย่ นแปลงอยางมีสาระสําคัญตอแหลงที่มาและใชไปของเงินทุนของบริษัทฯ นอกเหนือจากรายการที่
เกิดขึน้ จากการเขาซื้อกิจการ อีกทัง้ การจัดทํางบดังกลาวไมคุมกับตนทุนที่บริษัทฯ จะตองเสียไปทั้งในดาน
เวลาและคาใชจาย
ซึง่ การไมจดั ทํางบกระแสเงินสดรวมนี้ทําใหงบการเงินไมครบถวนตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึง่ มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2542 เปนตนไป ทั้งนี้มีรายการที่สําคัญดังนี้
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสวนใหญเปนรายไดและคาใชจายที่มีปริมาณไมมากนัก และมิได
•
เปนรายไดและคาใชจายหลักที่เกิดจากการดําเนินงาน
เนื่องจากกลุมธาราสยามไมมีการดําเนินงาน
นับตัง้ แตบริษัทฯ เขาซื้อกิจการ
• สํ าหรั บ กระแสเงินสดจากกิจกรรมเงินลงทุนจะเปนคาความนิยมและคาจํ าหนายสินทรัพยถาวรใหแก
บริษัทฯ จํานวน 16.00 ลานบาทและ 0.40 ลานบาทตามลําดับ
• สวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนเงินจายคืนแกสถาบันการเงิน 7.05 ลานบาท
12.4.2 กระแสเงินสดของกลุมธาราสยาม ป 2542 - 2543
ถึงแมวา บริษทั ฯ จะไมไดจัดทํางบกระแสเงินสดรวม
อยางไรก็ตามหากจะวิเคราะหกระแสเงินสดของ
กลุม ธาราสยามจะสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังนี้
บริษัท ธารา สยาม จํากัด (“ธาราสยาม”)
ตารางแสดงรายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสด
รายการ
รายไดคาบริการ
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากเงินกูยืมแกบริษัทยอย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมเงินลงทุน
ชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคาร
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดรับ (จาย) ระหวางป

2542
7,546.50
2,559.99
(4,743.49)
(2,267.03)
(284.76)
8.20

หนวย (พันบาท)
2543
3,831.80
11,106.82
9,879.43
11,482.61
11,954.84
(15,638.70)
(15,970.92)
5,863.34

ในป 2543
กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานของธาราสยามสวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการ
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ไดรับชําระเงินคืนจากทีเอสบีไอ นอกจากนี้
กระแสเงินสดจายจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคาร ดังนั้น
ธาราสยามจึงมีสภาพคลองสูงขึ้น
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บริษทั ธาราสยาม บิสซิเนส อินฟอรมเมชั่น จํากัด (“ทีเอสบีไอ”)
ตารางแสดงรายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสด

รายไดคาบริการและรายไดอื่นๆ
รายไดคาความนิยม
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากเงินกูยืมบริษัทยอย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดรับ (จาย) ระหวางป

2542
12,327.23
(4,103.76)
( 209.23)
4,743.49
4,743.49
430.50

หนวย (พันบาท)
2543
6,964.61
16,000.00
12,090.52
344.90
(11,482.61)
(11,482.61)
952.80

