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Message to Shareholders
from the Chairman and Executive Committee
2005 was a year of consolidation and reposition. Total revenues decreased from year 2004 by
Baht 18.67 million. Total expenses also decreased by Baht 15.63 million. However, our
balance sheet becomes stronger. Total shareholders’ equity increased from year 2004 by Baht
115.41 million.

The following are the major events for 2005:
•

In September 2005, increase capital through rights issue of 1:1 ratio at Baht 0.50 per
share for total of 277,921,957 new ordinary shares for total Baht 138.96 million.

•

The Company invested an additional Baht 4.0 million in the 99.99 % subsidiary and
changed of its name to“ Binswanger Brooker (Thailand) Limited” which is real estate
brokerage and consultancy. This business is conducted under the Alliance Agreement
with Binswanger America LLC, USA.

•

The Company invested Baht 1.25 million represents 49.99 % of Brooker Business
Solutions Co., Ltd. which provides assistant to SME and oversea investors with
business matching, feasibility study, investment opportunity and funding.

As we look forward to 2006, we feel confident in the foundation that we have laid.
The management has created a synergy among all division and the initial results looks
promising for 2006. .
The Board of Directors and the management are committed to maintain Brooker’s position as
the leading Financial and Business Consulting, Information and Business Research company
in Thailand, providing a specialized but highly complementary range of branded research
products, advisory services and content for business and for policy makers.
We are confident that with our highly experienced management team, the company is well
positioned to drive the firm into a profitable and productive 2006 onwards.
We look forward to continued support from our shareholders for our expansion programs, and
express our appreciation to all for support throughout what was a difficult but challenging
year.

Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman

Mr. Chan Bulakul
Chairman of Executive Committee

___________________________________________________________________________
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Audit Committee’s Report
The Board of Directors of The Brooker Group (Public) Company Ltd. appointed the
Audit Committee comprising of Dr. Peter Weldon as Chairman, Mr.Chaipatr Srivisarvacha
and Ms. Punnee Worawuthichongsathit as members, effective July 28, 2004.
The Audit Committee has to carry out important duties and responsibilities: review
financial reports to ensure their accuracy, compliance with accounting standards and
adequacy of disclosure; review the appropriateness and effectiveness of the internal control
and audit system; review the transparency in management and compliance with the
company’s policy, applicable laws and regulations; consider and advise on the appointment of
the company’s auditor and the proposed audit fee.
In the year 2005, the Audit Committee held three meetings with the head of
Accounting and Finance Department, and the company’s auditor to review the quarterly and
annual financial statement of 2005, the disclosure of financial information in the financial
reports and notes to financial reports, recommendations from the auditor to ensure compliance
with applicable laws and regulations and the adequacy of the internal control system.
The Audit Committee is of the opinion that the company has prepared the financial
reports in accordance with current accounting standards. Sufficient information has been
disclosed and no transaction has been found that might materially affect the reports. The
internal audit and control system is appropriate and complies with current laws and
regulations. Furthermore, the corrections have been made on significant issues raised by the
auditor to ensure proper corporate governance.
The Audit Committee has considered and proposed to the Board of Directors that Mr.
Ruth Chaowanagawi, Ms. Ratana Jala, and Ms. Thipawan Nananuwat of Ernst & Young
Office Limited be nominated as the company’s auditors for the year 2006 at the annual
general meeting of shareholders.
On behalf of the Audit Committee,

Dr. Peter Weldon
Chairman, Audit Committee

___________________________________________________________________________
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GENERAL INFORMATION
The Brooker Group is a Public Company (registration number Bor. Mor. Jor. 658), incorporated in
Thailand in 1994 with its registered office on the 16th Floor, Harindhorn Building, 54 North Sathorn
Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand, (Telephone numbers (662) 267-9222, 632-1711, Fax
number (662) 632-2606-7. The Company’s web site address is http://www.brookergroup.com.
Brooker’s principal business is to provide information, research, financial and business consulting
services to the public and private sectors in Thailand and throughout East Asia.

THE COMPANY’S PRODUCTS AND SERVICES
The Company provides a wide range of professional services and products to leading private sector
clients and public sector entities in Thailand and abroad in four principal areas:
•
•
•
•

Investment Banking
Business Research and Consulting
Investor Relations
Information Services

REVENUE STRUCTURE
The table below provides the revenue structure of the Company for the past three years ended 31st
December:

Division

Financial & Business Consulting
Market Research
Policy Research
New name of Divisions year 2004
Investment Banking
Business Research and Consulting
Investor Relations
Information Services
Others
Subsidiaries
Total Revenues

The Brooker Group Plc.

Baht
’000
17,516
14,806
1,010

Year ending 31st December
2004
2005
%
Baht
%
Baht
%
’000
’000
22.65
19.15
1.30
-

10,699
24,394
8,898

13.84
31.55
11.51

22,096
12,645
11,042
6,945
900
-

41.20
23.58
20.59
12.95
1.68
-

13,495
6,910
7,376
4,595
2,577
7

38.60
19.77
21.10
13.14
7.37
0.02

77,323

100.00

53,628

100.00

34,960

100.00

2003
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CORPORATE STRUCTURE
The structure of the company and its subsidiaries, as of December 31, 2005 is as follows:-

The Brooker Group Plc.
Investment Banking
Business Research and Consulting
Investor Relations
Information Services

99.99%

Brooker Market
Research Co., Ltd.
Inactive

The Brooker Group Plc.

49.99 %

Brooker Business Solutions Co., Ltd.

(Formerly known as Brooker Outsourcing
Ltd.)
Business consulting for SME and foreign
investors, business matching, feasibility
study, investment opportunity and funding

99.99%

Binswanger Brooker
(Thailand) Ltd.
(Formerly known as Brooker
Tara Siam Co., Ltd.)
Real estate brokerage and
consultancy
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JURISTIC PERSONS IN WHICH THE COMPANY HOLDS SHARES EQUAL TO
OR IN EXCESS OF 10%
Company
Name

Address

Brooker
Market
Research Co.,
Ltd.(Formerly
Tara Siam
Ltd.)

16th Floor,
Harindhorn
Building, 54 North
Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500,
Thailand,
16th Floor,
Harindhorn
Building, 54 North
Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500,
Thailand,

Brooker
Business
Solutions Co.,
Ltd.
(Formerly
Brooker
Outsourcing
Ltd.)

Binswanger
Brooker
(Thailand)
Ltd.
(Formerly
Brooker Tara
Siam Co.,
Ltd.)

16th Floor,
Harindhorn
Building, 54 North
Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500,
Thailand,

The Brooker Group Plc.

Type of
Business

Type of
share

Inactive

Ordinary

No. of
Issued
Shares
179,400

No. of
shares
held
179,394

Shareholding
Percentage

Business
Consulting for
SME and
foreign
investors
business
matching,
feasibility study,
investment
opportunity and
funding
Real estate
brokerage and
consultancy

Ordinary

100,000

49,997

49.99%

Ordinary

425,000

424,994

99.99%

99.99%
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REFERENCES
a)

Warrant Registrar

:

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
2/7 Moo 4, 2nd Floor The Stock Exchange of
Thailand, NorthPark, Laksri, Bangkok 10210.
Tel: (662) 02-596-9000
Fax: (662) 02-832-4994-6

b)

Share Registrar

:

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
2/7 Moo 4, 2nd Floor The Stock Exchange of
Thailand, NorthPark, Laksri, Bangkok 10210.
Tel: (662) 02-596-9000
Fax: (662) 02-832-4994-6

c)

Auditor

:

Mr. Ruth Chaowanagawi, CPA No. 3247, and/or
Ms. Ratana Jalal, CPA No. 3734 and/or
Ms. Thipawan Nananuwat, CPA No. 3459
Ernst & Young Office Limited
Lake Ratchada Building, Floor 33 rd,
193/136-137 New Ratchadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110.
Tel: (662) 02-264-0777; Fax: (662) 02- 264-0789

d)

Lawyer

:

Thai Consultant Group
63 Soi 8, Sukhumvit Road, Klongtoey,
Bangkok 10110.
Tel: (662) 02-653-1133-5
Fax: (662) 02-653-1135

The Brooker Group Plc.
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RISK FACTORS
The risk factors that may have an adverse impact on the Company’s performance are identified
below:
COMPANY SPECIFIC RISKS

Risk associated with reliance on key personnel
The Company’s success depends to a large extent on the continued services of key management.
In particular, Mr. Chan Bulakul, Vice Chairman who has contributed significantly to the
expansion and to the daily general management of the Company.
The loss of key management staff could have a materially adverse effect on the Company’s
operations unless they are replaced quickly with staff of a similar calibre.
Also, competition for qualified personnel in the financial consulting and research services,
information, communications and Internet-related industries is extremely intense. In particular,
the Company may not be able to attract, retain or adequately motivate qualified technical and
management executive executives and other key personnel.
The potential financial effect of this is difficult to determine.

Steps taken to mitigate the risk:
The Company has issued and offered warrants to buy ordinary shares ("Warrants BROOK-W2")
to the Directors and the Employees of the Company in the amount of 6,294,072 units with free
of offering price for motivation.

Risk of Company’s investment policy

Investment risk.
The Company will be investing in quality companies in the Information, Research, E-Commerce
and related sectors. The Company intends to expand its existing research, business consulting
and publications business lines, either through internal organic growth or through the acquisition
of existing business.
The returns generated from these investments may be less than expected or even incur losses
due to uncontrollable factors, which may, in turn, depress the Company’s earnings.

Management risk
Because of the Company’s potential entry into new business lines, its historical financial and
managerial background may not provide a meaningful basis for investors to evaluate the
Company and its future prospects. The Company has limited prior experience in E-Commerce.
All of the Company’s E-Commerce business strategies are in an early stage of implementation,
and revenue, potential income and cash flow from these new businesses are unproven. The
planned expansion in the scope of the Company’s business and operations has resulted in the
need for staff and significant investment in infrastructure and systems.

The Brooker Group Plc.
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The Company’s future operating results will therefore depend on its ability to successfully
implement operating and financial procedures and controls, improve co-ordination among
different operating functions, strengthen management information systems and
telecommunications systems, which will spearhead Brooker’s drive into E-commerce. Besides
this, the success of the Company’s E-Commerce and Internet strategies will also depend on
many factors outside its control, including a rapid, substantial and sustained growth of Internet
usage in Thailand and elsewhere in Asia.

Steps taken to mitigate the risk:
The Company has an EXCO selected by the Board that supervises its investment policy. Such
policy will change in response to the type of industry in which the target companies operate and
with market conditions.
To mitigate the possible effect of this risk, EXCO will oversee and monitor any of the
Company’s expansion, investment programs and any significant increase in its capital base and
report directly to the Board of Directors.

Risk relating to internal control system
The company is quite small, having only 49 employees. Therefore, as of now, the company has
no formalised internal control department. However, the Board of Directors approved the
establishment of the Audit Committee who has been charged with review policies and
guidelines for any necessary internal controls.

Steps taken to mitigate the risk:
The Audit Committee reviews the sufficiency, credibility and objectivity of the financial
reporting by coordinating with the external auditors and management responsible for preparing
the quarterly and yearly financial reports.
In addition, Audit Committee reviews the adequacy and effectiveness of the internal control
systems by coordinating with external auditors and finance and accounting department.

Other guidelines exist with regard to cheque signing.
The Company has established Signatory Powers and Limits as follows:
Cheques on unlimited amount signed by 2 authorized directors or one authorized director and
either one of two senior management.
Cheques and contracts on unlimited amount signed by two authorized directors.
However, on a case-by-case basis, within the confines of its own power EXCO may raise these
limits.

The Brooker Group Plc.
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Risk of entry of major new competitors and increased competition
There is a possibility that the number of companies operating in the same or similar businesses
as the Company will increase, or that existing competitors may, over time, become more
competitive in terms of product efficiency or pricing. For example, the “big 5” accounting firms
are active in a number of areas in which our Investment Banking and Business Research and
Consulting Division is also active.

Steps taken to mitigate the risk:
EXCO will supervise the Company’s expansion plans and oversee daily management and
reporting with the aim of bringing the Company’s operations up to international standards, will
help to achieve this aim.
It is believed that the increase in the capital base of the Company will both assist the Company
to compete in its market place better by upgrading its systems and broadening its product base.

Risk relating to the security of Brooker’s database
Since a part of the Company business is an information, research and E-Commerce business,
obviously, one of the Company’s main assets is its database. The Company’s infrastructure is
potentially vulnerable to computer viruses, break-ins and similar disruptive problems caused by
its subscribers or other Internet users. Computer viruses, break-ins or other problems that could
lead to the following problems:
•
•
•

Interruption, delay or cessation of service to the Company’s customers;
Compromised security of confidential information stored in the computer systems of the
Company’s customers; and
Costly litigation.

Steps taken to mitigate the risk:
The Company has the practice of backing up all the files containing or effecting important
elements of the database. Furthermore, as part of its efforts to upgrade its computer systems,
particular attention is being paid to the security of the database, with a view to providing it with
secure protection from outside “hackers”.

The Brooker Group Plc.
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SHAREHOLDER STRUCTURE AND MANAGEMENT
CAPITAL STRUCTURE
Share capital. The Company has a registered capital of 731,331,010 shares, and paid-up capital
of Baht 277,921,957 million divided into 555,843,914 shares of Baht 0.50 par value.
On 12 September 2005, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed
resolutions approving the following :1. It was resolved to reduce the Company’s registered capital from Baht 261,359,036
(522,718,072 ordinary shares of Baht 0.50 each) to Baht 211,359,036 (422,718,072 ordinary
shares of Baht 0.50 each) through the cancellation of 100,000,000 unissued ordinary shares,
with a par value of Baht 0.50 each.
2. It was resolved to increase the Company’s registered capital from Baht 211,359,036
(422,718,072 ordinary shares of Baht 0.50 each) to Baht 365,665,505 (731,331,010 ordinary
shares of Baht 0.50 each) by issuing 308,612,938 new ordinary shares, with a par value of
Baht 0.50 each.
3. It was resolved to allocate 277,921,957 new ordinary shares to all existing shareholders whose
names appeared on the Shareholder Registration Book on 24 August 2005 at the ratio of 1 to
1 , at the price of Baht 0.50 per share.
For any unsubscribed shares remaining from the above allocation, the Board shall consider
allocating such shares to the existing shareholders, who would like to purchase the excess
shares, on the pro-rata basis.
For shares remaining from the above allocation, the Board shall consider offering such shares
to not more than 35 private investors within 12 months in accordance with the SEC's
Notification No. Kor Jor 12/2543 provided that the Company shall offer all shares once or
several times as the Board considers appropriate by setting the minimum price at the higher of
the par value and 90% of the average market price during the last 15 trading days from the 7th
day before offering date. However, such price shall not be less than Baht 0.50 per share.
4. It was resolved to approve the allotment of 29,590,209 new ordinary shares reserved for the
exercise of the existing warrants at the exercise price of Baht 0.347 per share.
5. It was resolved to approve the allotment of 1,100,772 new ordinary shares reserved for the
exercise of the existing warrants to be issued to directors and employees (BROOK-W2) at the
exercise price of Baht 1.238 per share.
The Company registered the reduction of its registered share capital to Baht 211,359,036 and paid
up capital to Baht 138,960,979 with the Ministry of Commerce on 15 September 2005 and
subsequently registered the share capital increase to be the registered capital of Baht 365,665,505
and paid up capital of Baht 277,921,957 with the Ministry of Commerce on 16 September 2005 and
30 September 2005, respectively.
During the year ended 31 December 2004, the Company registered an increase in its issued and paid
up share capital to Baht 139 million with the Ministry of Commerce due to the exercise of warrants
to purchase 1,690,207 ordinary shares of Baht 0.50 each totaling approximately Baht 0.8 million.
The share discount increased by Baht 0.1 million as a result of such share issuance.
None of warrant was exercised by the warrant holders during the year ended 31 December 2005.

The Brooker Group Plc.
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Warrants (BROOK-W1)
As at 29 September 2004, the Company had adjusted the total number of the issued warrants which
occurred from disregarded fraction in year 2004 of the 3 units.
On 12 September 2005, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed
resolutions approving the following :1. It was resolved to approve the adjustment of exercise price of warrants from Baht 0.42 per
share to Baht 0.347 per share. As a result, the warrant exercise ratio had been changed from
the ratio of 1 warrant to 1 ordinary share to 1 warrant to 1.21196 ordinary shares.
2. It was resolved to approve the issuance of 29,590,209 warrants to the existing warrant holders
on a pro-rata basis at ratio of 1 existing warrant to 0.21196 additional warrant to bring the
changed warrant exercise ratio back from 1 warrant to 1.21196 ordinary shares to 1 warrant to
1 ordinary share.
3. It was resolved to approve the adjustment of total number of the issued warrants which
occurred from disregarded fraction.
The Company adjusted total number of the 12 units of the issued warrants which occurred from
disregarded fraction on 20 September 2005.
Up to 31 December 2005, the warrant holders had exercised their rights to subscribe 2,190,207
ordinary shares of the Company and the remaining unexercised warrants were 169,192,993 units
(31 December 2004 : 139,602,796 units). These warrants mature on 17 July 2006. None of the
above warrants have been exercised during the year ended 31 December 2005.

Directors and employees’ warrants ESOP ("BROOK-W2")
On 26 April 2004, the annual general meeting of the Company’s shareholders passed a resolution
to approve the issuance of 5,193,300 five-year warrants (BROOK-W2) by which 4,200,000 units
are to be issued to directors and 993,300 units to employees at free of charge and with an exercise
right of one warrant to one ordinary share at an exercise price of Baht 4 per share.
On 30 August 2004, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed a
resolution to approve the change of warrant to be issued to directors and employees from
4,200,000 units and 993,300 units, respectively to 3,500,000 units and 1,693,300 units with no
change in an exercise maturity, an exercise right and an exercise price.
On 25 April 2005, the annual general meeting of the Company's shareholders passed a resolution
approving the adjustment of exercise price of existing warrants (BROOK-W2) from Baht 4 per
share to be Baht 1.5 per share and the change of warrant to be issued to directors and employees
from 3,500,000 units and 1,693,300 units, respectively to 3,600,000 units and 1,593,300 units.
On 12 September 2005, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed
resolutions approving the following :1. It was resolved to approve the adjustment of exercise price of warrants to be issued to
directors and employees from Baht 1.5 per share to Baht 1.238 per share. As a result, the
warrant exercise ratio had been changed from the ratio of 1 warrant to 1 ordinary share to 1
warrant to 1.21196 ordinary shares.

The Brooker Group Plc.
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2. It was resolved to approve the issuance of 1,100,772 warrants to the existing warrant holders
on a pro-rata basis at ratio of 1 existing warrant to 0.21196 additional warrant to bring the
changed warrant exercise ratio back from 1 warrant to 1.21196 ordinary shares to 1 warrant to
1 ordinary share.
3. It was resolved to approve the change of warrants to be issued to directors and employees
from 3,600,000 units and 1,593,300 units, respectively to 4,363,056 units and 1,931,016 units,
respectively.
Up to 31 December 2005, the Company issued the respective 4,363,056 units and 1,931,016
units of such warrants to the Company’s directors and employees at free of charge. These warrants
expire on 15 June 2009. None of the above warrants have been exercised because the exercise price
is higher than the fair value of the ordinary shares.

SHAREHOLDER STRUCTURE
Major shareholders of the Company as at 31st December 2005 are as follows:
Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.
Ms. Varinthorn Bulakul
Seamico Securities Plc.
Mrs. Munira Supanon
Mr. Chan Bulakul
Mr. Sompong Phachernchok
Thailand Securities Depository Company Limited (for
Thai entities)
QUAM SECURITIES NOMINEE ( SINGAPORE)
PTE LTD.
Mr. Christopher Charles Sherriff Harborne
The Maraman Settlement
Thai NVDR Co., Ltd.
Others
Total

The Brooker Group Plc.

No. of Shares Held Percentage of
(shares)
Paid-Up Capital
(%)
106,262,976
106,262,974
55,450,091
28,442,800
27,600,046
25,114,400
24,264,459
23,816,130

19.12
19.12
9.98
5.12
4.97
4.52
4.37
4.28

15,926,546

2.87

7,817,288
7,419,580
6,730,543
120,706,081

1.41
1.33
1.21
21.70

555,843,914

100.00

13

Annual Report 2005

The Brooker Group Plc.
Organization Chart
(as of December 31, 2005)
Board of Directors
Audit Committee
Executive Committee
EXCO

Chairman of EXCO
Mr. Chan Bulakul

President

Senior Vice President
Investment Division
Mr. Anake Kamolnate

The Brooker Group Plc.

Senior Vice President
Business Research and
Consulting Division
Ms. Christa Avery

Executive Vice President
Investor Relations
Division
Mr. Robert Richard
Stockfits

Vice President
Information Services
Division
Ms. Rhonda Tye

Manager
IT Department
Mr. Suchote Eurcharoon

Manager
Finance and Accounting
Department
Ms. Supanee
Phongsuparbchon

Vice President
Personnel and
Administration
Department
Ms. Manasnan Nimakorn
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MANAGEMENT STRUCTURE
The Company is governed by the Board of Directors, with support from the Executive Committee
(EXCO) in the area of management of the core businesses of the Company.