ในป 2543 ทีเอสบีไอมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายไดคาความนิยมจากการขาย
กิจการใหบริษัทฯ
อยางไรก็ตามกระแสเงินสดรับจากการจัดหาเงินลดลงเนื่องจากไดชําระคืนเงินกูยืม
จากธาราสยาม
ดังนัน้ สภาพคลองทางการเงินจึงมากขึ้น
12.4.3 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ ป 2542- 2543
ผลการดําเนินงาน
บริษทั ฯ รับรูร ายไดจากกการใหบริการเปนรายไดเมื่อมีการใหบริการตามสวนของงานที่ทําเสร็จและมีการ
เรียกเก็บเงินจากลูกคาแลว
ซึ่งบริษัทฯ จะรับรูรายไดครั้งแรกเมื่อมีการทําสัญญา และตอๆ ไปตามสวน
ของงานที่ทําเสร็จ โดยสัญญาสวนใหญมีอายุไมเกิน 1 ปยกเวนสัญญาจากแผนกวิจัยนโยบายรัฐ
บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการใหบริการดานงานวิจัยและที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งจําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก
ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ งานวิจัยดานการตลาด งานวิจัยนโยบายรัฐ
และงานสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2543 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการลดลงจาก 39.52 ลานบาท
เปรียบเทียบกับจํานวน 44.38 ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน หรือลดลงรอยละ 10.95 มีสาเหตุหลัก
จากการสิน้ สุดลงของโครงการพิเศษที่ใหบริการโดยแผนกบัญชีและธุรการซึ่งมิใชงานบริการหลักของบริษัทฯ
รายไดจากการใหบริการของแผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 7.59 ลานบาทป
2542 เปนจํานวน 8.50 ลานบาทในป 2543 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.98 เนือ่ งจากมีโครงการใหญจาก
Lucent Technologyies ซึง่ ไดทําสัญญาในเดือนธันวาคม ป 2543 แผนกวิจยั การตลาดมีผลการดําเนินงาน
ทีด่ ขี ึ้น โดยมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก 5.63 ลานบาทในป 2542 เปน 6.42 ลานบาทในป 2543 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 14.03 เนือ่ งจากมีการวาจางเพิ่มขึ้นจาก DeBeers
ในทางตรงกันขามรายไดของแผนกวิจัยนโยบายรัฐลดลงจากจํานวน 18.73 ลานบาทในป 2452 เปนจํานวน
17.60 ลานบาทในป 2543 หรือลดลงรอยละ 6.03 นอกจากนี้รายไดจากแผนกบัญชี และธุรการลดลง
4.20 ลานบาท เปรียบเทียบจากป 2542 เนือ่ งจากโครงการพิเศษจาก Lucas Varity เสร็จสิ้นลง
สํ าหรับแผนกสื่อสิ่งพิมพมีรายไดจากการใหบริการและโฆษณาจากการจัดทําหนังสือทําเนียบธุรกิจลดลง
จาก 5.29 ลานบาท ในป 2542 เปน 4.05 ลานบาทในป 2543 หรือลดลงรอยละ 23.44 เนือ่ งจาก
แผนกนีก้ าลั
ํ งมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑบริการใหสอดคลองกับธุรกิจของธาราสยาม
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ตนทุนในการใหบริการและบริหารลดลงรอยละ 18.81 จากจํานวน 42.93 ลานบาท ในป 2542 เปน
จํานวน 39.15 ลานบาท ในป 2543 สาเหตุเนื่องจากรายไดที่ลดลงทําใหตนทุนผันแปรลดลง
จากสาเหตุดงั กลาวขางตนสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 3.27 ในป 2542 เปนรอยละ 0.95
ในป 2543 เนือ่ งจากสาเหตุดงั กลาวขางตนประกอบกับคาใชจายสวนใหญของบริษัทฯ เปนคาใชจายคงที่
จึงไมลดลงมากตามรายไดที่ลดลง นอกจากนี้กําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีคาใชจายดอก
เบีย้ เพิม่ ขึน้ อันเปนผลมาจากการทําสัญญากูเงินจากกรรมการในป 2543
ซึง่ มีผลทําใหอัตรากําไร
สุทธิลดลงจากรอยละ 2.25 ในป 2542 เปนรอยละ 1.34 ในป 2543 รวมทั้งอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรที่ไดรับผลกระทบไปในทิศทาง
เดียวกัน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ป 2543 บริษัทฯ มีสินทรัพยเพิ่มขึ้นรอยละ 363.88 ซึง่ เพิม่ ขึ้นจากจํานวน 19.13 ในป 2542 เปน
จํานวน 88.74 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้น จากการเสนอขาย
หุน สามัญเพิ่มทุนและไดรับเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจํานวน 54.60 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได
รับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนประมาณ 9.30 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน ณ กระทรวง
พาณิชยในเดือนกุมภาพันธ 2544 เปนที่เรียบรอยแลว
เหตุการณที่สําคัญใน ป 2543 คือการเขาซื้อกิจการธาราสยาม (ตามรายละเอียดที่กลาวไวในหนา 62)
นอกจากนี้บริษทั ฯ ไดจาหน
ํ ายเงินลงทุนในบริษัทยอยใหแกกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ในเดือนมิถุนายน
2543 และบริษทั ฯ ไดบันทึกขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว จํานวน 0.05 ลานบาทในป
2543 (รายละเอียดตามรายการระหวางกันขอ 2 หนา 56)
บริษทั ฯ ไมมกี ารตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณในการเก็บหนี้และพิจารณาจากฐานะ
ปจจุบนั ของลูกหนี้โดยสวนใหญเปนองคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสัมพันธที่ดีมายาวนาน
โดย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 55 วันในป 2542 และเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 96 วันในป 2543
เนือ่ งจากลูกคาภาครัฐของแผนกวิจัยนโยบายรัฐมีขั้นตอนการเบิกจายที่นานตามระเบียบของราชการ ซึ่งที่
ผานมากระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ พอสมควร
หนีส้ นิ และสวนของผูถือหุน
บริษทั ฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากจํานวน 12.29 ลานบาท ในป 2542 เปนจํานวน 16.96 ลานบาทในป 2543
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38.00 โดยมีสาเหตุสวนหนึ่งจาก (1) บริษัทฯ ไดรับโอนหนี้สินคาจางพนักงานคางจาย
จากธาราสยามทําใหเงินเดือนและโบนัสคางจายเพิ่มขึ้น 1.36 ลานบาท (2) บริษัทฯ มีคา หุน คางจายจาก
การซือ้ ธาราสยามจํานวน 4.13 ลานบาท (3) บริษัทฯ ไดรับโอนเจาหนีเ้ งินคาสมาชิกลวงหนาจากลูกคาของ
ธาราสยามจํานวน 2.99 ลานบาท (4) บริษทั ฯ ชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการจํานวน 3.20 ลานบาท
ในป 2543 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 948.48 มีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุน ในปลายป 2543
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กระแสเงินสด
ในป 2543 บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินสูง ทั้งนี้เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญแกบุคคลเฉพาะ
เจาะจงและผูถ อื หุนเดิมในปลายป 2543
ทําใหกระแสเงินสดรับกิจกรรมจากการจัดหาเงินเพิ่มขึ้นเปน
61.20 ลานบาทในป 2543 จากกระแสเงินสดจาย 1.48 ลานบาทในป 2542 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ได
นําเงินไปลงทุนซือ้ กิจการในกลุมธาราสยามตามที่กลาวขางตน และหากพิจารณาในแงกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานในป 2543 บริษัทฯ มีความสามารถในการจายชําระภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจากป 2542 ทั้งนี้เนื่องจาก
การทีบ่ ริษทั ฯ ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ใน ไตรมาส 2 ของป 2543 ซึ่งมีจํานวนที่สูงในป 2542
โดยสรุปบริษัทฯ มีแนวโนมการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 0.24 เทา อัตรา
สวนสภาพคลองและสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก 1.30 เทา และ 1.26 เทา ในป 2542 เปน 3.12 เทา
และ 2.87 เทา ในป 2543 ตามลําดับ สงผลใหความสามารถในการชําระหนี้เพิ่มสูงขึ้น โดยระยะเวลาชําระ
หนีล้ ดลงจากประมาณ 29 วันในป 2542 เปนประมาณ 23 วันในป 2543 ซึง่ จุดแข็งทางดานงบดุล
นีจ้ ะสงเสริมใหบริษัทฯ เพิม่ ผลตอบแทนใหแกผูถือหุน โดยการเพิ่มการลงทุนในการขยายผลิตภัณฑบริการ
ใหมๆ และผลิตภัณฑที่มีอยูใหไดผลตอบแทนที่ดี
12.4.4 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ ป 2541-2542
ผลการดําเนินงาน
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศซึ่งสงผลกระทบทางลบโดยตรงตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
แผนกงานวิจยั การตลาดและที่ปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งมีฐานรายไดจากภาคเอกชน
ในทางตรงกันขาม
วิกฤตทางเศรษฐกิจสงผลกระทบในทางบวกตอฐานลูกคาภาครัฐของแผนกวิจัยนโยบายรัฐ
ตัวอยาง
เชน ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมีการจัดสรรงบประมาณใหแกประเทศไทยมากขึ้นเพื่อ
ลดปญหาทีเ่ กิดจากวิกฤต ทําใหบริษัทฯ มีโครงการกับภาครัฐมากขึ้น
อยางไรก็ดีในระหวางป 2542
สภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโนมของการฟนตัว ดังจะเห็นไดจากอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราทีม่ ีเสถียรภาพมากขึ้น แตปจจัยดังกลาวขางตนก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหสภาพเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยฟนตัวและสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคธุรกิจได
ทําใหมีบริษัทฯ มีรายไดลดลง
เนือ่ งจากการหดตัวของฐานลูกคาภาคเอกชนมีมากกวาการเพิ่มขึ้นของฐานลูกคาภาครัฐ
ดังนั้นรายได
จากการใหบริการจึงลดลงจาก 51.98 ลานบาทในป 2541 เปน 44.38 ลานบาท ในป 2542 หรือลดลง