BOARD OF DIRECTORS (as of 31st December 2005)
The Board of Directors consists of 9 members (each a “Director”). The current members of the Board of
Directors are as follows:

Name

Current position

1. Dr. Narongchai Akarasanee

Chairman of the Board of Directors

2. Mr. Chan Bulakul

Authorised Director and Chairman of the
Executive Committee
Director

3. Mr. Brian Cahill

5. Dr. Phillip Braun

Authorised Director a Member of Executive
Committee
Director

6. Mr. Jeremy King

Director

7. Dr. Peter Weldon

Director and Chairman of Audit Committee

8. Mr. Chaipatr Srivisarvacha

Director and a Member of Audit Committee

9. Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

Director and a Member of Audit Committee

4. Mr. Robert William McMillen

Authorities and Duties of the Board of Directors
1. The Directors shall perform their duties in accordance with the laws, the objects and Articles of
Association of the Company as well as the resolutions of the general meeting of shareholders.
2. The Board of Directors shall hold a meeting at least once every three months.
3. The Directors shall not operate any business which has the same nature as, and which is in
competition with, the business of the company, or become a partner in an ordinary partnership,
or become a partner with unlimited liability in a limited partnership, or become a director of a
private company, or any other company operating business which has the same nature as and is
in competition with the business of the company, either for his or her own benefit or for the
benefit of other persons, unless he or she notifies the shareholder meeting prior to the resolution
for his or her appointment.
4. Any Director shall notify the company without delay when he or she has a direct or indirect
interest in any contract and holds shares or debentures of that company or an affiliated
company.
5. Any Director having a material interest, directly or indirectly, in any matter being considered by
the Board, has no right to vote in such matter.
6. If the vote on any matter is split, the Chairman shall make a casting vote.

THE EXECUTIVE COMMITTEE
An Executive Committee (“EXCO”) selected by the Board supervises the Company’s investment
policies and key operational decisions. Reporting to the Board, the EXCO is comprised of 2 members,
as follows:

The Brooker Group Plc.
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Name

Current Position

1. Mr. Chan Bulakul

Chairman of the Executive Committee and
Authorised Director

2. Mr. Robert William McMillen

Authorised Director

Duties and Powers
The Board of Directors may devolve any power, as it sees appropriate to EXCO. Notwithstanding this,
the Board, in a meeting held on 5th March 2001, agreed to immediately vest the following duties and
powers in EXCO on an ongoing basis:
1)
2)
3)
4)
5)

Regular review of financial statements;
Regular review of operations and progress compared to budget;
Review and suggest amendments to internal policy;
Power to approve investments within specified limits;
Power to approve single items of capital expenditure outside that approved by the
specified budget in a single financial year without further Board approval; and
6) Power to enter into loan agreements with financial institutions within specified limits.

Duties and Powers (additional)
By the resolutions of the Board of Directors, an Investment Committee (INVCO) duties and
responsibilities have transferred to EXCO.
EXCO will guide the Brooker Group’s general direction on investments and acquisitions, something
that is vital both in terms of the financial performance and the market perception of the Company.
EXCO is responsible for recommending strategic investments in businesses with a direct synergy with
the existing knowledge and information products in the Brooker Group’s product range. It will also
oversee the management of the Company’s cash reserves and investments in short term cash
instruments.

AUDIT COMMITTEE
The Board of Directors No. 3/2004 dated on 28th July 2004 approved the establishment of the Audit
Committee. Chairman and the members of Audit Committee will have the term of holding office for 2
years. Current Audit Committee’s members composed with the 3 following directors.

Name

Current Position

1. Dr. Peter Weldon

Chairman of Audit Committee

2. Mr. Chaipatr Srivisarvacha

Member

3. Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

Member

The Brooker Group Plc.
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RESPONSIBILITIES
1. To review the suitability and adequacy of the internal control system.
2. To consider and recommend the appointment of external auditors.
3. To oversee the financial reporting process so that the financial statements will show the correct
and true financial position of the company.
4. To check whether the management complies with all applicable rules and regulations.
5. To report on whether the management follows good governance practice.
6. Other duties that may be assigned by the Board of Directors.

MANAGEMENT
The Company’s current senior management team is composed of:

Name
Full-time Director
1. Mr. Chan Bulakul

Current Position
Vice Chairmen
Chairman of the Executive Committee and
Authorised Director

Other Senior Executives
2. Ms. Christa Avery

Senior Vice President, Business Research & Consulting
(resigned from the Company since 28 February 2006)

3. Mr. Robert Richard Stockfits

Senior Vice President, Investor Relations

4. Mr. Anake Kamolnate

Senior Vice President, Investment Banking

5. Ms. Rhonda Tye

Vice President, Information Services

6. Ms. Supanee Pongsuparbchon

Manager, Finance & Accounting

7. Mrs. Manasnan Nimakorn

Vice President Human Resources & Administration

8. Mr. Suchote Eurcharoon

IT Manager

Appointment of Directors
•

•
•
•
•

No nominating committee has been established to select appropriate persons to hold office as
Directors of the Company. The Board of Directors shall be elected by General Meetings of
shareholders to conduct the business of the Company, in accordance with the Company's
Articles of Association. The Board of Directors may act to fill vacant places on the Board, as
and when they become available.
There is neither a shareholding qualification requirement for Directors, nor any specified age
limit for Directors.
Directors shall not be personally liable for their conduct of the Company‘s business unless such
conduct is based on intentional mismanagement or on fraud.
The Board of Directors shall consist of at least five and of no more than eleven directors. Not
less than a half of the directors shall have their domicile in the Kingdom of Thailand.
The Chairman of the Board of Directors shall be elected by and shall come from among the
members of the Board of Directors.

The Brooker Group Plc.
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Shareholder Voting Rights for Director Selection
1) Each shareholder shall have one vote per one share.
2) Each shareholder shall cast his/her/its votes for one or more candidate for Board membership
3) The candidates receiving the largest numbers of votes shall be elected to the Board until the
vacancies are filled
In a case where there is a tie among Board candidates, the Chairman of the meeting shall have
the casting vote.

Board of Directors Term Expiration
At every annual General Meeting, one-third of the Directors shall vacate office. If their number is not a
multiple of three, then the number nearest to one-third of the Directors must vacate office.
In the first and second years after the conversion of the Company into a public limited company,
drawing lots shall decide the retirement of Directors upon expiration of their terms of office. In
subsequent years, the Directors who have held office for the longest term shall vacate office. Retiring
Directors are eligible for re-election.

Compensation of Management year 2005
Directors’ remuneration
Name

Position

Remuneration
(Baht)

Type of
Remuneration

Chairman of the Board of
Directors
Authorised Director and
Chairman of the Executive
Committee
Director

330,000

Directors Fees

0

None

75,000

Directors Fees

300,000

Directors Fees

5. Dr. Phillip Braun

Authorised Director and a
Member of Executive
Committee
Director

75,000

Directors Fees

6. Mr. Jeremy King

Director

30,000

Directors Fees

7. Dr. Peter Weldon

Chairman of Audit
Committee
Director and a Member of
Audit Committee
Director and a Member of
Audit Committee

50,000

Directors Fees

90,000

Directors Fees

130,000

Directors Fees

1. Dr. Narongchai Akarasanee
2. Mr. Chan Bulakul

3. Mr. Brian Cahill
4. Mr. Robert William McMillen

8. Mr. Chaipatr Srivisarvacha
9. Mrs. Punnee
Worawuthichongsathit

Management

The Brooker Group Plc.

No. of Persons

Remuneration (Baht)

Type of
Remuneration

8

14,127,110

Salary, Bonus
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Other Remuneration
The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2004 held on 26th April 2004 had approved the
issuance of 5,193,300 ESOP warrants with term up to 5 years offered to directors and employees of the
company. The holders can exercise their warrants at the ratio of 1 warrant for 1 ordinary share at the
price of Baht 4 each.
Objectives and necessities in issuing and offering Warrants BROOK-W2 to the Directors and the

Employees of the Company:
1. Reward Brooker employees for creating value for Brooker shareholders by:
•
•
•

Bringing clients with executable deals that bring income into Brooker
For superior execution of client deals, and market research and consulting jobs in a manner that
creates real value for the client
For dramatically increasing the sale of Brooker publications through either the creation of real
value added content for the market of through superior sales and marketing performance

2. To align key Brooker value creating performers with shareholder’s interests to continue to create
value for Brooker into the future.
3. To motivate Brooker value creation performers to stay at Brooker to help it achieve long term
shareholder value creation.
ESOP Warrants were issued to directors and employees of the company with the following conditions.
- after twelve to twenty-four months from the date of being allotted, the exercise can be made not
more than one-third of the number of the Warrants allotted.
- after twenty-four to thirty-six months from the date of being allotted, the exercise can be made not
more than two-third of the number of the Warrants allotted.
- after thirty-six months from the date of being allotted, the exercise can be made without limitation
throughout the life of the Warrants.
Conditions of Exercise.
A. In case any Director or Employee as Warrants holder resigns or is relieved as director or
employee of the Company within the Exercise Period, said person may exercise the right to buy
ordinary shares once within the next maturity date following the date in which said director or
employee resigns or is relieved of the directorship or employee of the Company. And thereafter, the
remaining Warrants, if any, shall be returned to the Company. In case, however, the cause of relief
of the directorship or employee results from an offense committed by said person, all remaining
Warrants shall be returned to the Company on the date of such relief of said director or employee,
whereupon the Board of Directors is empowered to determine the cause of relief of the directorship
or employee resulting from an offense aforesaid, and the decision of the Board of Directors shall be
final.
B. In case the Company recovers the Warrants due to the Warrants holder being relieved of
directorship or employee of the Company and his/her exercise period under A. above ends, the
Board of Directors is empowered to allot Warrants which are recovered aforesaid to the other
Directors and Employees of the Company.
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On 25 April 2005, the annual general meeting of the Company's shareholders passed a resolution
approving the adjustment of exercise price of existing warrants (BROOK-W2) from Baht 4 per
share to be Baht 1.5 per share and the change of warrant to be issued to directors and employees
from 3,500,000 units and 1,693,300 units, respectively to 3,600,000 units and 1,593,300 units.
On 12 September 2005, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed
resolutions approving the following :1. It was resolved to approve the adjustment of exercise price of warrants to be issued to
directors and employees from Baht 1.5 per share to Baht 1.238 per share. As a result, the
warrant exercise ratio had been changed from the ratio of 1 warrant to 1 ordinary share to 1
warrant to 1.21196 ordinary shares.
2. It was resolved to approve the issuance of 1,100,772 warrants to the existing warrant holders
on a pro-rata basis at ratio of 1 existing warrant to 0.21196 additional warrant to bring the
changed warrant exercise ratio back from 1 warrant to 1.21196 ordinary shares to 1 warrant to
1 ordinary share.
3. It was resolved to approve the change of warrants to be issued to directors and employees
from 3,600,000 units and 1,593,300 units, respectively to 4,363,056 units and 1,931,016 units,
respectively.

Details of the allotment 2005 follow as a resolution of AGM no. 1/2005
Director

Position

1. Dr. Narongchai Akarasanee

Chairman of the Board of Directors

2. Mr. Chan Bulakul

Authorised Director and Chairman
of the Executive Committee
Director

3. Mr. Brian Cahill
4. Mr. Robert William McMillen

Authorised Director and member of
Executive Committee

5. Dr. Phillip Braun

Director

6. Mr. Jeremy King

Director

7. Dr. Peter Weldon

Chairman of Audit Committee

8. Mr. Chaipatr Srivisarvacha

Director and a Member of Audit
Committee
Director and a Member of Audit
Committee

9. Mrs. Punnee
Worawuthichongsathit

The Brooker Group Plc.

Number of ESOP
Warrants
605,980
1,211,960
121,196
727,176

121,196
121,196
242,392
242,392
242,392

20

Annual Report 2005

The Change of Securities holding by directors
Director

Position

Number of shares held
31Dec.04

31 Dec 05

Change
Increase/
(Decrease)

1. Dr. Narongchai Akarasanee
2. Mr. Chan Bulakul

3. Mr. Brian Cahill

Chairman of the Board
of Directors
Authorised Director
and Chairman of the
Executive Committee
Director

5. Dr. Phillip Braun

Authorised Director
and member of
Executive Committee
Director

6. Mr. Jeremy King

Director

7. Dr. Peter Weldon

Chairman of Audit
Committee
Director and a
Member of Audit
Committee
Director and a
Member of Audit
Committee

4. Mr. Robert William McMillen

8. Mr. Chaipatr Srivisarvacha

9. Mrs. Punnee
Worawuthichongsathit

0

0

12,557,200 25,114,400

0
12,557,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

During 2005, the provident fund of the senior management was Baht 764,298 .
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DETAILS OF DIRECTORS AND EXECUTIVE MANAGEMENT AS OF DECEMBER 31, 2005

No.

Name

Age
(years)

1 Dr.Narongchai
Akrasanee

61

Position

Chairman

Highest Educational
Background

B.Econ.(Hons.)from
University of Western
Australia

Share
Holding
in
Brooker
(%)
-

Work Experience for the Last 5 Years
Period

2003-Present
1997-Present
2002-Present
2002-Present
2003-Present
2004-Present
Dec 2005-Present

2 Mr.Chaipatr
Srivisarvacha

46

Director and
MBA Finance, Illinois
Audit Committee Benedictine College

-

Chairman of
Ph.D. Rural Sociology
Audit Committee Cornell University

-

The Brooker Group Plc.
Seranee Group of Companies
The Fiscal Policy Research Institute
Foundation (FPRI)
Chairman
MFC Asset Management Plc.
Chairman of Steering Committee Mekong Institute
Member of the Board & Audit
KPN Automotive Plc.
Committee
Chairman of the Executive Board EX-IM Bank of Thailand

1996-2000
1996-1997

Senator
Minister of Commerce

The Senate of Thailand
Ministry of Commerce

2003-Present
1999-Present
1999-2000

Director
Managing Partner
Advisor to the Chairman of the
Board of Directors
Director and Executive Director
Director & Head of Investment
Banking (Thailand)

The Brooker Group Plc.
CapMaxx Company Limited
The Telephone Organization of Thailand

Director
Director
Chairman
Director
Vice –President- Global
Marketing
Group Managing Director

The Brooker Group Plc.
EnergyAction Pty Ltd Australia
InovaTech Limited Hong Kong
Eziwarm Limited Hong Kong
ACNielsen

2003- Present
2002 -Present
2000- Present
1997-Present
1996-1997
1980-1994

The Brooker Group Plc.

Chairman
Chairman
Honorary Advisor

Member of the Board of Directors Thailand Development Research
& Council of Trustees, Thailand Institute (TDRI)

1995-1999
68

Company Name
& Type of Business

1988-Present

1999-1999

3 Dr. Peter Weldon

Job Title

Krung Thai Bank Public Co.,Ltd.
Solomon Smith Barney

Survey Research Group and ACNielsen.
SRG
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No.

Name

Age
(years)

4. Mr. Chan Bulakul

5. Mr.Brian Cahill

57

61

Position

Vice Chairman,
Authorised
Director,
Chairman of
Executive
Committee

Director

Highest Educational
Background

B.S. Major Accountancy,
University of Illinois
U.S.A.

Bachelor of Business
Administration BBA,
Wilfrid Laurier University
Waterloo Ontario, Canada

Share
Holding
in
Brooker
(%)
4.52

-

Work Experience for the Last 5 Years
Period

Dr.Phillip Andrew
Braun

46

Director

Ph.D., Finance and
Economics, Graduate
School of Business,
University of Chicago

----

The Brooker Group Plc. / Consultancy

Authorised Director,
Chairman of Executive
Committee

May 1998 - Feb. 2005

Director

Nakornthai Strip Mill Public
Industrial

Apr. 2003 - Present

Director

CA Post (Thailand) Co., Ltd. / Services

June 2004 - Present
May 2003- June 2004
Present
Present
1997-Present
1993-1996

Director
Chief Executive Officer
Executive Director
Director
Founder, Director
Senior Vice President, Area
Manager Thailand, Vietnam,
Laos Cambodia, Myanmar,
Bangladesh (Based Thailand)
Senior Vice President, Area
Manager Russia, Poland,
Hungary,
Czechoslovakia,Croatia,
Romania (Based Vienna)

The Brooker Group Plc.
The Brooker Group Plc.
Thaigolfer Group Company Limited
Asian Motifs Company Limited
AECasia Inc (BVI)
McCann Erickson Asia Pacific

Sept 2004 - Present
Aug 2003 – Aug 2004
1993-Present

2000-Present

2000-2002
1997-2000
1991-1997

The Brooker Group Plc.

Company Name
& Type of Business

Oct. 2003- Present

1991-1993

6.

Job Title

Co., Ltd. /

McCann Erickson Europe

Director
The Brooker Group Plc.
Executive Director, President The Brooker Group Plc.
Business Consulting
Visiting Professor of Finance Chulalongkorn University, Sasin
Graduate School of Management of
Chulalongkorn University
Executive Member,Chief
Office of the Prime Minister Thaksin
Policy Advisory Group
Shinawatra
Managing Director,
Investment Banking
Principal and Country
Manager (Thailand)
Assistant Professor of Finance

Credit Lyonnaise Securities (Asia)
Ltd.,Global Emerging Markets
A.T. Kearney (Thailand) Limited
Northwestern University, Kellogg
Graduate School of Management
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No.

Name

Age
(years)

Position

Highest Educational
Background

7. Mrs. Punnee
Worawuthichongsathit

53

Director and
Master of Account,
Audit Committee Chulalongkorn University

8.

50

Authorised
Director,
Member of
EXCO

Mr. Robert W.
McMillen

B.Business.., Accounting
The New South Wales
University of Technology,
Australia and Chartered
Accountant, Institute of
Chartered Accountants in
Australia

Share
Holding
in
Period
Brooker
(%)
2004-Present
1999 -Present
2000- Present
2003- Present
2004 -Present
-

Sept. 1999 - Present
Jun.2000 - Present
1997 - May 2000
Jul 2002 - Present

10. Mr. Robert Richard
Stockfis

The Brooker Group Plc.
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56

Director

Law Degree
Nottingham University,
England

Senior Vice
B.A. Economics (Honours),
President
Manchester University,
Investor Relations England

-

-

Company Name
& Type of Business

Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee

The Brooker Group Plc.
TT&T
Hemaraj Land and Development Plc.
Nakornthai Strip Mill Plc.
GM Multimedia Plc.

Director and member of
Executive Committee
Chief Executive Officer and
Executive Director
Managing Director and
Executive Director
Chairman of Executive
Committee and Authorised
Director
Managing Director

The Brooker Group Plc. / Consultancy
Seamico Securities Plc. / Securities
Business
Seamico Securities Plc. / Securities
Raimon Land Plc./ Real Estate

Managing Director

Jan. 2001 - Present

Director

The Brooker Group Plc. / Consultancy

1996 - Present

Group Chairman and CEO

1987-1996

Group Managing Director

1985-1987

Institutional Sales Head

1984-1985

Far East Fund Manager

Knight Asset Management Limited and
Knight Capital Management Limited
(Hong Kong) / Asset and Capital
Management
Kerry Financial Services Group (KFSL) /
Financial Business
Chin Tung Securities Ltd. / Securities
Business
Gartmore Investment Management Ltd. /
Investment Management

Nov.2005 -Present

Senior Vice President
Investor Relations
Independent investment and

1990-1995

Mr. Jeremy King

Job Title

General Finance & Securities Plc. /
Finance and Securities
Morgan Grenfell Thai Co., Ltd /
Securities and Investment Banking

1995-1997

9.

Work Experience for the Last 5 Years

2004

The Brooker Group Plc.
-
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No.

Name

Age
(years)

Position

Highest Educational
Background

Share
Holding
in
Brooker
(%)

Work Experience for the Last 5 Years
Period

2002-2003
2000-2001

11. Mr. Anake Kamolnate

12. Ms. Christa Avery
(resigned from the
Company since Feb.
28, 2006)

48

36

Senior Vice
President,
Investment
Banking

M.B. A. (Master of Business
Administration), Notre
Dame University

-

Senior Vice
President;
Business
Research and
Consulting
Division

B.Sc. (Honours)
Waterloo University,
Canada

-

2003-Present
1996-2003
1994-1996

2004 – Present

Dec. 2001 - Present
1999 - Dec. 2001
1999-1996
1993-1994
1993

13. Ms. Rhonda Tye

14. Ms. Supanee
Phongsuparbchon

The Brooker Group Plc.
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45

Vice President,
Information
Services

St. Aldates Secretarial
College, Oxford, England

Finance &
Master of Business
Accounting
Administration
Manager Finance Assumption University
and Accounting
Department

-

Jul.2004- Present
2000-Jun.2004
1987-2000

-

Aug.2000 – Present
1998 - Aug. 2000
1994-1997

Job Title
business analyst
Independent management
consultant
Senior investment analyst

Company Name
& Type of Business
Seamico Securities Plc.
Nomura International Bangkok and
Hong Kong

Senior Vice President,
Investment Banking
Managing Director
Senior Investment Manager

The Brooker Group Plc. / Business
Consulting
M.C.L. Management Services Co., Ltd.
M.C.L. Co., Ltd. / Business Consulting

Senior Vice President;
Business Research &
Consulting
Senior Vice President
Business Development
Managing Partner
Executive Director
Senior Executive Consultant
Strategic Planning and
Marketing Executive

The Brooker Group Plc. / Consultancy

Vice President, Information
Service
Executive Assistant
Executive Assistant

Manager; Finance and
Accounting Dept.
Manager; Finance and
Accounting Dept.
Accounting Manager

The Brooker Group Plc. / Consultancy
Global Business Alliance
Thai Canadian Chamber of Commerce
Gallup (ThaiLand) Co., Ltd.
Hutchison AT&T Network Service
(HANS)
The Brooker Group Plc.
The Brooker Group Plc.
Tara Siam and Tara Siam Business
Information Co.,Ltd. / Research and
information Services
The Brooker Group Plc. / Consultancy
The Brooker Group Ltd. / Consultancy
Thai Daelim Ltd. / Construction
Consultancy
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No.

Name

Age
(years)

Position

Highest Educational
Background

Share
Holding
in
Brooker
(%)

Work Experience for the Last 5 Years
Period

Job Title

Company Name
& Type of Business

15. Ms. Manasnan
Nimakorn

44

Vice President
HR and
Administration

B.Sc. in Accounting
(Second Class Honours)
University of Thai Chamber
of Commerce

-

Sept.2003 – Present
Feb. 2001 – 2003
1990 – Jan. 2001

VP HR and Admin.
Accounting Manager
Finance and Administration
Manager

The Brooker Group Plc. / Consultancy
The Brooker Group Plc. / Consultancy
Tara Siam Ltd. And Tara Siam Business
Information Ltd.

16. Mr. Suchote
Eurcharoon

41

IT Manager

M.S. (Information
Technology),
Sripatum University

-

Dec. 2005 - Present
1999 - Dec. 2005

IT Manager
EDP Section Manager

1996-1999

IT Section Head

The Brooker Group Plc.
Ronda (Thailand) Co., Ltd. / Watch
Assembly
Strongpack Public Co., Ltd./Packaging

The Brooker Group Plc.
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GOVERNANCE AND RELATED MATTERS
The company has realised the important of good corporate governance and compliance with the
SET’s principles, as follows:
1. Policy on corporate governance
The Board of Directors implements and directs the company’s policies as well as
monitors and supervises its operations to maximise economic value and long-term shareholders’wealth.
Sufficient information shall be disclosed to all concerned persons and shall comply with the
laws and regulations of all regulating units.
2. The equitable treatment of shareholders
The company emphasised the equitable treatment of shareholders, as follows :
• The right to obtain information
All shareholders shall obtain notice and details of meetings together with the Board of
Directors’ opinion on such matters not less than 7 days prior to the meeting date to
ensure that shareholders have timely and sufficient information regarding the issues to
be decided at the meeting.
•

Voting rights
All shareholders have the right to attend a shareholder meeting and vote in accordance
with the article of association of the company. Besides this, the company will also
provide a proxy form for shareholders who cannot attend the meeting to appoint an
independent director as a grantee in which the shareholder can specify their vote for
each agenda in the proxy form.

•

The right to be treated equally
All shareholders shall be treated equally concerning rights and benefits they deserve.

3. The rights of stakeholders
The company realises that the growth and success of the company are from the support of all
groups of stakeholders. The company therefore set a general practice of serving major groups of
stakeholders, as follows:
3.1 Shareholders
Accurate and timely disclosure on all material matters has to be made through
appropriate channels, such as the Regular Set Information Management System
(RSIMS), the Company’s website, newspapers, Press Releases, letters, etc.
3.2 Clients
Customer satisfaction is a major concern of the company. A code of ethics has been
implemented. Any claim or suggestion from clients shall be taken into action immediately.

The Brooker Group Plc.
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3.3 Employees
Employees are also key to the success of the company. Appropriate remuneration
competitive to other companies in the same industry is implemented and reviewed
regularly. The company provides an employee manual for employees to learn about the
company’s policies, benefits and welfare.
4. Shareholders meetings
Shareholders shall be informed of the date, time and place of meetings, including details of the
agenda, in a notice of shareholders meeting.
The Chairman shall encourage shareholders to ask questions or express their opinions at
meetings. Executive Directors, Management, Audit Committee Member, External Auditor and
Lawyers shall attend the shareholders meeting to answer questions.
The minutes of shareholders meeting shall be presented to the next shareholders meeting to
certify.
The minutes of shareholders meetings shall be kept securely and be accessible by all concerned
persons.
5. Leadership and vision
The Board of Directors consist of directors who have ample education, capability and
experience to benefit the company.
The Board of Directors shall participate in the vision, strategy, goal and plan of the company.
The Board of Directors shall monitor management by;
•
•
•
•

Explicit segregation of duties between each committee and management.
Establish an Audit Committee composed solely of independent directors to oversee the
company’s financial reports and internal controls.
Establish a Compliance and Internal Audit report directly to the Audit Committee.
Set up and authorisation level appropriate for the internal control and risk management.

6. Conflict of interest
The company guards against conflicts of interest, as follows:
•
•
•
•

Determines price and conditions equivalent to the fair value applied to other parties.
Seriously complies with SET regulations.
Discloses connected transactions in Financial Statements, Annual Report and Form for
Annual Information (Form 56-1) for shareholders.
Implements written compliance policies to ensure that management or related parties do not
benefit from inside information.

7. Code of ethics
The Board of Directors shall perform their duties and business of the company in accordance
with the laws, the company’s objectives and the article of association, as well as by resolutions of
shareholders meeting.

The Brooker Group Plc.
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The code of ethics is stated in the compliance manual provided to management and employees.
The penalty for failing to comply with the code of ethics is also specified in the compliance
manual.
8. The balance of power for non-executive directors
The Board structure of the company has been determined to be composed of the following:
The Composition of the Board of Directors
Executive Director
Non-Executive Director

2
7

persons
persons

The Appointment of Audit Committee
To be as transparent as possible, the company appointed a specific committee, the Audit
Committee, to oversee financial reports, the internal control system and corporate governance to
comply with the company’s policy. The Audit Committee shall receive information directly from
external auditor and Finance and Accounting Department.
9. Aggregation or segregation of positions
The Chairman is an Independent Director as defined by the SET and has no relationship with
the management.
The Chairman is not the same person as the Chief Executive Officer in order to segregate duties
for directing the company’s policies and day-to-day management.
10. Remuneration for directors and management
Directors’ Remuneration:

All directors’ remuneration represents obviously and
transparently and high for supporting and maintaining of the
qualified directors, all this is not exceeding from approval
amount of the shareholders meeting.
In addition, the
remuneration for the Audit Committee shall be increased as
well as the quantity of jobs.

Management’s Remuneration: The management’s remuneration is arranged according to the
regulations and policies notified by the Board of Directors
which is concerned to the company’s and its each of
management performances under the consideration of the
company’s performance return on equity and personnel
competition.
Remuneration as at 31:
December 2005

See details as set out in “COMPENSATION OF
MANAGEMENT”

11. Board of directors’ meetings
According to the company’s article of association, the Board of Directors meeting shall be held
at least once every three months, and a schedule of the meeting will be delivered to all directors in
advance. However, Board of Directors meetings me be held as appropriate.
The company’s secretary will inform the date, time and venue of the meeting and also send
documents of the meeting to all directors in advance.
The Brooker Group Plc.
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During the meeting, directors may raise any additional agenda for consideration at a meeting.
Each director may also freely present an opinion at meetings. The minutes of meetings shall be
presented to the Board of Directors to be certified and be kept for future reference.
Directors’ attendance records have been presented to the Board of Directors meetings since
2001.
The total number of meetings in 2005 were 8, each lasting 2-3 hours. Details of attendance
records are as follows:
Name and directors’ attendance record in 2005
Name

1. Dr. Narongchai Akrasanee
2. Mr. Chan Bulakul
3. Mr. Brian Cahill
4. Mr.Robert W McMillen
5. Dr. Phillip Braun
6. Mr. Jeremy King
7. Dr. Peter D. Weldon
8. Mr. Chaipatr Srivisarvacha
9. Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

Position

Number of
Attendance

Chairman
Authorised Director and Chairman of
Executive Committee
Director
Authorised Director
Director
Director
Chairman of Audit Committee
Audit Committee’s Member
Audit Committee’s Member

7/8
6/8
6/8
7/8
6/8
4/8
3/8
5/8
7/8

12. Committees
Various committees have been established such as Executive Committee, Audit Committee,
Compensation Committee and Remuneration Committee to assist the Board of Directors in
overseeing matters assigned by the Board of Directors. The composition of Audit Committee is
composed of independent directors in order to be independent and transparent (see detail as set out
in “Management Structure”).

13. Controlling system and internal audit
The company has placed emphasis on internal control and audit systems, both at the
management and operating levels. The company has documented the scope of responsibilities for
each by function comprising operation, audit, and authorisation to ensure a proper check and balance
system and regular financial reports to relevant management.

14. Directors’ reporting
The Board of Directors are responsible for the accuracy, the completeness and the transparency
of the company’s financial reports and non-financial reports that are disclosed to shareholders and
investors.
The Board of Directors has appointed an Audit Committee in order to review the sufficiency,
credibility and objectively of the financial reporting. And review the adequacy and effectiveness of
internal control and compliance with the company’s policies and laws and to consider and advise the
appointment of the external auditors including the audit fee.
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The Board of Directors is of the opinion that the company has prepared the financial reports in
accordance with the accounting standards. Sufficient information is disclosed and no transaction is
found that might materially affect the reports. The internal audit and control system is appropriate
and effective, and applicable laws and regulations have been complied.
15. Investor Relations
The Board of Directors work to ensure in transparency in the disclosure of timely and accurate
material information regarding financial information or any significant information which might
affect the company’s share price.
The channels for disseminating information are through the Regular Set Information
Management System (RSIMS), the Company’s website, Press Releases, etc.

Monitoring of Insider Trading
The Company has adopted a clear policy that its employees, Directors, managers and persons in charge
of particular duties and responsibilities, refrain from trading on inside information. The Company
restricts its management from using insider information directly or indirectly in trading, from disclosing
inside information to others, and from receiving any beneficial interest in return. The recently adopted
board policy against insider trading is reproduced below.
Policies and measures in relation to punitive measures for insider trading:
•

The Company has submitted to each and every executive officer a circular letter to the effect that
any executive officer who is informed of any inside information will cease any trading in the
Company’s securities prior to the Company’s publication of operating results, financial statements
or any other information which may materially affect the securities value. In respect of the financial
statements, it is required that the executive officer will suspend such trading from the end of each
quarter to the release of the quarterly or annual financial results..

•

The Company will inflict the maximum punishment on any executive officer who exploits insider
information or performs any act in such a way that may bring dishonour or damage to the Company.

•

Furthermore, all executive officers will prepare and submit to the Company a securities holding
report showing the number of securities held by him/her, his/her spouses and minor children in the
prescribed form immediately following the delivery of such report to the Officer of SEC and Stock
Exchange as follows.
1. Initial securities holding report (form 59-1) will be submitted within 30 days after the closing
date of public offering or the day after the date of appointment of such executive officer.
2. Amendments to the securities holding report (form 59-2) will be submitted within 3 days from
the date of each purchase, sale, transfer and acceptance of securities.
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Connected Transactions
Connected party
/ Relationship

Description

The Brooker Group Plc and
its associate Logistics
Bureau (Asia) Ltd.

1) Accounting services,
Office services and Other
services

The Brooker Group Plc and
its associate Logistics
Bureau (Asia) Ltd.

2) Advisory Services

-0-

-0-

-0-

The Brooker Group Plc and
its associate Logistics
Bureau (Asia) Ltd.

3) Interest earned

32

-0-

-0-

The Brooker Group Plc and
its related Seamico
Securities Plc

4) Sales and service
income

2,013

1,052

352

Provided Company File and Fact
Sheets

-0-

41

Settlement fee for capital increase
by way of rights issue

Price stipulated in the
agreement

3

4

Provided Company File and Fact
Sheets

Market price

5) Underwriting fees
expenses
The Brooker Group Plc and
its related Seamico Knight
Fund Management
Securities Co., Ltd.

The Brooker Group Plc.

6) Sales and service
income

2003
717

1,347

224

Value
(Thousand Baht)
2004
-0-

Price/Fee
2005
-0-

Conditions

Monthly office rental and office
services Baht 71,130. Monthly
accounting services 10,000 Baht

Mutually agreed price

Mutually agreed price, relating to
consulting fees between Brooker
Group and Logistics Bureau (Asia)
Ltd. (World bank Project)
Monthly office rental and office
services Baht 71,130. Monthly
accounting services 10,000 Baht

Mutually agreed price

Interest rate 6.75 % per
annum on outstanding
balance of accounts
receivable since November
2002
Market price
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Connected party
/ Relationship
The Brooker Group Plc and
its associate M.C.L
Company Limited

Description

7) Office services and
Other services

2003
40

Value
(Thousand Baht)
2004
156

Price/Fee
2005
149

Conditions

Monthly office rental and office
services Baht 10,000.

Price stipulated in the
agreement

8) Purchase of furniture
and office equipment

91

-0-

-0-

One time payment

Mutually agreed price

9) Consulting fees ,
Commission fee

302

2,873

736

Mutually agreed price

The Brooker Group Plc and
its associate M.C.L. IT
Service Company Limited.

10) Purchase of computer

194

-0-

-0-

Mutually agreed price at the
percentage of revenue from
reference customers
One time payment

Mutually agreed price

The Brooker Group Plc and
its associate M.C.L Research
Company Limited.

11) Consulting fees

195

195

-0-

One time payment

Mutually agreed price

The Brooker Group Plc and
its related dwp cityspace
Ltd.

12) Leasehold
Improvement and other
fees

2,076

31

-0-

Installment payment per completion
of work.

Mutually agreed price

The Brooker Group Plc and
its related Nakornthai Strip
Mill Plc.

13) Service income

-0-

2,187

-0-

Installment payment per completion
of work.

Mutually agreed price

The Brooker Group Plc and
its related Raimon Land Plc.

14) Service income

-0-

1,979

2,198

Installment payment per completion
of work.

Mutually agreed price

The Brooker Group Plc and
its related Asian Motif Ltd.

15) Sharing of Profit
(loss) under project jointventure

-0-

218

-0-

Installment payment per completion
of work.

Mutually agreed price

The Brooker Group Plc and
its related Kudu Co., Ltd.

16) Service income

-0-

-0-

3,006

Installment payment per completion
of work.

Mutually agreed price
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Audit Committee’s opinion in regard to related parties and connected transaction as of
31st December 2005

Related Parties and Connected Transaction
1. Purchase /Sale of goods and / or service
2. Purchase / Sale assets

Audit Committee’s Opinion
The Transaction are reasonable with market rate or
fair value
The Transaction are reasonable with market rate or
fair value

Policy and Related Parties and Connected Transactions in the Future
The company’s policy relating to Connected Transaction is to follow the guideline in accordance
with the Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange Commission notification. Any
connected transactions shall be concern on transparency, fair and benefit to the company.
The typed of connected transactions are mostly related to normal business which the group of
related parties are disclosed in the “Related parties and Connected Transactions” table above.
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS
Unit: Thousand Baht
Audited
Item

The Company Only
2003

2004

Consolidated
2005

2004

2005

Assets
Cash on hand and in banks

14,159

15,585

139,481

15,662

145,141

Short-term investment –fixed deposits

26,079

80

51

80

51

Short –term investment in trading securities

11,800

-

Short –term investment in available for
sale security
Accounts receivable – trade (net)

26,170

20,594

14,802

20,594

14,802

4,147

18,409

5,857

18,409

5,857

Receivables from subsidiaries and
related companies
Inventory

258

2,170

1,123

1,802

554

904

1,036

939

1,036

939

Other current assets

2,546

1,643

2,063

1,680

2,320

-

4,392

-

-

Investment in subsidiaries (net)

6

-

-

-

Other Investment

-

-

6,050

-

6,050

Loans to employees

-

-

-

-

-

11,653

7,728

11,608

7,830

Property and equipment (net)

11,058

Deposit

-

-

-

-

-

Trademark (net)

-

-

-

-

-

Goodwill (net)

-

-

-

-

-

Other non-current assets

3,782

4,174

4,985

4,174

4,985

100,909

75,344

187,471

75,045

188,529

781

49

107

49

240

Total Assets
Liabilities
Accounts payable – trade
Advance from directors

-

-

-

-

-

Payables from subsidiaries and related
companies
Unearned income

392

2,295

423

2,295

423

1,142

674

953

674

953

Loans from related companies

-

The Brooker Group Plc.
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Audited
Item

The Company Only
2003

2004

Consolidated
2005

2004

2005

Liabilities
2,282

2,691

2,178

257

430

379

4,854

6,139

4,040

5,840

3,913

Registered capital-common shares

261,359

261,359

365,666

261,359

365,666

Paid- up capital-common shares

138,116

138,961

277,922

138,961

277,922

Premium on share capital

28,397

28,397

28,397

28,397

28,397

Discount on share capital

(41,173)

(41,308)

(41,308)

(41,308)

(41,308)

1,794

(9,849)

(15,641)

(9,849)

(15,641)

(31,079)

(46,996)

(65,939)

(46,996)

(65,939)

Accrued expenses and other current
liabilities
Excess of loss over cost of investment
Total Liabilities

2,822
-

2,297
-

Equity

Unrealized gain from the change in
value of investment
Accumulated deficit
Minority Interest
Shareholders' Equity - net

-

-

-

-

1,186

96,055

69,205

183,431

69,205

184,617

Services income

66,531

52,902

32,625

52,902

32,440

Total revenue

84,368

53,628

35,138

53,628

34,961

Costs of services and administrative
expenses
Loss from amortization and written off
investment, goodwill and trademark
Share of loss from investments

71,065

63,631

53,224

63,811

53,917

Income Statement

328

-

8,599
4

Interest expense

180

858

-

-

Loss from the change in value of
investment in trading securities
Net loss of minority interest

-

5,733

-

-

-

-

Net income

4,372

The Brooker Group Plc.
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-

-

-

-

-

5,733

(15,916)

13
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RATIO ANALYSIS
Audited
The Company Only

Liquidity Ratios
Liquidity Ratio (times)
Quick Ratio (times)
Cash Ratio (times)
Accounts Receivable/Turnover (times)
Collection Period (days)
Accounts Payable/Turnover (times)
Payment Period (days)
Cash Cycle (days)
Profitability Ratios
Gross Profit Margin (%)
Net Operating Profit Margin (%)
Other Profit Margin (%)
Operating Cash / Net Profit (%)
Net Profit Margin (%)
Return on Equity (%)
Efficiency Ratios
Return on Assets (%)
Return on Fixed Asset (%)
Asset Turnover (time)
Financial Policy Ratios
Debt to Equity Ratio (times)
Capability to Pay Interest Ratio (times)
Capability to Pay Contingency Ratio
(times)
Dividend per Share (Baht)
Per Share Data
Par Value (Baht per share)
Net Profit (Baht per share)
Book Value (Baht per share)

The Brooker Group Plc.

Consolidated

2003

2004

2005

2004

2005

18.72

10.43

44.88

10.15

43.36

17.91

9.58

43.76

9.37

42.38

(0.35)

(3.88)

(1.97)

(3.79)

(2.05)

8.96

4.69

2.69

4.69

2.67

40.16

76.75

133.88

76.75

134.64

27.96

36.18

37.04

36.54

35.86

12.87

9.95

9.72

9.85

10.04

27.28

66.80

124.16

66.89

124.61

(7.31)%

(20.28)%

(63.14)%

(20.62)%

(66.21)%

(7.31)%

(20.28)%

(63.14)%

(20.62)%

(66.21)%

21.14%

1.35%

7.15%

1.35%

7.21%

67.11%

186.18%

44.83%

183.11%

46.57%

5.18%

(29.68)%

(53.91)%

(29.68)%

(54.18)%

7.52%

(19.26)%

(15.00)%

(19.26)%

(14.93)%

6.15%

(18.06)%

(14.42)%

(18.11)%

(14.37)%

70.81%

(99.62)%

(148.19)%

(99.96)%

(147.70)%

1.19

0.61

0.27

0.61

0.27

0.05

0.09

0.02

0.08

0.02

(1,086.67)

-

0.53
-

3.73

-

1.56

-

3.73

-

12.12
-

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.02

(0.06)

(0.03)

(0.06)

(0.03)

0.35

0.25

0.33

0.25

0.33
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EXPLANATION AND ANALYSIS BY MANAGEMENT
Operating results of The Brooker Group Plc and its subsidiaries
Brooker earns its core revenue from research and advisory services divided into four business streams:
investment banking, business research and consulting, investor relations and information services.
Recognition of revenue policy is that service income is recognised when services are rendered based on
the progress of work performed and subsequently billed to customers.
The Brooker Group’s total revenues decreased to Baht 32.44 million in 2005 from Baht 52.90 million
or by 38.68% in the year 2004, This was due to the unfavorable stock market condition which caused
delay in the implementation of a few corporate restructuring projects.
Other income increased by Baht 0.72 million. This was due to realized gains from disposal investments
in a subsidiary company increased by Baht 0.10 million, Interest income increased to Baht 0.64 million
and written off fixed assets recovery decreased by Baht 0.02 million.
Total expenses decreased by 22.47% amounting to Baht 15.63 million from Baht 69.55 million in the
year 2004 to Baht 53.92 million in the year 2005 as cost of sales and service decreased by Baht 4.41
million, selling and administrative expenses increased by Baht 5.76 million, loss from the change in
value of investment in trading securities decreased by Baht 5.73 million, director’s remuneration
increased to Baht 0.27 million.
As a result, the Company showed a Baht 18.94 million loss as compared to a net profit of Baht 15.92
million last year.
The loss per share in 2005 amounted to Baht 0.05 as compared to a loss of Baht 0.06 per share during
the same period in 2004.
Overall, the Company’s gross profit margin decreased from –20.62% in the year 2004 to –66.21%. As
a result, the net profit margin decreased from –29.68 % in year 2004 to –54.18% in year 2005 and the
return on fixed assets were similarly affected.

However earning per shares and return on total assets slightly increased as increase capital by
way of rights issue. It affected to total shareholder equity and total assets are better.

Performance By Division
Investment Banking, Business Research and Consulting, Investor Relations and others revenues
decreased from Baht 45.78 million in the year 2004 to Baht 27.78 million in the year 2005, decreased
by 39.32% due to the unfavorable stock market condition which caused delay in the implementation of
a few corporate restructuring projects.
Information Services Division, revenues from subscription products and research studies decreased
from Baht 6.94 million in 2004 to Baht 4.60 million in 2005, or 33.72 % due to the Information
Services Division is developing two software for our products to serve the changing of customer’s
demand and the changing of competitive market.