รอยละ 14.62
สําหรับตนทุนในการบริหารลดลงจาก 49.33 ลานบาทในป 2541 เปน 42.93 ลานบาทในป 2542 หรือคิด
เปนรอยละ 14.91
เนือ่ งจากสาเหตุตางๆ ดังนี้ คาใชจายที่ลดลงอยางมากจากการเสร็จสิ้นในโครงการ
หลักของงานวิจยั นโยบายรัฐ ไดแกโครงการ “Capacity Building for Social Sector Reform” ซึ่งคาใชจาย
สวนใหญของโครงการไดจายไปในป 2541 นอกจากนี้การลดคาตอบแทนของผูบริหาร การลดพื้นที่ขนาด
สํานักงานซึ่งสงผลใหคาเชาลดลง และคาเสื่อมราคาที่ลดลงรอยละ 28.25 อันเนือ่ งจากสินทรัพยบางรายการ
ทีม่ กี ารตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุการใชงานแลว ซึ่งปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตนนี้เปนสวนสําคัญ
ทีส่ ง ผลใหคาใชจายของบริษัทฯ ลดลงในป 2542
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 5.10 ในป 2541 เปนรอยละ 3.27 ในป 2542 หรือรอยละ
29.50 มีสาเหตุมาจากรายไดจากการใหบริการที่ลดลงตามที่ไดกลาวไวขางตน
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บริษทั ฯ มีกาไรสุ
ํ ทธิเพิ่มขึ้นจาก 0.78 ลานบาท ในป 2541 เปน 1.01 ลานบาท ในป 2542 เนื่องจากในป
2542 ไดลดคาใชจา ยตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทฯ มิไดมีรายการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังเชนที่เกิดในป 2541 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจายชําระภาระหนี้สินที่มีกับบริษัท
ทีเ่ กีย่ วของกัน สงผลใหคาใชจายดอกเบี้ยลดลง
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 11.53 ลานบาทในป 2541 เปน 16.03 ลานบาท ในป 2542 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 39.03 เนือ่ งจากในไตรมาสที่ 4 ของป 2542 บริษัทฯ มีโครงการที่ใหบริการเสร็จสิ้น อาทิ
โครงการเชิงนโยบายรัฐสําหรับสําหรับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (Federation of Thai Industries
หรือ “FTI”) โครงการงานวิจัยนโยบายรัฐสําหรับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โครงการงาน
วิจยั นโยบายรัฐสําหรับกระทรวงการตางประเทศ (The Ministry of Foreign Affairs) ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ มี
ลูกหนีท้ ยี่ งั ไมไดเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอยางมาก ดังนั้นอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคาลดลงจาก 9.54 เทา ในป
2541 เปน 6.53 เทา ในป 2542
เงินสดและเงินฝากธนาคารมียอดลดลงจาก 8.12 ลานบาท ในป 2541 เปน 4.44 ลานบาท ในป 2542 หรือ
ลดลงรอยละ 45.32 ซึง่ มีสาเหตุหลัก คือ บริษทั ฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการและบริษัทที่เกี่ยวของ
และบางสวนไดนําไปใชในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรและสํานักงาน
ในป 2542 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งมียอดลดลงคิดเปนรอยละ 76.62 เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการ
สํารองการดอยคาของเงินลงทุน ทั้งนี้เพื่อแสดงคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยมูลคาตามบัญชี (รายละเอียด
ตามรายการระหวางกันขอ 2 หนา 56)
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเพื่อรองรับปญหา Y2K
ซึง่ สงผลใหมียอดอุปกรณ
สํานักงานเพิม่ ขึ้นรอยละ 13.70 หรือเพิ่มขึ้นจาก 1.46 ลานบาท ในป 2541 เปน 1.66 ลานบาทในป 2542
กลาวโดยสรุปคือ ยอดสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 16.91 ลานบาทในป 2541 เปน 19.13 ลาน
บาท ในป 2542 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 13.13 เนือ่ งจากเหตุผลดังกลาวมาขางตน
หนีส้ นิ และสวนของผูถือหุน
บริษทั ฯ มีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 10.94 หรือเพิ่มขึ้นจาก 11.08 ลานบาทในป 2541 เปน 12.29 ลานบาท
ในป 2542 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการโบนัสคางจายสําหรับพนักงานซึ่งไมเคยมีรายการดังกลาวในปกอน
บริษทั ฯ มีภาระหนีส้ ิน คือ เงินกูยืมจากกรรมการซึ่งเปนการใหกูยืมแบบไมมีดอกเบี้ยตั้งแตป 2537-2542 เพื่อ
นํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทยอยจายชําระภาระหนี้สินดังกลาว
ดังจะ
เห็นไดวา บริษัทฯ มียอดเงินกูจากกรรมการลดลงอยางตอเนื่อง จาก 6.79 ลานบาทในป 2541 เปน 5.81
ลานบาทในป 2542
ในป 2542 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.32
มีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 29.50 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2541