The Brooker Group Plc.
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Financial Status of The Brooker Group Plc and its subsidiaries
Assets: Total assets increased to 151.21 % amounting to Baht 113.48 million from Baht 75.05 million in
the year 2004 to Baht 188.53 million in the year 2005. This is because cash and cash equivalents,
increased by capital increased by way of rights issue in September 2005, however net trade accounts
receivable decreased by 13.65 million in year 2005.
There was none of net investment by equity method shown in consolidated financial statements year
2005.
The company’s investment in the other companies to KUDU Co.,Ltd, mainly of business is property
development in amount Baht 2,450,370 and Suntech Group Public Company Limited, mainly of
business is steel scrap business in amount Baht 3,600,000.
The company received these investments as debt settlement form debtors as consulting fee in year 2005.
The average collection period increased from 76 days in 2004 to 134 days in 2005.
Liabilities and owner’s equity: Total liabilities decreased by 33.05% from Baht 5.84 million in the year
2004 to Baht 3.91 million in year 2005 in amount 1.93 million as (a) Trade accounts payable- related
parties end of year 2005 decreased by Baht 1.87 million. (b) Trade accounts payable- others increased
by Baht 0.19 million. (c) Accrued expenses decreased by Baht 0.17 million (d) Revenue receive in
advance increased by Baht 0.28 million.
(e) Others current assets decrease by Baht 0.25 million.
Year 2005 Shareholders’ equity increased by 166.75% from Baht 69.21 in year 2004 to Baht 184.62
million in year 2005 amounting to Baht 115.41 million. This is because capital increased by way of
rights issue in September 2005. Nevertheless the company had loss in the year 2005 amounting to Baht
18.94 million and unrealized loss from the change in value of investment in traded securities decreased
by Baht 5.73 million

Cash Flow: The Company’s funds for operating activities amounting to Baht 10.00 million, funds for
investing activities amounting to Baht 0.73 million, the proceeds from issuance of ordinary shares to
existing shareholders (rights issue) in amounting to Baht 138.96 million and issuance of ordinary shares
in its subsidiary by amount Baht 1.25 million. Therefore, net cash and cash equivalents increased in
year 2005 Baht 129.48 million.
In sum, Debt to Equity Ratio was 0.02 times in year 2005 when compared from 0.08 times in year 2004.
The liquidity ratio and quick ratio in year 2005 were 43.36 times and 42.38 times respectively.
The average payment period was 10 days; it’s the same in year 2004 and 2005.

Audit fee year 2005
Audit fee of The Brooker Group Plc. and its subsidiaries for the year 2005 to Ernst and Young office
Limited total amounting to Baht 795,000.
Out of Pocket for the year 2005 to Ernst and Young office Limited total amounting to Baht 3,319.
There was none of non –audit fee in year 2005.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2005 AND 2004
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Report of Independent Auditor
To The Board of Directors and Shareholders of
The Brooker Group Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated balance sheets of The Brooker Group Public Company
Limited and its subsidiaries as at 31 December 2005 and 2004, and the related consolidated statements of
earnings, changes in shareholders' equity and cash flows for the years then ended and the separate financial
statements of The Brooker Group Public Company Limited for the same periods. These financial statements
are the responsibility of the Company's management as to their correctness and the completeness of the
presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require
that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are
free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the
amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial
statement presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of The Brooker Group Public Company Limited and its subsidiaries and of The Brooker Group
Public Company Limited as at 31 December 2005 and 2004, and the results of their operations and cash
flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.

Thipawan Nananuwat
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3459
Ernst & Young Office Limited
Bangkok : 22 February 2006
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS
AS AT 31 DECEMBER 2005 AND 2004

Note
ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Long-term fixed deposits at financial institution
Short-term investment in available for sale securities
Trade accounts receivable
Related parties
Others
Trade accounts receivable - net
Amounts due from related parties
Inventories - net
Unbilled receivable
Related parties
Others
Total unbilled receivable
Other current assets
TOTAL CURRENT ASSETS
NON-CURRENT ASSETS
Investments in related parties accounted for under
equity method
Other investments
Equipment - net
Other non-current assets
TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASSETS

4
5
6

CONSOLIDATED
2005
2004

(Unit : Baht)
THE COMPANY ONLY
2005
2004

145,141,493
51,427
14,801,866

15,662,283
80,142
20,593,901

139,481,121
51,427
14,801,866

15,585,364
80,142
20,593,901

234,062
5,856,500
6,090,562
12,660
939,474

1,337,500
18,408,678
19,746,178
14,300
1,036,484

234,062
5,856,500
6,090,562
581,533
939,474

1,337,500
18,408,678
19,746,178
382,312
1,036,484

9

307,050
1,119,375
1,426,425
1,201,086
169,664,993

450,000
546,370
996,370
1,133,406
59,263,064

307,050
1,119,375
1,426,425
943,454
164,315,862

450,000
546,370
996,370
1,096,279
59,517,030

10
11
12

6,050,370
7,829,787
4,984,617
18,864,774
188,529,767

11,608,005
4,174,144
15,782,149
75,045,213

4,392,094
6,050,370
7,728,245
4,984,617
23,155,326
187,471,188

11,653,398
4,173,805
15,827,203
75,344,233

7, 9
7
9
8

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)
AS AT 31 DECEMBER 2005 AND 2004

Note
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Trade accounts payable
Related parties
Others
Total trade accounts payable
Other current liabilities
Unearned income
Accrued expenses
Others
Total other current liabilities
TOTAL CURRENT LIABILITIES
NON-CURRENT LIABILITIES
Excess of loss over cost of investments in related parties
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital
Registered
731,331,010 ordinary shares of Baht 0.50 each
(2004 : 522,718,072 ordinary shares of Baht 0.50 each)
Issued and fully paid up
555,843,914 ordinary shares of Baht 0.50 each
(2004 : 277,921,957 ordinary shares of Baht 0.50 each)
Share discount
Unrealised loss from the change in value of investment
Deficit
EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE COMPANY'S
SHAREHOLDERS
MINORITY INTEREST
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CONSOLIDATED
2005
2004

9

(Unit : Baht)
THE COMPANY ONLY
2005
2004

423,207
239,573
662,780

2,294,690
48,952
2,343,642

423,207
107,000
530,207

2,294,690
48,952
2,343,642

953,413
774,703
1,522,574
3,250,690
3,913,470

673,843
945,838
1,876,513
3,496,194
5,839,836

953,413
774,703
1,403,107
3,131,223
3,661,430

673,843
814,788
1,876,513
3,365,144
5,708,786

3,913,470

5,839,836

379,310
379,310
4,040,740

430,467
430,467
6,139,253

365,665,505

261,359,036

365,665,505

261,359,036

277,921,957
(12,911,076)
(15,641,271)
(65,939,162)

138,960,979
(12,911,076)
(9,849,236)
(46,995,687)

277,921,957
(12,911,076)
(15,641,271)
(65,939,162)

138,960,979
(12,911,076)
(9,849,236)
(46,995,687)

183,430,448
1,185,849
184,616,297
188,529,767

69,204,980
397
69,205,377
75,045,213

183,430,448
183,430,448
187,471,188

69,204,980
69,204,980
75,344,233

10

13

6

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
DIRECTORS
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF EARNINGS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2005 AND 2004

Note
REVENUES
Sales and service income
Bad debt recovery
Other income
TOTAL REVENUES
EXPENSES
Cost of sales and service
Selling and administrative expenses
Loss from the change in value of investment
in trading securities
Share of loss from investments accounted
for under equity method
Directors' remuneration
TOTAL EXPENSES
LOSS BEFORE MINORITY INTEREST
NET LOSS OF MINORITY INTEREST
NET LOSS FOR THE YEAR
LOSS PER SHARE
Basic loss per share
Net loss

6

15

CONSOLIDATED
2005
2004

(Unit : Baht)
THE COMPANY ONLY
2005
2004

32,439,680
1,075,350
1,445,724
34,960,754

52,901,661
726,194
53,627,855

32,624,619
1,075,350
1,438,411
35,138,380

52,901,661
726,002
53,627,663

22,923,321
29,914,033

27,335,117
35,668,829

22,923,321
29,220,364

27,335,117
35,488,621

-

5,732,670

-

5,732,670

1,080,000
53,917,354
(18,956,600)
13,125
(18,943,475)

807,647
69,544,263
(15,916,408)
11
(15,916,397)

858,170
1,080,000
54,081,855
(18,943,475)
(18,943,475)

180,005
807,647
69,544,060
(15,916,397)
(15,916,397)

(0.05)

(0.06)

(0.05)

(0.06)

(0.04)

(0.04)

(0.04)

(0.04)

16

Diluted loss per share
Net loss

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2005 AND 2004
(Unit : Baht)

Note
Balance - beginning of year 2004
Ordinary shares issued during the year
Unrealised loss from the change in value of investment
Net loss for the year
Balance - end of year 2004
Ordinary shares issued during the year
Unrealised loss from the change in value of investment
Net loss for the year
Increase in minority interest
Balance - end of year 2005

13

13

Issued and
paid up
share capital
138,115,875
845,104
138,960,979
138,960,978
277,921,957

Share
discount
(12,775,859)
(135,217)
(12,911,076)
(12,911,076)

CONSOLIDATED
Unrealised gain (loss)
from the change in
value of investment
Deficit
1,794,198
(31,079,290)
(11,643,434)
(15,916,397)
(9,849,236)
(46,995,687)
(5,792,035)
(18,943,475)
(15,641,271)
(65,939,162)

Minority
interest
408
(11)
397
(13,125)
1,198,577
1,185,849

Total
96,055,332
709,887
(11,643,434)
(15,916,408)
69,205,377
138,960,978
(5,792,035)
(18,956,600)
1,198,577
184,616,297

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (Continued)
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2005 AND 2004
(Unit : Baht)

Note
Balance - beginning of year 2004
Ordinary shares issued during the year
Unrealised loss from the change in value of investment
Net loss for the year
Balance - end of year 2004
Ordinary shares issued during the year
Unrealised loss from the change in value of investment
Net loss for the year
Balance - end of year 2005

13

13

Issued and
paid up
share capital
138,115,875
845,104
138,960,979
138,960,978
277,921,957

THE COMPANY ONLY
Unrealised gain (loss)
Share
from the change in
discount
value of investment
(12,775,859)
1,794,198
(135,217)
(11,643,434)
(12,911,076)
(9,849,236)
(5,792,035)
(12,911,076)
(15,641,271)

Deficit
(31,079,290)
(15,916,397)
(46,995,687)
(18,943,475)
(65,939,162)

Total
96,054,924
709,887
(11,643,434)
(15,916,397)
69,204,980
138,960,978
(5,792,035)
(18,943,475)
183,430,448

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2005 AND 2004
CONSOLIDATED
2005
2004
Cash flows from operating activities
Net loss
Adjustments to reconcile net loss to net cash
provided by (used in) operating activities
Share of loss from investments accounted
for under equity method
Depreciation and amortisation for fixed assets
Allowance for doubtful accounts (Reversal)
Write off accounts receivable
Allowance for obsolete stock (Reversal)
Write back accrued expenses
Withholding tax written off
Inventories used for sale promotion
Gain on sale of investments in subsidiary company
Loss from the change in value of
investment in trading securities
Loss on disposals of equipment
Net loss of minority interest
Loss before changes in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade accounts receivable
Amounts due from related parties
Inventories
Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable
Other current liabilities
Net cash used in operating activities

(Unit : Baht)
THE COMPANY ONLY
2005
2004

(18,943,475)

(15,916,397)

(18,943,475)

(15,916,397)

4,587,683
(1,093,374)
100,000
174,384
(75,000)
427,210
169,200
(101,467)

4,608,786
1,698,897
(19,916)
367,962
282,548
-

858,170
4,583,727
(1,093,374)
100,000
174,384
(75,000)
426,871
169,200
(101,467)

180,005
4,604,279
1,698,897
(19,916)
367,962
282,548
-

48
(13,125)
(14,767,916)

5,732,670
107,251
(11)
(3,138,210)

(13,900,916)

5,732,670
107,251
(2,962,701)

9,030,596
1,640
(246,574)
(947,735)
(1,237,683)

(17,298,103)
(1,839)
(395,447)
480,085
(760,426)

9,030,596
(199,221)
(246,574)
(727,230)
(1,237,683)

(17,298,103)
(124,317)
(395,447)
453,911
(760,087)

(1,857,253)
23,872
(10,001,053)

1,370,935
(232,733)
(19,975,738)

(1,813,435)
(140,936)
(9,235,399)

1,346,797
(235,783)
(19,975,730)

48

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2005 AND 2004
CONSOLIDATED
2005
2004
Cash flows from investing activities
Decrease (increase) in fixed deposits with maturity of
more than three months or with restrictions
Cash paid for purchase of investment in subsidiary company
Proceeds from sales of investments in subsidiary
Proceeds from disposals of equipment
Purchase of equipment
Adjusting on equipment
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Cash received from issuance of ordinary shares
Cash received from minority interest from issuance
of ordinary shares in subsidiary
Cash received from minority interest from additional
paid up ordinary shares in subsidiary
Net cash provided by financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year (Note 4)
Supplemental cash flows information :Cash paid during the year for :
Withholding tax deducted at source
Non-cash related transaction
Investment received from debt settlement

28,715
50,000
15,540
(776,004)
(49,010)
(730,759)

46,445
(5,352,893)
(5,307,479)

28,715
(5,249,954)
50,000
15,540
(674,123)
(5,829,822)

138,960,978

709,887

138,960,978

-

1,250,000

(1,031)

(Unit : Baht)
THE COMPANY ONLY
2005
2004

-

-

-

(1,031)
46,445
(5,352,893)
(5,307,479)
709,887
-

44
140,211,022
129,479,210
15,662,283
145,141,493

709,887
(24,573,330)
40,235,613
15,662,283

138,960,978
123,895,757
15,585,364
139,481,121

709,887
(24,573,322)
40,158,686
15,585,364

1,176,963

770,089

1,176,963

770,088

6,050,370

-

6,050,370

-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
1. GENERAL INFORMATION
1.1 Nature of business
The Brooker Group Public Company Limited was incorporated as public limited company under
Thai laws. The Company operates in Thailand and its principal activity is provision of research
and advisory services. Its registered address is at 16th Floor, Harindhorn Building, No.54 North
Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok.
1.2 Assumption underlying the preparation of the financial statements
As at the balance sheet date, the Company and its subsidiaries still had significant deficit. The
Company’s and its subsidiaries’ ability to continue their operations depends upon their future
operating results and their ability to obtain additional funding. Nevertheless, the accompanying
financial statements have been prepared on “the going concern basis”, assuming that the
Company and its subsidiaries are able to continue their operations and that the realisation of
assets and settlement of liabilities and obligations will occur in the ordinary course of business of
the Company and its subsidiaries, without any expectation of significant disruption to the ongoing
activities.
2. BASIS OF CONSOLIDATION
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of The Brooker Group Public
Company Limited and its subsidiaries as follows :Type of Business

Brooker Market Research Company Limite Dormant
Brooker Business Solutions Company
Business consultant for
Limited (formerly known as "Brooker small and medium
Outsourcing Limited")
enterprises and foreign
investors
Binswanger Brooker (Thailand) Limited
Real estate brokerage and
(formerly known as “Brooker Tarasiam
consultancy

Paid up share
2005
2004
Thousand
Thousand
Baht
Baht

Percentage of shareholding
2005
2004
Percent
Percent

17,940
10,000

17,940
7,500

99.99
49.99

99.99
99.99

4,250

250

99.99

99.99

Company Limited”)
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Intercompany balances and transactions, investments in the subsidiaries in the Company’s accounts and
the subsidiaries’ share capital are eliminated from the consolidated financial statements.
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under
the Accounting Professions Act B.E. 2547.
Significant accounting policies adopted by the Company and its subsidiaries are summarised below.
3.1 Revenue recognition
a)

Service income
Service income is recognized, excluding value added tax, when services are rendered based
on the stage of work completion.

b)

Sales of goods
Sales of goods are recognised when products are delivered and title passes to customers,
and are stated at the invoiced value, excluding value added tax, after deducting goods
return, discounts and allowances.

3.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include cash on hand, deposits at financial institutions and short-term
investments in promissory notes from financial institutions with an original maturity of three
months or less and free from restrictions.
3.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts
Accounts receivable are stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is
provided for the estimated losses that may incur from collection of receivables. The allowance is
based on collection experience and current status of receivables outstanding at the balance sheet
date.
3.4 Inventories
Finished goods are valued at the lower of cost (first-in first-out method) or net realisable value.
Provision for obsolete inventories will be made for damaged, obsolete, or slow-moving
inventories.
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3.5 Investments
a)

Investments in subsidiaries (in the Company’s financial statements) are stated under equity
method.

b)

Investment in trading securities is determined at fair value, which is based on the latest bid
price on the Stock Exchange of Thailand of the last working day of the period as quoted.
Change in the value of the trading securities is shown as separate item in the earnings
statement as unrealised gain and loss on investment in trading securities.

c)

Investment in available for sale securities is determined at fair value, which is based on the
latest bid price on the Stock Exchange of Thailand of the last working day of the period as
quoted. Change in the value of the available for sale security is shown as separate item in
the shareholders’ equity until securities are sold, the change is then included in determining
earnings.

d)

Other investment in related company is stated at cost. An allowance for impairment loss
will be made when the net realisable value is lower than the cost of investment.

3.6 Equipment and depreciation
Equipment is stated at cost less accumulated depreciation.
Depreciation of equipment (with the exception of website) is calculated by reference to its costs
on a straight-line basis over the estimated useful life as follows :Furniture and fixtures
Office equipment
Computer
Vehicle

5
5
3, 5
5

years
years
years
years

Depreciation of website is calculated by reference to it costs on a sum of the year digit basis over
the estimated useful life of 5 years.
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3.7 Foreign currencies
Foreign currency transactions incurred during the year are translated into Baht at the rates ruling
on the transaction dates. Assets and liabilities denominated in foreign currency outstanding on the
balance sheet date are translated into Baht at the rates ruling on the balance sheet date.
Exchange gains and losses are included in determining earnings.
3.8 Loss per share
Basic loss per share is determined by dividing net loss for the year by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the year.
Diluted loss per share is determined by dividing net loss for the year by the total sum of the
weighted average number of ordinary shares in issue during the year and the weighted average
number of ordinary shares to be issued for conversion of all dilutive potential ordinary shares into
ordinary shares.
3.9 Use of accounting estimates
Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles
requires management to make estimates for certain accounting transactions, affecting amounts
reported in the financial statements and notes related thereto. Subsequent actual results may differ
from these estimates.
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Consolidated
Cash
Current and saving accounts
Fixed deposits at banks with maturity of
less than 3 months
Promissory notes with maturity of
less than 3 months

The Brooker Group Plc.

(Unit : Baht)
The Company Only
2005
2004
30,182
35,287
15,750,950
2,841,604

2005
40,182
21,401,322

2004
35,287
2,918,523

100,156,173

12,708,473

100,156,173

12,708,473

23,543,816
145,141,493

15,662,283

23,543,816
139,481,121

15,585,364
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5. LONG-TERM FIXED DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTION
As at 31 December 2005 and 2004, the Company's fixed deposit of Baht 51,000 was pledged with a
local commercial bank to secure an e-commerce service.
6. SHORT-TERM INVESTMENT IN AVAILABLE FOR SALE SECURITIES
As at 31 December 2005 and 2004, short-term investment in available for sale securities as shown in the
consolidated and the Company’s financial statements was as follows :(Unit : Baht)
2005
Cost
Short-term investment :Available for sale securities
Common stock of Jasmine International
Public Company Limited
(32,177,970 shares)
30,443,137
Total short-term investment in available
for sale securities
30,443,137

Fair value

2004
Unrealised
loss

Cost

Fair value

Unrealised
loss

14,801,866 (15,641,271)

30,443,137

20,593,901 (9,849,236)

14,801,866 (15,641,271)

30,443,137

20,593,901 (9,849,236)

On 8 January 2004, Jasmine International Public Company Limited had registered for the change of the
par value of its ordinary shares from Baht 10 each to Baht 1 each, resulting in an increase in the number
of short-term investment in available for sale securities of Jasmine International Public Company
Limited from 2,217,797 shares to 22,177,970 shares.
On 31 December 2004, the executive committees of the Company approved the change of the
Company’s investment in 10 million ordinary shares of Jasmine International Public Company Limited
from short-term investment in trading securities to short-term investment in available for sale securities.
The Company recorded the cost of short-term investment in available for sale securities being
transferred using the fair value at the date of transfer and recognised loss of approximately Baht 5.7
million from the change in value of investment in the earnings statement under the caption “Loss from
the change in value of investment in trading securities”, resulting in an increase in the number of shortterm investment in available for sale securities from 22,177,970 shares to 32,177,970 shares.
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7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
As at 31 December 2005 and 2004, the outstanding balances of trade accounts receivable classified by
aging were as follows :2005
Related parties
Not yet due
Total
Other companies
Not yet due
Overdue
Not more than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
More than 12 months
Total
Less : Allowance for doubtful accounts
Net
Trade accounts receivable - net

(Unit : Baht)
2004

234,062
234,062

1,337,500
1,337,500

664,908

1,513,480

5,180,893
10,699
312,092
6,168,592
(312,092)
5,856,500
6,090,562

1,833,193
16,137,355
530,033
1,358,746
21,372,807
(2,964,129)
18,408,678
19,746,178

2005
2,483,893
(1,544,419)
939,474

(Unit : Baht)
2004
2,622,024
(1,585,540)
1,036,484

8. INVENTORIES

Finished goods
Less : Provision for obsolete inventories
Inventories - net
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9. RELATED PARTY TRANSACTIONS
During the years, the Company had significant business transactions with its subsidiaries (which were
eliminated in consolidation) and related companies (related by way of shareholding, common
shareholders and/or common directors and spouses of directors).
Such significant transactions are summarised below :(Unit : Thousand Baht)
Consolidated
2005
2004

The Company Only
2005
2004

Pricing policy

Subsidiary companies
-

-

185

-

5,589
120

5,257
120

5,589
120

5,257
120

Consulting fees

736

3,068

736

3,068

Underwriting fees

41

-

41

-

Market price
Price stipulated in the agreement at Baht
10,000 per month
Mutually agreed price at the percentage of
revenue from reference customers
Price stipulated in the agreement

Other expenses

-

249

-

249

Mutually agreed price

Service income
Related companies
Sales and service income
Rental income

The Brooker Group Plc.

Mutually agreed price

55

Annual Report 2005

The outstanding balances of the above transactions are separately shown in the balance sheets under the
following captions :Consolidated
2005
2004

(Unit : Baht)
The Company Only
2005
2004

Trade accounts receivable - related parties
Related companies :
Raimon Land Public Company Limited
Nakornthai Strip Mill Public Company Limited
Total trade accounts receivable - related parties

234,062
234,062

668,750
668,750
1,337,500

234,062
234,062

668,750
668,750
1,337,500

-

-

103,850

33,197

-

-

66,571

17,965

-

-

398,452

316,850

Amounts due from related parties
Subsidiaries :
Brooker Business Solutions Company Limited (formerly
known as "Brooker Outsourcing Limited")
Binswanger Brooker (Thailand) Limited (formerly
known as “Brooker Tarasiam Company Limited”)
Brooker Market Research Company Limited
Related companies :
M.C.L. Company Limited
Total amounts due from related parties

12,660
12,660

14,300
14,300

12,660
581,533

14,300
382,312

307,050
307,050

450,000
450,000

307,050
307,050

450,000
450,000

422,988
219
423,207

1,941,201
264,207
88,767
515
2,294,690

422,988
219
423,207

1,941,201
264,207
88,767
515
2,294,690

Unbilled receivable
Related companies :
Raimon Land Public Company Limited
Seamico Securities Public Company Limited
Total unbilled receivable

Trade accounts payable - related parties
M.C.L. Company Limited
Asian Motif Limited
Seamico Securities Public Company Limited
Seamico Knight Fund Management
Total trade accounts payable - related parties
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10. INVESTMENTS IN RELATED PARTIES ACCOUNTED FOR UNDER EQUITY METHOD
The Company's investments in its subsidiary companies as at 31 December 2005 and 2004 were
summarised below :(Unit : Baht)
Type of
Name of company

business

Investments
Paid-up share capital
2005
Baht

2004
Baht

Shareholding
2005
%

Cost Method

Equity Method

2004
%

(Excess of loss over cost
of investments in
related parties)

Net investments
Subsidiary companies
Brooker Business Solutions Company
Limited (formerly known as "Brooker
Outsourcing Limited")

Business
consultant for
small and
medium
enterprises
and foreign
investors
Dormant

Brooker Market Research Company
Limited
Binswanger Brooker (Thailand) Limited Real estate
(formerly known as “Brooker Tarasiam brokerage and
Company Limited”)
consultancy
Investments in related parties - The Company Only

10,000,000

7,500,000

49.99

99.99

2005
1,250,375

17,940,000

17,940,000

99.99

99.99

12,277,670

12,277,670

4,250,000

250,000

99.99

99.99

4,000,955

1,000

3,207,035

-

17,529,000

12,279,420

4,392,094

-

2004
750

2005
1,185,059

-

2004
-

2005
-

2004
(61,102)

-

(379,310)

(333,052)

-

(36,313)

(379,310)

During 2005 and 2004, the subsidiary companies did not declare any dividends.
On 24 July 2005, the meeting of the Board of Directors of Binswanger Brooker (Thailand) Limited
(formerly known as “Brooker Tarasiam Company Limited”) had called for additional payment of 75
percent of its registered share capital. As a result, the paid-up share capital of this subsidiary was Baht 1
million (100,000 ordinary shares of Baht 10 each).
Later on 1 August 2005, the extraordinary general meeting of the shareholders of Binswanger Brooker
(Thailand) Limited approved the increase of its registered shared capital from Baht 1 million (100,000
ordinary shares of Baht 10 each) to Baht 4.25 million (425,000 ordinary shares of Baht 10 each). The
Company had invested in its subsidiary in full amount. As a result, investment in this subsidiary stated
at cost was approximately Baht 4.0 million. The subsidiary had registered the share capital increase and
the change of its name from “Brooker Tarasiam Company Limited” to “Binswanger Brooker (Thailand)
Limited” with the Ministry of Commerce on 14 September 2005.
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On 22 November 2005, the meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution to dispose
37,497 shares of its investment in Brooker Business Solutions Company Limited (formerly known as
"Brooker Outsourcing Limited") at price of Baht 50,000. The net investment value showed an excess of loss
of Baht 51,467 over the cost of investment and therefore the Company incurred gain on disposal of such
investment of Baht 101,467. As a result, the percentage of shareholding was decreased from 99.99 percent to
49.99 percent, which the Company still has control over this subsidiary.
Later on 30 November 2005, the extraordinary general meeting of the shareholders of Brooker Business
Solutions Company Limited approved the increase of its registered share capital from Baht 7.5 million
(75,000 ordinary shares of Baht 100 each) to Baht 10 million (100,000 ordinary shares of Baht 100
each). The meeting of the Board of Directors of the Company approved the increase of investment in
this subsidiary of Baht 1.25 million (12,500 ordinary shares of Baht 100 each) to maintain percentage of
shareholding at 49.99 percent. As a result, investment in this subsidiary stated at cost was Baht
1,250,375. The subsidiary had registered the share capital increase and change of its name from
"Brooker Outsourcing Limited" to "Brooker Business Solutions Company Limited" with the Ministry of
Commerce on 26 December 2005.
11. OTHER INVESTMENTS
The Company's investments in other companies as at 31 December 2005 and 2004 were summarised below
:Company

Type of business

Related company
Kudu Company Limited Property development
Other company
Suntech Group Public Steel scrap business
Company Limited
Total other
investments

Paid-up share capital
2005
2004
Million
Million
Baht
Baht

Shareholding
2005
2004
%
%

Investments
2005
2004
Baht
Baht

247

-

1.00

-

2,450,370

-

33,000

-

1.56

-

3,600,000

-

6,050,370

-

The Company received these investments as debt settlement from debtors during the year 2005.
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12. EQUIPMENT
(Unit : Baht)

Consolidated
Furniture
and fixtures

Office
equipment

Computer

Vehicle

Cost
31 December 2004
6,562,731
1,534,078
11,051,596
Purchase
31,905
88,569
156,780
Adjustment
54,482
Disposal
(16,355)
(522,600)
31 December 2005
6,594,636
1,606,292
10,740,258
Accumulated depreciation
31 December 2004
3,672,633
1,145,431
7,981,413
Depreciation for the year
1,314,357
228,226
1,698,954
Adjustment
5,472
Disposal
(815)
(522,591)
31 December 2005
4,986,990
1,372,842
9,163,248
Net book value
31 December 2004
2,890,098
388,647
3,070,183
31 December 2005
1,607,646
233,450
1,577,010
Depreciation for the year (included in earnings statements)
2004
2005

Website

Work in
process
498,750
498,750

6,500,000
6,500,000

230,729
230,729

1,333,214
1,300,000
2,633,214

138,438
46,146
184,584

-

14,271,129
4,587,683
5,472
(523,406)
18,340,878

5,166,786

92,291

-

11,608,005

3,866,786

46,145

498,750

Office
equipment

Computer

Cost
31 December 2004
6,562,731
1,588,560
11,037,942
Purchase
31,905
83,088
60,380
Disposal
(16,355)
(522,600)
31 December 2005
6,594,636
1,655,293
10,575,722
Accumulated depreciation
31 December 2004
3,672,633
1,150,903
7,971,376
Depreciation for the year
1,314,357
228,148
1,695,076
Disposal
(815)
(522,591)
31 December 2005
4,986,990
1,378,236
9,143,861
Net book value
31 December 2004
2,890,098
437,657
3,066,566
31 December 2005
1,607,646
277,057
1,431,861
Depreciation for the year (included in earnings statements)
2004
2005
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25,879,134
776,004
54,482
(538,955)
26,170,665

7,829,787
4,608,786
4,587,683

(Unit : Baht)

The Company Only
Furniture
and fixtures

Total

Vehicle

Website

Work in
process
498,750
498,750

Total

6,500,000
6,500,000

230,729
230,729

1,333,214
1,300,000
2,633,214

138,438
46,146
184,584

-

14,266,564
4,583,727
(523,406)
18,326,885

5,166,786

92,291

-

11,653,398

3,866,786

46,145

498,750

25,919,962
674,123
(538,955)
26,055,130

7,728,245
4,604,279
4,583,727
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As at 31 December 2005, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The
original cost, before deducting accumulated depreciation, of those assets amounted to approximately
Baht 4.3 million (2004 : Baht 4.0 million).
13. SHARE CAPITAL
On 12 September 2005, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed
resolutions approving the following :1.

It was resolved to reduce the Company’s registered capital from Baht 261,359,036 (522,718,072
ordinary shares of Baht 0.50 each) to Baht 211,359,036 (422,718,072 ordinary shares of Baht
0.50 each) through the cancellation of 100,000,000 unissued ordinary shares, with a par value of
Baht 0.50 each.

2.

It was resolved to increase the Company’s registered capital from Baht 211,359,036 (422,718,072
ordinary shares of Baht 0.50 each) to Baht 365,665,505 (731,331,010 ordinary shares of Baht
0.50 each) by issuing 308,612,938 new ordinary shares, with a par value of Baht 0.50 each.

3.

It was resolved to allocate 277,921,957 new ordinary shares to all existing shareholders whose
names appeared on the Shareholder Registration Book on 24 August 2005 at the ratio of 1 to 1 , at
the price of Baht 0.50 per share.
For any unsubscribed shares remaining from the above allocation, the Board shall consider
allocating such shares to the existing shareholders, who would like to purchase the excess shares,
on the pro-rata basis.
For shares remaining from the above allocation, the Board shall consider offering such shares to
not more than 35 private investors within 12 months in accordance with the SEC's Notification
No. Kor Jor 12/2543 provided that the Company shall offer all shares once or several times as the
Board considers appropriate by setting the minimum price at the higher of the par value and 90%
of the average market price during the last 15 trading days from the 7th day before offering date.
However, such price shall not be less than Baht 0.50 per share.

4.

It was resolved to approve the allotment of 29,590,209 new ordinary shares reserved for the
exercise of the existing warrants at the exercise price of Baht 0.347 per share.

5.

It was resolved to approve the allotment of 1,100,772 new ordinary shares reserved for the
exercise of the existing warrants to be issued to directors and employees (BROOK-W2) at the
exercise price of Baht 1.238 per share.
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The Company registered the reduction of its registered share capital to Baht 211,359,036 and paid up
capital to Baht 138,960,979 with the Ministry of Commerce on 15 September 2005 and subsequently
registered the share capital increase to be the registered capital of Baht 365,665,505 and paid up capital
of Baht 277,921,957 with the Ministry of Commerce on 16 September 2005 and 30 September 2005,
respectively.
During the year ended 31 December 2004, the Company registered an increase in its issued and paid up
share capital to Baht 139 million with the Ministry of Commerce due to the exercise of warrants to
purchase 1,690,207 ordinary shares of Baht 0.50 each totaling approximately Baht 0.8 million. The
share discount increased by Baht 0.1 million as a result of such share issuance. None of warrant was
exercised by the warrant holders during the year ended 31 December 2005.
14. WARRANTS
14.1 Warrants offered to existing shareholders

As at 29 September 2004, the Company had adjusted the total number of the issued warrants
which occurred from disregarded fraction in year 2004 of the 3 units.
On 12 September 2005, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed
resolutions approving the following :1.

It was resolved to approve the adjustment of exercise price of warrants from Baht 0.42 per
share to Baht 0.347 per share. As a result, the warrant exercise ratio had been changed
from the ratio of 1 warrant to 1 ordinary share to 1 warrant to 1.21196 ordinary shares.

2.

It was resolved to approve the issuance of 29,590,209 warrants to the existing warrant
holders on a pro-rata basis at ratio of 1 existing warrant to 0.21196 additional warrant to
bring the changed warrant exercise ratio back from 1 warrant to 1.21196 ordinary shares to
1 warrant to 1 ordinary share.
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3.

It was resolved to approve the adjustment of total number of the issued warrants which
occurred from disregarded fraction.

The Company adjusted total number of the 12 units of the issued warrants which occurred from
disregarded fraction on 20 September 2005.
Up to 31 December 2005, the warrant holders had exercised their rights to subscribe 2,190,207
ordinary shares of the Company and the remaining unexercised warrants were 169,192,993 units
(31 December 2004 : 139,602,796 units). These warrants mature on 17 July 2006. None of the
above warrants have been exercised during the year ended 31 December 2005.
14.2 Warrants issued to directors and employees
On 26 April 2004, the annual general meeting of the Company’s shareholders passed a resolution to
approve the issuance of 5,193,300 five-year warrants (BROOK-W2) by which 4,200,000 units are
to be issued to directors and 993,300 units to employees at free of charge and with an exercise right
of one warrant to one ordinary share at an exercise price of Baht 4 per share.
On 30 August 2004, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed a
resolution to approve the change of warrant to be issued to directors and employees from 4,200,000
units and 993,300 units, respectively to 3,500,000 units and 1,693,300 units with no change in an
exercise maturity, an exercise right and an exercise price.
On 25 April 2005, the annual general meeting of the Company's shareholders passed a resolution
approving the adjustment of exercise price of existing warrants (BROOK-W2) from Baht 4 per
share to be Baht 1.5 per share and the change of warrant to be issued to directors and employees
from 3,500,000 units and 1,693,300 units, respectively to 3,600,000 units and 1,593,300 units.
On 12 September 2005, the extraordinary general meeting of the Company’s shareholders passed
resolutions approving the following :1. It was resolved to approve the adjustment of exercise price of warrants to be issued to
directors and employees from Baht 1.5 per share to Baht 1.238 per share. As a result, the
warrant exercise ratio had been changed from the ratio of 1 warrant to 1 ordinary share to 1
warrant to 1.21196 ordinary shares.
2.

It was resolved to approve the issuance of 1,100,772 warrants to the existing warrant
holders on a pro-rata basis at ratio of 1 existing warrant to 0.21196 additional warrant to
bring the changed warrant exercise ratio back from 1 warrant to 1.21196 ordinary shares to
1 warrant to 1 ordinary share.
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3.

It was resolved to approve the change of warrants to be issued to directors and employees
from 3,600,000 units and 1,593,300 units, respectively to 4,363,056 units and 1,931,016
units, respectively.

Up to 31 December 2005, the Company issued the respective 4,363,056 units and 1,931,016 units
of such warrants to the Company’s directors and employees at free of charge. These warrants
expire on 15 June 2009. None of the above warrants have been exercised because the exercise
price is higher than the fair value of the ordinary shares.
15. DIRECTORS’ REMUNERATION
Directors’ remuneration represents the benefit paid to the Company’s directors in accordance with
Section 90 of the Public Limited Companies Act, exclusive of salaries and related benefit payable to
executive directors.
16. RECONCILIATION OF DILUTED LOSS PER SHARE
For the year ended 31 December 2005 and 2004
Weighted average number
Net loss
of ordinary shares
Loss per share
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Baht
Baht
shares
shares
Baht
Baht
Basic loss per share
Net loss
Effect of dilutive potential ordinary shares
Warrants
169,192,993 units
(2004 : 139,602,796 units)
Diluted loss per share
Net loss of ordinary shareholders
(assuming conversion of potential ordinary
shares to ordinary shares)

(18,943,475) (15,916,397) 348,734,949 277,685,278

(0.05)

(0.06)

(0.04)

(0.04)

83,747,043 113,478,051

(18,943,475) (15,916,397) 432,481,992 391,163,329

No disclosure of the effect of dilutive potential ordinary shares was required for the year 2005 and 2004
for warrants (BROOK-W2), which were issued to the directors and employees as the warrant’s exercise
price was higher than the average market price of the ordinary shares.
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17. NUMBER OF EMPLOYEES AND RELATED COSTS
Consolidated
2005
2004
Number of employees at end of year (Persons)
49
55
Employee costs for the year (Million Baht)
30
33

The Company Only
2005
2004
49
55
30
33

18. PROVIDENT FUND
The Company and its employees jointly established a provident fund as approved by the Ministry of
Finance in accordance with the Provident Fund Act (B.E. 2530). The fund is contributed by both
employees and the Company and is managed by Thai Farmers Asset Management Company Limited,
and will be paid to an employee upon termination in accordance with the rules of the Company’s staff
provident fund. Total contributions of the Company for the year amounted to approximately Baht 1.26
million (2004 : Baht 1.2 million).
19. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
The Company and its subsidiaries operate in 2 principal areas : (1) business consulting and research (2)
publication and on-line services. These operations are principally carried on in Thailand. Financial
information classified by business segment is as follows :19.1 The results of operations by segment
(Unit : Thousand Baht)
Business consulting
and research
Sales and service income
Cost of sales and services
Gross profit (loss) margin
Bad debt recovery
Other income
Loss from the change in value of
investment in trading securities
Selling and administrative expenses
Directors’ remuneration
Net loss of minority interest
Net loss
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For the years ended 31 December 2005 and 2004
Publication and
on-line services
Others
Eliminated

2005
2004
27,881 45,783
(18,546) (21,546)

2005
4,595
(4,323)

2004
6,945
(5,655)

2005
149
(54)

2004
174
(134)

2005
(185)
-

2004
-

24,237

272

1,290

95

40

(185)

-

9,335

Consolidated
2005
2004
32,440 52,902
(22,923) (27,335)
9,517 25,567
1,075
1,446
-

726
(5,733)

(29,914) (35,669)
(1,080)
(807)
13
(18,943) (15,916)

64

Annual Report 2005

19.2 Assets by segment
(Unit : Thousand Baht)
Business consulting
and research
2005
2004
Assets
Trade accounts receivable - net
Inventories - net
Equipment - net
Others
Total assets

As at 31 December 2005 and 2004
Publication and
on-line services
Others
Eliminated
2005
2004
2005
2004
2005
2004

Consolidated
2005
2004

5,590
3,064
1,426

19,265
4,775
996

501
939
827
-

481
1,036
738 3,939
177,204

6,144
41,978 (4,960)

(49)
(319)

6,091
939
7,830
173,670

19,746
1,036
11,608
42,655

10,080

25,036

2,267

2,255 181,143

48,122 (4,960)

(368)

188,530

75,045

20. FINANCIAL INSTRUMENTS
20.1 Financial risk management and policies
The Company and the subsidiaries are exposed to risks from changes in market interest rates and
in currency exchange rates, and from nonperformance of contractual obligations by
counterparties. The Company and the subsidiaries use derivative instruments, as and when it
considers appropriate, to manage such risks. However, the Company and the subsidiaries do not
hold or issue derivative instruments for speculative or trading purposes.
20.2 Interest rate risk
The interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the
results of the Company’s and the subsidiaries’ operations and their cash flows. The Company’s
and the subsidiaries’ normal exposure to interest rate risk relates primarily to their deposits at
banks and promissory notes from financial institutions. However, the Company and the
subsidiaries consider that it is not necessary to use derivative financial instruments to hedge such
risk as the management believes that future movements in market interest rates will not materially
affect the Company’s and the subsidiaries’ operating results.
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20.3 Foreign currency risk
The Company’s normal exposure to foreign currency risk relates primarily to its deposits with
banks, receivables and payables which are denominated in foreign currencies. However, those
transactions are insignificant, the Company therefore considers that it is not necessary to use
derivative instruments to hedge such risk.
20.4 Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable.
However, due to the large number of entities comprising the Company’s customer base, the
Company does not anticipate material losses from its debt collection.
20.5 Fair value
Since the majority of financial assets and liabilities are short-term, the Company’s and the
subsidiaries’ management believe that the fair value of the financial assets and liabilities does not
materially differ from their carrying value.
21. COMMITMENTS
21.1 As at 31 December 2005, the Company had the following outstanding rental and service
commitments under the long-term lease agreements for its office building and equipment and
information and technology expenses.
Year
2006
2007 onwards
Total
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Amount
Million Baht
2.31
0.67
2.98

66

Annual Report 2005

21.2 Binswanger Brooker (Thailand) Limited, the Company's subsidiary, entered into an agreement
with a foreign company to establish an alliance to serve with real estate business in Thailand.
The subsidiary company is obliged to comply with certain conditions as stated in the agreement
and has to pay a USD 8,000 Global Marketing fee and a USD 2,250 applicable support fee per
year. In addition, the subsidiary is committed to share its revenue with the contractual party at
5% of its revenue and additional 1% of its revenue for the transaction involved with a MultiNational company. The agreement is for a period of three years up to 2008.
21.3 The Company had capital commitments of Baht 156,250 in respect of the development of
software for operation.
22. SUBSEQUENT EVENT
On 1 January 2006, the Company entered into an agreement with Brooker Business Solutions Company
Limited, its subsidiary, which will provide the Company with the referral customers. According to the
agreement, the Company has to pay mutually agreed fees at the percentage of revenue from reference
customers. The agreement is for one year ending as at 31 December 2006.
23. PRESENTATION
The presentation of the financial statements has been made in compliance with the stipulations of the
Notification of the Department of Business Development dated 14 September 2001 as empowered under
the Accounting Act B.E. 2543.
Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2004 have been
reclassified to conform to the current year’s classification, with no effect on previously reported net
loss or shareholders’ equity.
24. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorised by the authorised directors of the Company on 22 February
2006.
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สาสนถึงผูถือหุนจากประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
ป พ.ศ. 2548 เปนปแหงการรวบรวมและปรับเปลี่ยนทิศทางของบริษัท แมวารายไดรวมของบริษัทลดลงจากป 2547 เปนจํานวน
18.67 ลานบาท คาใชจายรวมลดลงจากป 2547 15.63 ลานบาท งบดุลไดมีความแข็งแกรงขึ้นโดยสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป
2547 เปนจํานวน 115.41 ลานบาท
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2548
•