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

67

รางหนังสือชี้ชวน
กระแสเงินสด
หากพิจารณาในแงกระแสเงินสด ในป 2542 บริษัทฯ มีความสามารถในการจายชําระภาระหนี้สินลดลงจากป
2541 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการทีบ่ ริษัทฯ มียอดลูกหนี้คางชําระอยูเปนจํานวนมากโดยมิไดมีกระแสเงินสดจริงเขามา
หมุนเวียนภายในกิจการ
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ดังกลาวกอนสิ้นสุดไตรมาสที่ 2
ของป 2543 ซึง่ สงผลใหกิจการมีสภาพคลองมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการจายชําระภาระหนี้สิน
จากเหตุผลดังกลาวขางตนสงผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรดีขึ้น กลาวคือ อัตราผล
ตอบแทนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.33 ในป 2541 เปนรอยละ 15.94 ในป 2542 นอกจากนี้อัตรา
สวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ไดแกอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 3.99 และรอยละ 102.50 ในป 2541 เปนรอยละ 5.61 และรอยละ 123.48 ในป 2542 ตามลําดับ
13.0

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
13.1 บุคคลอางอิงอื่นๆ
ก) บรุคเคอร

:

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

ข)

นายทะเบียนหลักทรัพย :

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

ค)

ผูสอบบัญชี

:

ง)

ทีป่ รึกษากฎหมาย

:

นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขที่ 3183
สํานักงานเอสจีวี ณ ถลาง
ชั้น 22 สยามทาวเวอร เลขที่ 989
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (662) 658-0658
โทรสาร : (662) 658-0660-3
Blumenthal Richter & Sumet Ltd
ชัน้ 31 อาคารอับดุลราฮิม
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: (662) 636-3400
โทรสาร : (662) 636-3399, 636-3377
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