ในเดือนกันยายน 2548 บริษัท ฯ ทําการเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 277,921,957 หุนในอัตราสวน 1 ตอ 1 ที่ราคา 0.50
บาทตอหุนเปนจํานวนเงินรวม 138.96 ลานบาท

•

บริษัท ฯ ไดลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งมีอัตราสวนการถือหุนอยูรอยละ 99.99 เปนจํานวนเงิน 4 ลานบาทและได
เปลี่ยนชื่อใหมเปน บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนตัวแทนและที่ปรึกษาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย
เปนการทําสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท บินสแวงเกอร อเมริกา จํากัด

•

บริษัท ฯ ไดลงทุน ในบริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งมีอัตราส วนการถือหุนอยูรอยละ 49.99 เปนจํานวนเงิน 1.25 ลานบาทและได
เปลี่ยนชื่อใหมเปน บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด ลักษณะธุรกิจเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมและนักลงทุนตางประเทศ

จากการคาดการณในป 2549 เราคิดวาสิ่งตางๆ จะเปนไปดวยดีและมั่นใจในพื้นฐานที่เราไดวางไว
ฝายบริหารไดสรางความเปนเอกภาพโดยการผนึกกําลังระหวางฝายตางๆ ของบริษัท ฯ ซึ่งนําไปสูสัญญาณที่ดีขึ้นในป 2549
คณะผูบริหารและฝายบริหารมีภาระผูกพันที่จะตองรักษาสถานะความเปนผูนําของบรุคเคอร ที่เปนบริษัทดานขอมูลการวิจัยทาง
ธุรกิจ และที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินในประเทศไทยตอไป โดยมีความชํานาญเฉพาะดานแตมีความหลากหลายในงานวิจัย
บริการที่ปรึกษา และขอมูลสําหรับธุรกิจและผูกําหนดนโยบายซึ่งสนับสนุนซึ่งกันและกัน เรามีความมั่นใจวาคณะผูบริหารที่มี
ประสบการณสูงของเรา ซึ่งสรางมาจากเครือขายภายในและระหวางประเทศที่ตื่นตัว มีสถานะที่ดีที่จะผลักดันใหบริษัทมีกําไรและ
ประสบความสําเร็จในป 2549
เราหวังวาจะไดการสนับสนุนอยางตอเนื่องในโครงการขยายงานจากผูถือหุนและขอขอบคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนตางๆ ตลอด
ปที่ผานมาซึ่งลําบากและทาทาย

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

นายชาญ บูลกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน
ประกอบดวย Dr. Peter Weldon เปนประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต เปนกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ คือกาพิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอยางถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทและขอกําหนดทางกฎหมายตลอดจนกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ
เพื่อที่จะพิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และเสนอคาสอบบัญชีประจําป
ในป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยเปนการประชุมรวมกับหัวหนาฝายบัญชี และผู
สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2548 การเปดเผยขอมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินและขอเสนอแนะ จากผูสอบบัญชีใหสอดคลองกับขอกฎหมายและขอกําหนด และความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาในปที่ผานมา บริษัทฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตร
ฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมและระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ
ภาพ ตามขอกําหนดทางกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน รวมถึงมีการติดตามดําเนินการแกไขตามรายงานผล
การตรวจสอบในประเด็นนัยสําคัญที่เพิ่มขึ้น ลงในรายงานการตรวจสอบ เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ใหแตงตั้ง นายรุทร เชาวนะกวี นางสาวรัตนา จาละ และนางสาวทิพวัลย
นานานุวัฒน แหงบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ตอจากป
2548 ดวย
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ปเตอร เวลดัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลทั่วไป
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ใหบริการดานขอมูล งานวิจัย และคําปรึกษาดานธุรกิจการ
เงินใหแกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยและครอบคลุมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออก โดยมีสํานัก
งานใหญตั้งอยูที่ ชั้น 16 อาคารหะรินธร เลขที่ 54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 658 Home Page http:// www. brookergroup.com โทรศัพท (662) 267-9222,
632-1711 โทรสาร (662) 632-2606 -7

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ใหบริการเปนที่ปรึกษาอิสระแกองคกรชั้นนําของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยจําแนกประเภทงานบริการหลักได 4 ประเภทดังนี้
• วาณิชธนกิจ
(Investment Banking)
• งานที่ปรึกษาและงานวิจัยทางธุรกิจ (Business Research and Consulting)
• งานประชาสัมพันธบริษัทจดทะเบียน (Investor Relations)
• งานบริการขอมูลดวยสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน (Information Services)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปที่ผาน ณ งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงในตารางดังนี้

ฝาย

ดําเนิน
การโดย

% การถือ
หุนของ
บริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546
2547

พันบาท
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
งานวิจัยการตลาด
งานวิจัยนโยบายรัฐ
ปรับโครงสรางฝายใหมในป 2547
วาณิชธนกิจ
งานที่ปรึกษาและงานวิจัยธุรกิจ
งานประชาสัมพันธบริษัทจดทะเบียน
งานสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
อื่นๆ
รายไดบริษัทยอย
รวมรายได

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท
บริษัท
บริษัท

17,516
14,806
1,010

22.65
19.15
1.30

พัน
บาท
-

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

10,699
24,394
8,898
77,323

13.84
31.55
11.51
100.00

22,096
12,645
11,042
6,945
900
53,628

99.99, 49.99

%

2548

%

พันบาท

%

-

-

-

41.20
23.58
20.59
12.95
1.68
100.00

13,495
6,910
7,376
4,595
2,577
7
34,960

38.60
19.77
21.10
13.14
7.37
0.02
100.00

72

รายงานประจําป 2548

โครงสรางบริษัท
โครงสรางบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีดังตอไปนี้
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
วาณิชธนกิจ (Investment Banking)
งานที่ปรึกษาและงานวิจัยทางธุรกิจ (Business Research and Consulting)
งานประชาสัมพันธบริษัทจดทะเบียน (Investor Relations)
งานบริการขอมูลดวยสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน (Information Services)
49.99 %

99.99%

บริษัท บรุคเคอร มารเก็ตรีเสิรช จํากัด
( เดิมชื่อบริษัท ธาราสยาม จํากัด )
[ไมไดดําเนินธุรกิจ]

บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด
[เดิมชื่อ บริษัท บรุคเคอร เอาทซอรสซิ่ง จํากัด ]
ใหคําปรึกษาแกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME และนักลงทุน
ตางประเทศในดาน business matching, feasibility
study, investment opportunity and funding

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

99.99%

บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท บรุคเคอร ธาราสยาม
จํากัด ) เปนตัวแทนและที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หุน

บริษัท บรุคเคอร มาร
เก็ตรีเสิรช จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท ธารา
สยาม จํากัด)

ชั้น 16 อาคารหะรินธร ไมดําเนินกิจการ
เลขที่ 54 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท บรุคเคอร บิส
เนส โซลูชั่น จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท บรุค
เคอร เอาทซอรสซิ่ง
จํากัด)

ชั้น 16 อาคารหะรินธร
เลขที่ 54 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
และนักลงทุน
ตางประเทศ
บริษัท บินสแวงเกอร ชั้น 16 อาคารหะรินธร ตัวแทนและที่
เลขที่ 54 ถนนสาทร ปรึกษาทางธุรกิจ
บรุคเคอร (ประเทศ
อสังหาริมทรัพย
ไทย) จํากัด (เดิมชื่อ เหนือ แขวงสีลม
บริษัท บรุคเคอร ธารา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
สยาม จํากัด)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวน
หุนที่ถือ

สามัญ

จํานวนหุน
ที่ออก
จําหนาย
179,400

179,394

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
99.99%

สามัญ

100,000

49,997

49.99%

สามัญ

425,000

424,994

99.99%
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บุคคลอางอิง
(ก)

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2/7 หมู 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 2 NorthPark,
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โทรศัพท : 0-2596-9000 โทรสาร : 0-2832-4994-6

(ข) นายทะเบียนหุน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2/7 หมู 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 2
NorthPark, แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โทรศัพท : 0-2596-9000 โทรสาร : 0-2832-4994-6
(ค) ผูสอบบัญชี
นายรุทร เชาวนะกวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 และหรือ
นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และหรือ
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท : 02-264-0777 โทรสาร : 02-264-0789
(ง) ที่ปรึกษากฎหมาย
Thai Consultant Group
63 ซอย 8 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย
กรุงเทพ ฯ 10110
โทรศัพท : ( 662) 02-253-3862, 02-653-1133-5
โทรสาร : (662) 02-253-3427, 02-653-1135

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบในเชิงลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ปจจัยเสี่ยงเฉพาะ
ความเสี่ยงในแงของตัวบริษัท
ความเสี่ยงในดานความนาเชื่อถือของบุคลากรที่มีความสําคัญ
ความสําเร็จของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการทํางานอยางตอเนื่องของผูบริหารคนสําคัญไดแก รองประธาน
กรรมการบริษัท ฯนาย ชาญ บูลกุล ซึ่งมีสวนสําคัญอยางมากตอการขยายตัวและการบริหารงาน
ประจําวันทั่วไปของบริษัทฯ
การสูญเสียผูบริหารคนสําคัญ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ แมวาจะได
บุคลากรที่มีความสามารถใกลเคียงกันมา ทดแทนอยางรวดเร็ว
นอกจากนั้น
การแขงขันเพื่อแยงชิงตัวบุคลากรที่เหมาะสม
กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
อินเตอรเน็ต การสื่อสาร ขอมูล งานบริการใหคําปรึกษาและการวิจัยดานการเงิน มีความรุนแรงอยาง
มาก จึงอาจมีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาหรือจูงใจผูบริหารระดับสูง ทั้งฝายจัดการและ
ฝายเทคนิค ตลอดจนบุคลากรที่มีความสําคัญคนอื่นๆ
ผลกระทบดานการเงินอันเนื่องจากสาเหตุดังกลาวเปนเรื่องยากในการประเมิน
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดทําโครงการการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ฯให
แกกรรมการหรือพนักงานจํานวน 6,294,072 หนวยโดยไมคิดมูลคาเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับกรรมการ
และพนักงานบริษัท ฯ

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทฯ มีโครงการที่จะลงทุนในบริษัทที่ไดรับความเชื่อถือในงานบริการดานขอมูล (Information)
งานวิจัย (Research) ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) และธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ นอก
จากนี้บริษัทฯ มีแนวโนมที่จะขยายการบริการงานวิจัย งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ และงานสื่อสิ่งพิมพที่
มีอยูโดยจะขยายจากภายในบริษัทฯ และควบรวมกิจการกับธุรกิจที่มีอยูแลว
อยางไรก็ดีการลงทุนดังกลาวอาจใหผลตอบแทนไมสูงตามที่คาดหวังไว หรืออาจขาดทุน ซึ่งเปนผล
มาจากปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได และอาจทําใหรายไดของบริษัทลดลง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขาสูสายธุรกิจใหมหลายดาน ภูมิหลังทางการเงินและการจัดการในอดีตของ
องคกร อาจไมเอื้อใหบรรดานักลงทุนไดประเมินตัวขององคกรและโอกาสในอนาคตของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีประสบการณดั้งเดิมในธุรกิจดานพาณิชยอีเล็กทรอนิกสอยางจํากัด กลยุทธทั้งหมดในธุรกิจ
ดังกลาว อยูในขั้นตอนแรกของการดําเนินงาน รายรับ รายไดและกระแสเงินสดจากธุรกิจใหมเหลานี้
ยังไมสามารถพิสูจนได
การขยายธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่วางแผนไวมีความจําเปนตองอาศัยคณะทํางาน
และการลงทุนในระบบเครือขายและอุปกรณพื้นฐานในระบบคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตจะขึ้นอยูกับความสามารถในการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติและ
การควบคุมดานการดําเนินงานและดานการเงิน ปรับปรุงการประสานงานระหวางสวนตางๆ สราง
ความเขมแข็งใหแกระบบขอมูลการจัดการ และระบบโทรคมนาคม นอกเหนือจากนั้น ความสําเร็จ
ในแงกลยุทธดานพาณิชยอีเล็กทรอนิกส และดานอินเตอรเน็ตของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการขยายตัวของผูใชบริการ อินเตอรเน็ตในประเทศ
ไทยและภูมิภาคเอเซีย
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ มี คณะกรรมการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่จะตรวจสอบนโยบายการลง
ทุนของบริษัทฯ นโยบาย ดังกลาวจะเปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองตอชนิดของอุตสาหกรรมเปาหมายที่
บริษัท ฯ ตองการลงทุนและสภาพตลาดในขณะนั้น
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นอกจากนี้การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 เปนอีกสวนหนึ่งที่จะชวย
เพิ่มศักยภาพในการประเมินและตรวจสอบการลงทุนของบริษัทฯ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ มีขนาดคอนขางเล็ก มีพนักงานเพียง 49 คน เพราะฉะนั้น ในปจจุบันบริษัทฯ ไมมีการจัด
แผนกควบคุมภายในอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นโดยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัท ฯมีการรายงานทาง
การเงินรายไตรมาสและประจําป อยางถูกตองและเพียงพอโดยทํางานรวมกับสํานักงานสอบบัญชีภาย
นอกและฝายบริหารของบริษัทฯ
นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่สอบทานให
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมโดยรวมกับสํานักงานสอบบัญชีภายนอก
และฝายบัญชีการเงินของบริษัท ฯ
อยางไรก็ตามขอบเขตของแนวทางดังกลาวมีจํากัด
และทําใหเห็นภาพวาการตัดสินใจลงทุนสวน
ใหญจะเกิดขึ้นจากคณะกรรมการ นอกจากนี้การปฏิบัติงานสําหรับการสั่งจายเช็ค บริษัทฯ มีการ
กําหนดวงเงินที่แนนอน
บริษัทไดกําหนดอํานาจและขอบเขตในการลงลายมือชื่อแทนบริษัทดังตอไปนี้:
บริษัทไดกําหนดอํานาจและขอบเขตในการลงลายมือชื่อแทนบริษัทดังตอไปนี้:
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 1 คนลงลายมือชื่อในเช็ครวมกับผูบริหารระดับอาวุโส 1 คนจากจํานวน 2
คนโดยไมจํากัดวงเงิน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 2 คน ลงลายมือชื่อในเช็คและสัญญาไมจํากัดวงเงิน
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปนรายกรณี ภายใตขอบเขตอํานาจของ EXCO ทาง EXCO อาจจะเพิ่ม
ขอบเขตอํานาจในการลงลายมือชื่อในเช็คและสัญญา
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ความเสี่ยงจากการเขามาของคูแขงสําคัญรายใหม และการแขงขันที่เพิ่มขึ้น
มีความเปนไปไดที่บริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจคลายคลึงกับบริษัท บรุคเคอรจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น นอกจาก
นั้น บรรดาบริษัทคูแขงในปจจุบันอาจมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น ทั้งในสวนของประสิทธิ
ภาพของ ผลิตภัณฑ การกําหนดราคา โดยเฉพาะในฝายวาณิชธนกิจและฝายงานที่ปรึกษาและงาน
วิจัยทางธุรกิจซึ่งคูแขงขันไดแกบริษัทสอบบัญชีรายใหญทั้ง 5 แหงไดเริ่มเนนการแขงขันในธุรกิจ
ประเภทนี้
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารจะเปนผูดูแลแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ และควบคุม การบริหารและการ
รายงานในแตละวันตามเปาหมายในการนําการดําเนินงานของบริษัทฯ ไปสูมาตรฐาน ระดับนานา
ชาติ
เชื่อกันวาการเพิ่มขึ้นของฐานเงินทุนจะชวยใหบริษัทฯ สามารถแขงขันในตลาดไดดีขึ้นโดยการปรับ
ปรุงระบบ ตางๆ และการขยายฐานผลิตภัณฑขององคกร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปกปองฐานขอมูลของบริษัทบรุคเคอร
นับตั้งแตบริษัทฯ มีธุรกิจดานขอมูล การวิจัย และพาณิชยอีเล็กทรอนิกส สินทรัพยหลักของบริษัทฯ
คือ ฐานขอมูลขององคกร
โครงสรางพื้นฐานของบริษัทอาจไดรับความเสียหายจากไวรัส
คอมพิวเตอร การบุกรุกจากภายนอก และปญหาการกอกวนที่คลายคลึงกัน ซึ่งเกิดจากบรรดาลูกคา
หรือบรรดาผูใชอินเตอรเน็ตรายอื่น ไวรัสคอมพิวเตอร การบุกรุกจากภายนอก และปญหาอื่นๆ อาจ
นํา ไปสูปญ
 หาดังตอไปนี้
- การขัดจังหวะ ความลาชา หรือการหยุดชะงักการใหบริการแกลูกคาขององคกร
- ความไมมั่นใจในดานความปลอดภัยของขอมูลลับ ซึ่งไดรับการเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรของ
บริษัทฯ
- การฟองรองที่ตองเสียคาใชจายสูง
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการการฝกปฏิบัติการจัดแฟมขอมูลทั้งหมด ที่บรรจุหรือมีผลตอสวนประกอบสําคัญของ
ฐานขอมูล นอกจากนั้น บริษัทฯ มีความพยายามในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรขององคกร โดย
มุงเนนดานความปลอดภัยของฐานขอมูล ควบคูไปกับแนวทางการการปกปองฐานขอมูลจาก “บรรดา
นักโจรกรรมขอมูลทางอินเตอรเน็ต”
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
โครงสรางเงินทุน
หลักทรัพยของบริษัท
ก) หุนสามัญ
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 731,331,010 หุน ซึ่งออกและเรียกชําระแลวจํานวน 277,921,957 บาทแบง
เปนหุนสามัญจํานวน 555,843,914 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548ไดมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 261,359,036 บาท (หุนสามัญ 522,718,072 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท) เป น 211,359,036 บาท (หุ น สามั ญ 422,718,072 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 0.50 บาท)
โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมออกจําหนายจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 211,359,036 บาท (หุนสามัญ 422,718,072 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท) เป น 365,665,505 บาท (หุ นสามัญ 731,331,010 หุ น มูลค าที่ ตราไวหุนละ 0.50 บาท) โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 308,612,938 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
3. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 277,921,957 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผู
ถือหุน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2548 ในสัดสวนหนึ่งหุนเดิมตอหนึ่งหุนใหม ในราคาหุนละ 0.50 บาท
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายตามการจัดสรรขางตน ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาจัดสรร
หุนที่เหลือนั้นใหแกผูถือหุนเดิมที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหุนเพิ่ มทุนเกินกวาสิทธิของตนตาม
สวน
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรตามวรรคสองขางตน ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาเสนอขาย
หุนที่เหลือนั้นใหแกนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไมเกิน 35 ราย ภายในระยะเวลา 12 เดือนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543 โดยให บริษั ทฯเสนอขายหุนทั้ ง
หมดในคราวเดียว หรือหลายคราวไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกําหนดราคาขายขั้นต่ําที่ราคา
ตามมูลคาที่ตราไว หรือรอยละ 90 จากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาตลาดในชวง 15 วันทําการนับ
จากวันที่ 7 กอนวันจัดสรร แลวแตราคาใดจะสูงกวา อยางไรก็ตาม ราคาที่เสนอขายใหแก นักลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจงตองไมต่ํากวาราคาหุนละ 0.50 บาท
4. อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 29,590,209 หุ น เพื่อรองรับการใชสิทธิใหม ของใบสําคั ญ
แสดงสิทธิเดิม ในราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญหุนละ 0.347 บาท
5. อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,100,772 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิใหมของใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกกรรมการและพนักงานเดิมในราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญหุนละ1.238 บาท
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บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 211,359,036 บาท และทุน
ที่ชําระแล วจํานวน 138,960,979 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 และตอมาได จดทะเบียนเพิ่ มทุ นกั บ
กระทรวงพาณิ ช ย เ ป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม จํ า นวน 365,665,505 บาท และทุ น ชํ า ระแล ว จํ า นวน
277,921,957 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 และ 30 กันยายน 2548 ตามลําดับ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนออกจําหนายและเรียกชําระแลว
กับกระทรวงพาณิชยเปน 139 ลานบาท ซึ่งทุนที่เพิ่มดังกลาวเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อ
หุนสามัญจํานวน 1,690,207 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 0.8 ลานบาท โดยมีสวนต่ํา
กวาทุนจากการออกหุนดังกลาวเพิ่มขึ้นดวยจํานวน 0.1 ลานบาท
ไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2548
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W1)
ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 บริษัทฯไดมีการปรับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเกิดจากการปดเศษ เนื่องจาก
การปรับราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในป 2547 จํานวน 3 หนวย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548ไดมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติใหปรับราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิมหุนละ 0.42 บาท เปนหุนละ 0.347 บาท ทํา
ใหอัตราการใชสิทธิเปลี่ยนแปลงไป โดยอัตราการใชสิทธิเดิมจาก 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุน
สามัญ เปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.21196 หุนสามัญ
2. อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม จํานวน 29,590,209 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเดิม
ในสัดสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมตอ 0.21196 ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม เพื่อทําใหอัตราการใชสิทธิ
ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการปรับราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจาก 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอ 1.21196 หุนสามัญ กลับมาอยูที่ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ
3. อนุมัติใหปรับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเกิดจากการปดเศษ เนื่องจากการปรับราคาใชสิทธิ
บริษั ทฯได มีการปรับจํานวนใบสํ าคั ญ แสดงสิ ทธิ เนื่ องจากการปรับราคาใชสิ ทธิดังกล าวจํานวน 12
หนวย ในวันที่ 20 กันยายน 2548
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯไดใชสิทธิซื้อหุ น
สามัญจํานวน 2,190,207 หุน และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 169,192,993
หนวย (31 ธันวาคม 2547 : 139,602,796 หนวย) ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุถึงวันที่ 17 กรกฎาคม
2549 ทั้งนี้ไมมีผูใชสิทธิในระหวางป 2548
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(ค) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W2) ใหแกกรรมการและพนักงาน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ (BROOK-W2) อายุ 5 ป จํ า นวน 5,193,300 หน ว ย โดยจั ด สรรให แ ก
กรรมการ 4,200,000 หนวย และพนักงาน 993,300 หนวย โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน และมีราคาการใชสิทธิเทากับ 4 บาทตอ 1 หุน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงการจัดสรร
ใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ จากการจัด สรรให แก กรรมการ 4,200,000 หน วย และ
พนักงาน 993,300 หน วย เป นจัดสรรใหแกกรรมการ 3,500,000 หนวย และพนั กงาน 1,693,300 หน วย
โดยอายุการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิไมเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหพิจารณาการเปลี่ยนแปลงราคาใช
สิท ธิของใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิซื้ อหุ นสามัญ ของบริษัทฯ (BROOK-W2) จากเดิมหุ นละ 4 บาท เป น 1.5
บาท และใหเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จากการจัดสรรใหแก
กรรมการ 3,500,000 หนวย และพนักงาน 1,693,300 หนวย เปนจัดสรรใหแกกรรมการ 3,600,000 หนวย
และพนักงาน 1,593,300 หนวย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548ไดมีมติ ดังนี้ :1.

อนุมัติใหปรับราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานจากเดิมหุนละ 1.5
บาท เปนหุนละ 1.238 บาท ทํ าให อัตราการใชสิ ทธิเปลี่ยนแปลงไป โดยอัตราการใชสิ ทธิเดิมจาก 1
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ เปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.21196 หุนสามัญ

2.

อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม จํานวน 1,100,772 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมใน
สัดสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมตอ 0.21196 ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม เพื่อทําใหอัตราการใชสิทธิที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการปรับราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจาก 1 หนวยใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน ตอ 1.21196 หุนสามัญ กลับมาอยูที่ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ
1 หุนสามัญ

3.

อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W2) จากการ
จัดสรรใหแกกรรมการ 3,600,000 หนวย และพนักงาน 1,593,300 หนวย เปนจัดสรรใหแกกรรมการ
4,363,056 หนวย และพนักงาน 1,931,016 หนวย
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯดังกลาว
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯโดยไมคิดมูลคาจํานวนรวม 4,363,056 หนวย และ 1,931,016
หนวย ตามลําดับ ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ยังไมมีผูใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาว เนื่องจากราคาใชสิทธิสูงกวาราคายุติธรรมของหุนสามัญ
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โครงสรางผูถือหุน (ณ วันปดสมุดทะเบียน 31 ธันวาคม 2548)
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุดในวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2548 มีดังนี้
ชื่อ
1. KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
3. นางสาว วรินทร บูลกุล
4. บริษัท หลักทรัพย ซีมีโก จํากัด (มหาชน)
5. นางมูนิรา สุภานนท
6. นายชาญ บูลกุล
7. นายสมพงษ เผอิญโชค
8. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก
9. QUAM SECURITIES NOMINEE (SINGAPORE) PTE
LTD.
10. MR. CHRISTOPHER CHARLES SHERRIFF
HARBORNE
11. THE MARAMAN SETTLEMENT
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
13. อื่น ๆ
รวมทั้งหมด

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุน
106,262,976
106,262,974
55,450,091
28,442,800
27,600,046
25,114,400
24,264,459
23,816,130
15,926,546

อัตราสวน
19.12
19.12
9.98
5.12
4.97
4.52
4.37
4.28
2.87

7,817,288

1.41

7,419,580
6,730,543
120,706,081
555,843,914

1.33
1.21
21.70
100.00
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โครงสรางองคกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายชาญ บูลกุล

ประธานเจาหนาที่บริหาร

รองประธานอาวุโส
ฝายวาณิชธนกิจ
นายเอนก กมลเนตร

รองประธานอาวุโส
ฝายงานที่ปรึกษาและงาน
วิจัยทางธุรกิจ
นางสาวคริสตา เอเวอรี่

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รองประธานบริหาร
ฝายงานประชาสัมพันธ
บริษัทจดทะเบียน
นายโรเบิรต ริชารด
สต็อคฟส

รองประธาน
ฝายงานบริการขอมูลดวยสื่อ
สิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน
นางรอนดา ไทย

ผูจัดการแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นายสุโชติ เอื้อจรูญ

ผูจัดการแผนกบัญชี
และการเงิน
นางสาวสุภาณี
พงศสุภาพชน

รองประธานแผนกบุคคล
และบริหารทั่วไป
นางมนัสนันท นิมากร
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การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
บริษัทฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ดังนี้
ก) คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
คณะกรรมการ ประกอบดวยสมาชิก 9 คน แตละคนมีสถานภาพเปนกรรมการบริษัทฯ
ดังนี้
ชื่อ
1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
2. นายชาญ บูลกุล

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายไบรอัน คาฮิลล
นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
ดร. ฟลลิป บรอน
นายเจอเรมี เลคห เมียร คิง
นายปเตอร เวลดัน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตําแหนงปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
3. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปน
การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจง
ที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
4. กรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบทันทีที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญา
ใดๆ หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด
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ข) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารแตงตั้งโดยคณะกรรมการ โดยมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจการ
ดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารประกอบดวยสมาชิก 2 คน
ดังนี้
ชื่อ
1. นายชาญ บูลกุล
2. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการในเรื่องใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมตามอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหาร อย างไรก็ ตามคณะกรรมการได ป ระชุมเมื่ อวันที่ 5 มี นาคม 2544 เพื่ อกํ าหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1) สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ
2) สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับประมาณการโดยสม่ําเสมอ
3) สอบทานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขนโยบายการควบคุมภายใน
4) มีอํานาจในการอนุมัติการลงทุนตามวงเงินที่ไดกําหนดไว
5) มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายในการลงทุนภายใตงบประมาณที่ไดกําหนดไวสําหรับปบัญชี โดย
ไมตองผานที่ประชุมคณะกรรมการ
6) มีอํานาจในการทําสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินในวงเงินที่ไดกําหนดไว
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีมติใหยกเลิกคณะกรรมการการลงทุนโดยใหโอนอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการการลงทุนดังตอไปนี้ไปที่คณะกรรมการบริหาร
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ( เพิ่มเติม )
มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในการลงทุน เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
มุงเนนทิศทางการลงทุนและการควบรวมกิจการ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในแงผลการดําเนินงาน
ของ
บริษัทฯ และภาพพจนของบริษัทฯ ในตลาดทุน โดยคณะกรรมการการลงทุนนี้จะมีหนาที่รับผิดชอบใน
การเสนอแนะยุทธศาสตรการลงทุนในธุรกิจที่สามารถผสานความรูและขอมูลซึ่งเปนผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ที่มีอยู นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีหนาที่ดูแลการบริหารทุนสํารองของบริษัทและการลง
ทุนระยะสั้น
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ไดอนุมัติใหจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี้
ชื่อ
1. ดร. ปเตอร เวลดัน

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการตรวจสอบ

3. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัทดังตอไปนี้
1. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
3. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได
4. ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ผูบริหาร
รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย
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ชื่อ
1. นายชาญ บูลกุล
2. นางสาวคริสตา ซูซานเน เอเวอรี่
3. นายโรเบิรต ริชารด สต็อคฟส
4. นายเอนก กมลเนตร
5. นางรอนดา-รินนาไทย
6. นางสาวสุภาณี พงศสุภาพชน
7. นางมนัสนันท นิมากร
8. นายสุโชติ เอื้อจรูญ

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามและประธานกรรมการบริหาร
รองประธานอาวุโสฝายที่ปรึกษาและงานวิจัยทางธุรกิจ
(ลาออกจากการเปนพนักงานเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2549)
รองประธานอาวุโสฝายงานประชาสัมพันธบริษัทจดทะเบียน
รองประธานอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ
รองประธานฝายบริการขอมูลดวยสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจ
ออนไลน
ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน
รองประธานแผนกบุคคลและบริหารทั่วไป
ผูจัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) โดยแนวทางในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ มี
รายละเอียดดังนี้
การจัดตั้งคณะกรรมการ
• คณะกรรมการจะจัดตั้งโดยที่ประชุมใหญผูถือหุนเพื่อเปนผูดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการ
ควบคุมของที่ประชุมใหญผูถือหุน และตามขอบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ
วางลง ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนได
• กรรมการไมจําเปนตองเปนผูถือหุนบริษัทฯ และไมมีขอจํากัดเรื่องอายุของกรรมการ
• กรรมการไมตองรับผิดเปนการสวนตัวตอบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่ไดทําไป หรือที่ละเวนไม
กระทํา เวนแตที่เปนการฉอฉลหรือการกระทําโดยจงใจ
• คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 11 คน กรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
• คณะกรรมการจะเปนผูเลือกประธานคณะกรรมการ
ข ) สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการ
1 ) ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได
3 ) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาที่พึงจะมี
ในการเลือกตั้งครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
เพิ่มอีกหนึ่งเสียง
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ค ) การครบวาระของคณะกรรมการ
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม
กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังแปลงสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัท
มหาชนจํากัดนั้นใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดจะเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
คาตอบแทนของผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2548
กรรมการ

ตําแหนง

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
นายชาญ บูลกุล

คาตอบแทนที่เปน
ตัวเงิน (บาท)

ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รองประธานคณะกรรมการ บริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
นายไบรอัน คาฮิลล
กรรมการ
นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการผูมีอํานาจลงนามและ
กรรมการบริหาร
ดร. ฟลลิป บรอน
กรรมการ
นายเจอเรมี เลคห เมียร คิง
กรรมการ
นายปเตอร เวลดัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการตรวจสอบ
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการตรวจสอบ
จํานวน (ราย)

ผูบริหาร

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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330,000
0

รูปแบบ
ของคา
ตอบแทน
เบี้ยประชุม
ไมมีเบี้ยประชุม

75,000
300,000

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม

75,000
30,000
50,000
90,000
130,000

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม

คาตอบแทนที่เปนตัว
เงิน (บาท)
14,127,110

รูปแบบของคา
ตอบแทน
เงินเดือน, โบนัส
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คาตอบแทนอื่นๆ

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2546 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ฯ จํานวน 5,193,300 หนวย อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
5 ป โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุนละ 4 บาท
วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัท
1.1 เพื่อเปนรางวัลแกพนักงานบริษัทที่ไดสรางคุณคาแกผูถือหุนโดย
• สามารถนําลูกคาใหมสูบริษัทฯ ซึ่งภายหลังประสบความสําเร็จในการเจรจาธุรกิจซึ่งสามารถ
ทํารายไดใหแกบริษัท
• สําหรับความสามารถในการเจรจาตกลงธุรกิจกับลูกคาไดสําเร็จ และการวิจัยทางการตลาด
และงานการใหคําปรึกษาซึ่งกอใหเกิดการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจแกลูกคา
• สําหรับความสามารถในการเพิ่มยอดจําหนายสิ่งพิมพของบริษัท ฯ เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้ง
นี้โดยวิธีการเพิ่มคุณคาในเนื้อหาของสิ่งพิมพใหแกตลาดโดยวิธีการขายอยางจริงจังและเปน
ผล
1.2 เพื่อเปนแนวทางแกผูปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งมีสวนในการกอใหเกิดการปฎิบัติงานที่มีมูลคา
เพิ่มขึ้น ซึ่งไดรับความสนใจจากผูถือหุนในการเสริมสรางคุณคาแกบริษัทตอไปในอนาคต
1.3 เพื่อเปนการจูงใจใหแกผูกอใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณคาตอ บรุคเคอรใหอยูทํางานที่บริษัทฯ
ตอไปเพื่อชวยใหประสบความสําเร็จในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนตอไป
กรรมการและพนักงานที่ไดรับจัดสรรจะสามารถใชสิทธิไดดังนี้
- หลังจาก 12 เดือน แตไมเกิน 24 เดือนนับแตวันที่ไดรับการจัดสรร สามารถใชสิทธิไดไมเกิน 1
ใน 3 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร
- หลังจาก 24 เดือน แตไมเกิน 36 เดือนนับแตวันที่ไดรับการจัดสรร สามารถใชสิทธิไดไมเกิน 2
ใน 3 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร
- เมื่อพน 36 เดือนนับแตวันที่ไดรับการจัดสรร สามารถใชสิทธิไดโดยไมจํากัดจํานวนจนกวา
จะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการใชสิทธิ
ก. ในกรณีกรรมการหรือพนักงานผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพนสภาพจากการเปน
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทภายในระยะเวลาการใชสิทธิ ใหบุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญไดอีก 1 ครั้ง ภายในวันกําหนดใชสิทธิครั้งถัดจากวันที่กรรมการหรือพนักงานดัง
กลาวลาออกหรือพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานบริษัท และหลังจากนั้นใหสงคืน
ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือ (ถามี) แกบริษัท เวนแตกรณีที่กรรมการหรือพนักงานดังกลาวพน
สภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานบริษัทเกิดเพราะการกระทําความผิดของบุคคลดังกลาว
ใหสงคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู ทั้งหมดแกบริษัท ณ วันที่กรรมการหรือพนักงานดังกลาว
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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พนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานบริษัท โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยกรณี
การพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานอันเกิดจากการกระทําความผิดดังกลาวและใหคํา
วินิจฉัยถือเปนที่สุด
ข. ในกรณีที่บริษัทไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิคืนเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพ
จากการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และสิ้นสุดเวลาการใชสิทธิตามที่ระบุไวในขอ ก.
ใหค ณะกรรมการบริษั ทมีอํ านาจดําเนิ นการจัดสรรใบสํ าคัญ แสดงสิ ทธิที่ ไดคืนดังกลาวให แก
กรรมการหรือพนักงานอื่นของบริษัทตอไป
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติใหพิจารณาการเปลี่ยนแปลงราคา
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W2) จากเดิมหุนละ 4 บาท เปน 1.5
บาท
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548ไดมีมติ ดังนี้ :1. อนุมัติใหปรับราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานจากเดิมหุนละ 1.5
บาท เปนหุนละ 1.238 บาท ทําใหอัตราการใชสิทธิเปลี่ยนแปลงไป โดยอัตราการใชสิทธิเดิมจาก 1
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ เปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.21196 หุนสามัญ
2. อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม จํานวน 1,100,772 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเดิม
ในสัดสวน 1 ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิเดิมตอ 0.21196 ใบสําคัญ แสดงสิทธิใหม เพื่อทํ าใหอัตราการใช
สิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากการปรับราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจาก 1 หนวยใบ
สําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน ตอ 1.21196 หุนสามัญ กลับมาอยูที่ 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ

3. อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W2) จาก
การจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 5,193,300 หนวย เปนจัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานจํานวน 6,294,072 หนวย
รายละเอียดการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการในระหวางป 2548 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2548 มีดังนี้

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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กรรมการ

ตําแหนง

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
นายชาญ บูลกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
นายไบรอัน คาฮิลล
กรรมการ
นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการผูมีอํานาจลงนามและ
กรรมการบริหาร
ดร. ฟลลิป บรอน
กรรมการ
นายเจอเรมี เลคห เมียร คิง
กรรมการ
นายปเตอร เวลดัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการตรวจสอบ
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิ
605,980
1,211,960

121,196
727,176
121,196
121,196
242,392
242,392
242,392

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ
กรรมการ
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
นายชาญ บูลกุล

นายไบรอัน คาฮิลล
นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
ดร. ฟลลิป บรอน
นายเจอเรมี เลคห เมียร คิง
นายปเตอร เวลดัน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามและ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนหุนที่ถือ ณ วันที่
31ธ.ค.47 31ธ.ค.48

ผลตาง
เพิ่มขึ้น/(ลด
ลง)
0
0
0
12,557,200 25,114,400 12,557,200

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในระหวางป 2548 บริษัทฯไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร เปนจํานวนเงิน
764,298 บาท

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท ฯ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1. ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี

อายุ
(ป)

ตําแหนง

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ชวงเวลา
บริษัท (%)
61 ประธานกรรมการ ปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตร
2546 - ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยจอหน ฮอพคิ้นส
2540 - ปจจุบัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 46 กรรมการและ
กรรมการตรวจ
สอบ

3. นายปเตอร เวลดัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโททางการเงิน Illinois
Benedictine College

68 กรรมการและ
ปริญญาเอก Rural Sociology
ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยคอรแนล
ตรวจสอบ

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ที่ปริกษากิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
ประธานคณะทํางานการวางแผน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการสภา

2539 - 2543
2539 -2540

สมาชิกวุฒิสภา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

-

2546 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
2542 - 2543
2542 – 2542
2538 - 2542

-

2546 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน

กรรมการ
หุนสวนผูจัดการ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการและหัวหนาฝายวาณิชธนกิจ
ประเทศไทย
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ.บรุคเคอร กรุป
บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส จํากัด
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
Mekong Institute
KPN Automotive Plc.
EX-IM Bank of Thailand
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI)
รัฐสภา
กระทรวงพาณิชย
บมจ.บรุคเคอร กรุป
บริษัท แคปแม็กซ จํากัด
องคการโทรศัพท
ธนาคารกรุงไทย
Salomon Smith Barney
บมจ.บรุคเคอร กรุป
เอ็นเนียรจี แอคชั่น พีที วาย ออสเตรเลีย
บริษัทอินโนเทค จํากัด ประเทศฮองกง
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ชวงเวลา
2540 - ปจจุบัน
2539 - 2540
2523 - 2537

4. นายชาญ บูลกุล

57 รองประธาน
กรรมการ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม
ประธานคณะ
กรรมการบริหาร
5. นายไบรอัน จอรจ คาฮิลล 61 กรรมการ

ปริญญาตรี – สาขาบัญชี
University of Illinois ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

4.52

ปริญญาตรี- สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier
University Waterloo, Canada

-

กรรมการ
รองประธาน -การตลาด
กรรมการผูจัดการกลุม

ต.ค. 2546 -ปจจุบัน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานคณะ
กรรมการบริหาร
พ.ค.2541 - ก.พ. 2548 กรรมการ
เมย.2546 - ปจจุบัน กรรมการ

มิ.ย.2547 - ปจจุบัน
พ.ค.2546- มิ.ย.2547
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2540 - ปจจุบัน
2536 - 2539
2534 - 2536

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ผูกอตั้ง กรรมการ
ผูอํานวยการอาวุโส ผูจัดการพื้นที่
ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา บังคลาเทศ
ผูอํานวยการอาวุโส ผูจัดการพื้นที่
รัสเซีย โปแลนด ฮังการี เชคโกสโลวาเกีย
Croatia โรมาเนีย (Based Vienna)

บริษัท อีซีวอรม จํากัด
บริษัท เอซีแนลเซ็น จํากัด
บริษัท เซอรเวย รีเสิรท กรุป จํากัด/
บริษัท เอซีแนลเซ็น เอส อาร จี จํากัด
บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บมจ.นครไทยสตริปมิลล / อุตสาหกรรม
CA Post (Thailand) Co., Ltd./ ใหบริการ

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
Thaigolfer Group Company Limited
Asian Motifs Company Limited
AECasia Inc (BVI)
McCann Erickson Asia Pacific
(Based Thailand)
McCann Erickson Europe
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

6. ดร.ฟลลิป แอนดูรว
บรอน

อายุ
(ป)

ตําแหนง

46 กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
ชวงเวลา
บริษัท (%)
ปริญญาเอก – สาขาการเงินและ
ก.ย.2547 – ปจจุบัน
เศรษฐศาสตร Graduate School of
ส.ค.2546-ส.ค.2547
Business, University of Chicago
2536 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2543 - 2545

8. นายโรเบิรต วิลเลียม
แม็คมิลเล็น

บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

50 กรรมการผูมี
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ - วิชา
อํานาจลงนามและ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร เทคโนโลยี
ของรัฐนิวเซาทเวลล ออสเตรเลีย
Chartered Accountant, Institute of
Chartered Accountants in
Australia

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการบริหาร, ประธานฝายที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ
อาจารยพิเศษทางการเงิน
ที่ปรึกษา หัวหนาหนวยวิจัยนโยบายรัฐ
กรรมการผูจัดการ หนวยงานวาณิชธนกิจ

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
Credit Lyonnaise Securities (Asia) Ltd.,
Global Emerging Markets
A.T.Kearney (Thailand) Limited.

2534 - 2540

หัวหนาตัวแทน และ ผูจัดการทั่วไป
ประเทศไทย
ผูชวยอาจารยสาขาการเงิน

-

2547 – ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

-

ก.ย. 2542 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
มิ.ย. 2543 - 2548
2540 – พ.ค. 2543
ก.ค.2545 - ปจจุบัน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหาร บมจ. บล. ซีมิโก / ธุรกิจหลักทรัพย
กรรมการผูอํานวยการและกรรมการบริหาร บมจ. บล. ซีมิโก / ธุรกิจหลักทรัพย
กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร
บมจ. บล. ซีมิโก / ธุรกิจหลักทรัพย
ประธานคณะกรรมการบริหารและ
บมจ.ไรมอนแลนด/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2540 - 2543

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 53 กรรมการและ
กรรมการตรวจ
สอบ

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

Northwestern University, Kellogg
Graduate School of Management
บมจ. บรุคเคอร กรุป
บมจ. ทีทีแอนดที
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
บมจ. นครไทยสตริปมิล
บมจ. จีเอ็ม มัลติมีเดีย
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ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ชวงเวลา
2538 –2540
2533 - 2538

9. นายเจอเรมี เลคห
เมียร คิง

43 กรรมการ

ปริญญาตรี – สาขากฏหมาย
มหาวิทยาลัย นอรตติ้งแฮม
(Nottingham University)
ประเทศอังกฤษ

-

ม.ค.2544 - ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน

2530-2539
2528-2530
2527-2528
10 นายโรเบิรต ริชารด
. สต็อคฟส

56 รองประธาน
อาวุโสฝายงาน
ประชา
สัมพันธบมจ.

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (เกียรติ
นิยม) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร
(Manchester ) ประเทศอังกฤษ

-

พ.ย.2548- ปจจุบัน
2547
2545 - 2546
2543 - 2544

11. นายเอนก กมลเนตร

48 รองประธาน
อาวุโสฝาย
วาณิชธนกิจ

ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Notre Dame

-

2546 – ปจจุบัน
2539-2546
2537-2539

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บมจ. บงล. จีเอฟ / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย
บจ. มอรแกน เกรนเฟลลไทย / ธุรกิจหลัก
ทรัพย
กรรมการ
บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
ไนท แอสเซ็ท แมนเนจเมนท ลิมิเต็ด และ
ประธานกลุม
และกรรมการผูอํานวยการ
ไนท แคปตอล แมนเนจเมนท ลิมิเต็ด
(ฮองกง) / ธุรกิจจัดการกองทุนและลงทุน
กรรมการผูจัดการกลุม
เคอรี่ ไฟแนนเซียล เซอรวิสเซส กรุป
ลิมิเต็ด / ธุรกิจเงินทุน
หัวหนาพนักงานขาย
ชิน ตัง ซีเคียวริตี้ส จํากัด / ธุรกิจหลักทรัพย
ผูจัดการฝายกองทุนฟารอีสท
การทมอร อินเวสเมนท แมนเนจเมนท
ลิมิเต็ด / ธุรกิจจัดการลงทุน
รองประธานอาวุโสฝายงานประชาสัมพันธ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
นักวิเคราะหอิสระทางธุรกิจและการลงทุน
Independent management consultant
บมจ. บล. ซีมิโก / ธุรกิจหลักทรัพย)
บล.โนมูระอินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพ และ
นักวิเคราะหการลงทุนอาวุโส
ฮองกง/ธุรกิจหลักทรัพย
รองประธานอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ
บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
Managing Director
M.C.L. Management Services Co.,Ltd.
Senior Investment Manager
M.C.L. Co.,Ltd./ธุรกิจที่ปรึกษา
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ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

ตําแหนง

12. นางสาวคริสตา ซูซานเน 36 รองประธาน
เอเวอรี่
อาวุโส
(ลาออกจากการเปน
ฝายงานที่ปรึกษา
พนักงานเมื่อ 28
และงานวิจัยทาง
กุมภาพันธ 2549)
ธุรกิจ

13 นางรอนดา-รินนา ไทย
.

14. นางสาวสุภาณี
พงศสุภาพชน

15. นางมนัสนันท
นิมากร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยวอเตอรลู (Waterloo
University) ประเทศแคนนาดา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
-

42 รองประธานฝาย St.Aldates Secretarial College,
บริการขอมูลดวย Oxford, England
สื่อสิ่งพิมพและ
ธุรกิจออนไลน

-

45 ผูจัดการ
แผนกบัญชีและ
การเงิน

-

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

44 รองประธานแผนก ปริญญาตรีบัญชี
บริหารทั่วไปและ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
งานบุคคล
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

-

ชวงเวลา
2547 - ปจจุบัน

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

ธ.ค. 2544 -2547
2542 - ธ.ค.2543
2538 - 2539
2536 - 2537
2536
ก.ค.2547- ปจจุบัน
2543- มิ.ย.2547
2530-2543

รองประธานอาวุโส
ฝายงานที่ปรึกษาและงานวิจัยทางธุรกิจ
รองประธานอาวุโส แผนกพัฒนาธุรกิจ
หุนสวนผูจัดการ
ผูอํานวยการอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส
ผูอํานวยการฝายวางแผนและการตลาด
รองประธานฝายบริการขอมูล
Executive Assistant
Executive Assistant

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บจ. โกลเบิล บิสซิเนส อะไลแอนซ
หอการคาไทย – แคนนาเดียน

ส.ค. 2543 – ปจจุบัน
2541 - ส.ค. 2543

ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

2537 – 2540

ผูจัดการแผนกบัญชี

บจ. ไทยแดลิม / ที่ปรึกษารับเหมากอสราง
โรงงานขนาดใหญ

ก.ย. 2546 – ปจจุบัน

รองประธานแผนกบริหารทั่วไปและงาน
บุคคล
ผูจัดการแผนกบัญชี

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี

บจ. ธาราสยาม และ บจ. ธาราสยาม บิสซิ
เนส อินฟอรเมชั่น / ใหบริการขอมูลบริษัท

ม.ค. 2543 – 2546
2533 - 2543

บจ. กัลลัพ (ประเทศไทย)
บจ. ฮัทชิสัน เอ ที แอนด ที เน็ตเวอรค
เซอรวิส (HANS)
บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บจ. ธาราสยาม และ บจ. ธาราสยาม บิสซิ
เนส อินฟอรเมชั่น / ใหบริการขอมูลบริษัท
จดทะเบียนและการวิจัย

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
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ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ชวงเวลา

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
จดทะเบียนและการวิจัย

16. นายสุโชติ เอื้อจรูญ

41 ผูจัดการแผนก
เทคโนโลยีสาร
สนเทศ

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ปริญญาโท-เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-

ธ.ค.2548 – ปจจุบัน
2542 - 2548
2539 - 2542

ผูจัดการแผนกคอมพิวเตอร
EDP Section Manager
IT Section Head

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
Effem Foods (Thailand) Co., Ltd./ ผลิต
อาหารสัตว
Pentasoft Training Center (Thailand )/
ธุรกิจอบรมคอมพิวเตอร

99

รายงานประจําป 2548

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1.

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงการ
กํากับดูแลที่ดีและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และผลประโยชนในระยะยาวใหแกผูถือหุน
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย และยึดถือการปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานที่กํากับดูแลทุกประการ

2.

ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้
- สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ
กอนการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ผูถือหุนจะไดรับหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งรายละเอียดขอมูล
ประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ เปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ซึ่งในแต
ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลทันเวลาและเพียง
พอในการตัดสินใจสําหรับการประชุม
- สิทธิในการออกเสียง
ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเทาเทียมกันตามขอบังคับของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ซึ่งผูถือหุน
สามารถระบุมติออกเสียงในแตละวาระเพื่อใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติตาม
- สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม
ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได

3.

สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมวาเปนแรงสนันสนุนที่สําคัญตอ
การเจริญเติบโตและความสําเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว
ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดหลักเกณฑ
กวาง ๆ ในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ดังนี้
3.1

ผูถือหุน
บริษัทฯ คํานึงถึงความโปรงใสใน การเปดเผยขอมูลที่สําคัญตอผูถือหุนทุกรายอยางถูกตอง

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ครบถวนทันเวลาโดยผานชองทางตาง ๆ เชน การแจงขอมูลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย การแจงขอมูลผานทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทาง
หนังสือพิมพ การจัดทํา Press Release หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษรเปนตน
3.2

พนักงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน
อยางเหมาะสมและสอดคลองกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกรรมแบบเดียวกัน นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการจัดทําคูมือพนักงานขึ้นไวสําหรับพนักงานทุกคนที่เขารวมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
เพื่อใหทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงไดรับทราบอยางชัดเจน

4.

การประชุมผูถือหุน
ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนจะไดทราบ วัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระการ
ประชุม
ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามแสดงความคิด
เห็นและขอเสนอแนะได ซึ่งประเด็นขอซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญจะถูกบันทึกเปนรายงานการ
ประชุม นอกจากนั้น ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดใหมีตัวแทนจากคณะกรรมการ
บริหาร ฝายจัดการ กรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เขารวมประชุมดวยเพื่อ
ตอบขอซักถามตาง ๆ
รายงานการประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
บริษัทฯ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไวในที่ปลอดภัย และพรอม
สําหรับใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

5.

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบดวย กรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีสวนรวมในการใหความเห็นในวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และแผน
งานของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการดวยวิธีการตาง ๆ เชน
-

6.

มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ และฝายจัดการอยางชัดเจน
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อชวยดูแลรายงานทางการ
เงินและระบบควบคุมภายใน
กําหนดอํานาจอนุมัติในเรื่องตาง ๆ ใหเหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง

ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผล

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
7.

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด
เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันไวในงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายงานขอ
มูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
กําหนดนโยบายและวิธีการกํากับดูแลเปนลายลักษณอักษรเพื่อปองกันไมใหผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน

จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอด
จนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และ
มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณสําหรับ
กรรมการใหคณะกรรมการบริษัท ฯ ทุกทานไดปฏิบัติตามดวย

8.

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทฯ แตงตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยไมใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแต
เพียงบุคคลเดียว หรือกลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)

จํานวน 2

คน

- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Director)

จํานวน 7

คน

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
เพื่อความชัดเจนโปรงใส บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยดูแลรายงานทางการ
เงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกํากับดูแลกิจการ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับขอมูลโดยตรงจากผูตรวจสอบภายนอกและฝายบัญชีการเงิน
9.

การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัทฯ เปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยฯ
ความสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหาร

และไมมี

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูอํานวยการ ทั้งนี้ เพื่อแบงแยกหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
10.

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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คาตอบแทนกรรมการ

: บริษัทฯ มีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส
และสูงเพี ยงพอที่ จะดู แลและรักษากรรมการที่ มีคุณ สมบัติที่ ตองการ
และไมเกินจํานวนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ กรรมการที่
ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนเพิ่ม
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คาตอบแทนผูบริหาร

: คาตอบแทนผูบริหารเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ผลการดํ า เนิ น งานของผู บ ริ ห าร โดยคํ า นึ งถึ งผลประกอบการของ
บริษัทฯ อัตราผลตอบแทนตอทุน และการแยงชิงบุคลากรในอุตสาห
กรรม

จํานวนคาตอบแทน ณ : ดูรายละเอียดในหัวขอ เรื่อง “คาตอบแทนผูบริหาร”
31 ธ.ค. 2548
11.

การประชุมคณะกรรมการ
ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยในแตละป บริษัทฯ
จะกําหนดวันประชุมไวลวงหนาและแจงใหกรรมการทุกทานทราบ อยางไรก็ตาม การประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน
เลขานุการบริษัทฯ จะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งจัดสงระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานลวงหนา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุม
พิจารณาได นอกจากนี้กรรมการแตละทานยังสามารถแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผย
และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเปนผูจดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการ
ประชุม
บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการไวในที่ปลอดภัย และพรอม
สําหรับใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
หัวขอหนึ่งที่จัดใหมีทุกครั้งในการประชุมคือ การรายงานจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวม
ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติมาตั้งแตป 2545

ในป 2548 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ครั้ง ใชเวลาในการประชุมครั้งละประมาณ 2-3 ชั่ว
โมง โดยมีรายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้
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รายชื่อกรรมการและจํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2548
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ

7/8

นายชาญ บูลกุล

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

6/8

นายไบรอัน คาฮิลล
นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน

6/8
7/8

ดร. ฟลลิป บรอน

กรรมการผูมีอํานาจลงนามและ กรรมการ
บริหาร
กรรมการ

นายเจอเรมี เลคห เมียร คิง

กรรมการ

4/8

ดร. ปเตอร เวลดัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

3/8

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการตรวจสอบ

5/8

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
12.

กรรมการตรวจสอบ

6/8

7/8

คณะอนุกรรมการ
บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการตาง ๆ ซึ่งไดแก คณะกรรมการบริหาร (Executive
Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อแบงเบาภาระหนาที่การทํางานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจําเปน โดยมีการกําหนด
นโยบายและวางกรอบงานไวอยางชัดเจน ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) นั้น จะประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่เปนกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อ
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางโปรงใส (รายละเอียดของคณะอนุกรรมการตาง ๆ ดูไดจาก
หัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ”)

13.

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมี
สํานักงานสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอกมาสอบทานระบบทุกไตรมาสและรายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูอนุมัติออกจากกันเพื่อใหเกิดการ
ถวงดุลและมีการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอตอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ

14.

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีขอมูลทาง

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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บัญชีที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และเพียงพอที่จะดํารงไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ รวมทั้งไดถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุนไดรับทราบขอมูลที่
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่เปนจริง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทําหนาที่สอบทาน
ใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบ
นโยบายของบริษัทฯ และขอกําหนดทางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอ
แตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ผลสอบทานงบการเงินป 2548 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานรวมกับหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไมมีขอบงชี้หรือขอ
สังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ไดเสนอมาเปนที่ผิดสังเกต และคําอธิบายของฝายจัดการมีความชัดเจน
พอเพียง และถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งระบบการควบ
คุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในขั้นดีไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
15.

ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการเปดเผยขอมูลที่โปรงใส ถูกตอง และครบถวน ไมวา
จะเปนขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลทั่วไปที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหุน บริษัทฯ จะเผยแพร
ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูล
ตางๆ อาทิเชน การแจงขอมูลโดยผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การแจงขอมูลโดยผาน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดทํา Press Release เปนตน
นอกจากนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ ไดทั้งทาง โทรศัพท หรือผานทาง Website
ของบริษัทฯ

การตรวจสอบการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน
บริษัทฯ ไดมีนโยบายที่ชัดเจนสําหรับพนักงาน กรรมการ ผูจัดการและบุคคลอื่นที่มีหนาที่รับผิดชอบ
งานเฉพาะดาน หามทําการซื้อขายโดยใชขอมูลภายในบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีขอหาม
อยางเด็ดขาดสําหรับผูบริหารในการใชขอมูลภายในไมวาทางตรงหรือทางออมในการซื้อขาย หรือเปด
เผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลภายนอกโดยที่ไดรับผลประโยชนเปนการตอบแทน โดยกรณีที่ผูบริหาร
หรือพนักงานปฏิบัติไมถูกตองตามนโยบายและมาตรการที่กําหนดไวจะถูกลงโทษตามระเบียบวินัย
พนักงานของบริษัทฯ

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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นโยบายและมาตรการในการควบคุมการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช
บริษัทฯ ไดสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่บริษัทฯ จะมีประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงิน) หรือ
ขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย โดยในเรื่องของงบการเงิน
กําหนดเวลา คือ เปนเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน)
และ
60 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ได
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชวงเวลาดังกลาวเปนดังนี้ ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับ
การซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่บริษัทฯ จะมีประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงิน)
หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย บริษัทฯ จะใชบทลง
โทษสูงสุด หากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทฯ
หรือผูถือหุน ไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย
นโยบายและมาตรการในการควบคุมผูบริหารในการรายงานการถือครองหลักทรัพย
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย โดยเฉพาะในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงิน
เผยแพรตอสาธารณชน ในระหวางที่หลักทรัพยของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยใหมดังนี้
ผูบริหารจะจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตามแบบที่กําหนดในขอบังคับวาดวยการรายงานการถือหลักทรัพยและสงสําเนารายงานใหแกบริษัทฯ
ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังนี้
- รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย หรือรับโอนหลัก
ทรัพยทั้งนี้ ภายใน 3 วัน ทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่ผานมา
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
ป 2546
717

มูลคา
หนวย (พันบาท)
ป 2547
ป 2548
-0-0-

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

บริษัท ลอจิสติกส บูโร
(เอเชีย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม

1) คาทําบัญชี , คาบริการ
สํานักงาน, รายไดคาบริการ
อื่น ๆ

บริษัท ลอจิสติกส บูโร
(เอเชีย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม

2 ) รายไดคาธรรมเนียมที่ปรึกษา

-0-

-0-

-0-

บริษัท ลอจิสติกส บูโร
(เอเชีย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม

3) ดอกเบี้ยรับ

32

-0-

-0-

บริษัทหลักทรัพยซีมิโก จํากัด
(มหาชน)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน

4) รายไดจากการขาย
และบริการ
5 ) คาธรรมเนียมจากการจัด
จําหนายหลักทรัพยและคานายหนา

2,013

1,052

352

บริการ Company File and Fact Sheets

1,347

-0-

41

คาธรรมเนียมการเพิ่มทุนใหผูถือหุนเดิม

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

เงื่อนไขของรายการ

คาเชาและคาบริการเดือนละ 71,130 บาท
คาทําบัญชีเดือนละ 10,000 บาท

เปนขอตกลงระหวางบริษัทฯกับ
บริษัทรวม เปนราคาตามสัญญา

ราคาตามสํญญาโครงการรวมระหวาง บรุค
เคอร กรุป กับบริษัท ลอจิสติกส บูโร (เอ
เชีย) จํากัด
และธนาคารโลก
คาเชาและคาบริการเดือนละ 71,130 บาท
คาทําบัญชีเดือนละ 10,000 บาท

เปนขอตกลงระหวางบริษัทฯกับ
บริษัทรวม เปนราคาตามสัญญา

คิดดอกเบี้ยรอยละ 6.75 % ตอป
ของยอดลูกหนี้คางชําระตั้งแต
เดือน พฤศจิกายน 2545 ยกเลิกการ
คิดดอกเบี้ยตั้งแต 1 เมษายน 2546
เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติและ
เปนไปตามราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
ป 2546
224

มูลคา
หนวย (พันบาท)
ป 2547
3

ป 2548
4

40

156

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก
ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน

6) รายไดจากการขาย
และบริการ

บริษัทเอ็ม.ซี.แอล จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน

7) คาบริการสํานักงาน,
รายไดคาบริการอื่น ๆ
8) ซื้อเครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
9) คาที่ปรึกษาและคานายหนาในการจัดหา
งาน

91

บริษัทเอ็มซีแอล ไอที เซอรวิส จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทเอ็มซีแอล รีเสิรช จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทดีดับบลิวพีซิตี้สแปซ จํากัด
dwp cityspace Ltd.
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทนครไทยสตริปมิลลจํากัด
(มหาชน) เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทเอเชี่ยน โมทิฟ จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม

เงื่อนไขของรายการ

บริการ Company File and Fact Sheets

เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติและ
เปนไปตามราคาตลาด

149

คาเชาและคาบริการเดือนละ 10,000 บาท

-0-

-0-

เปนราคาจายครั้งเดียว

เปนขอตกลงระหวางบริษัทฯกับ
บริษัทรวม เปนราคาตามสัญญา
เปนราคาที่ตกลงรวมกัน

302

2,873

736

10) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

194

-0-

-0-

ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน โดยคิดเปนอัตรา
รอยละของยอดรายไดจากลูกคาที่หามาให
เปนราคาจายครั้งเดียว

เปนราคาที่ตกลงรวมกัน

11) คาที่ปรึกษา

195

195

-0-

เปนราคาจายครั้งเดียว

เปนราคาที่ตกลงรวมกัน

12) คาปรับปรุงสํานักงาน และ คาใชจายอื่น

2,076

31

-0-

เปนราคาจายเปนงวด ๆ ตามงานที่เสร็จ

เปนราคาที่ตกลงรวมกัน

13) รายไดคาบริการ

-0-

2,187

-0-

เปนราคาจายเปนงวด ๆ ตามงานที่เสร็จ

เปนราคาที่ตกลงรวมกัน

14) รายไดคาบริการ

-0-

1,979

2,198

เปนราคาจายเปนงวด ๆ ตามงานที่เสร็จ

เปนราคาที่ตกลงรวมกัน

15) สวนแบงผลกําไร(ขาดทุน)
ตามโครงการรวม

-0-

218

-0-

เปนราคาจายเปนงวด ๆ ตามงานที่เสร็จ

เปนราคาที่ตกลงรวมกัน

เปนราคาที่ตกลงรวมกัน
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
/ ความสัมพันธ
บริษัท คูดู จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

16) รายไดคาบริการ

มูลคา
หนวย (พันบาท)
ป 2546
-0-

ป 2547
-0-

ราคา / อัตราคาธรรมเนียม
ป 2548
3,006

เปนราคาจายเปนงวด ๆ ตามงานที่เสร็จ

เงื่อนไขของรายการ

เปนราคาที่ตกลงรวมกัน
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ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันของคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
รายการระหวางกัน
1. รายการซื้อ/ขายสินคาหรือบริการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการคา
ปกติของธุรกิจ และราคาไมทําใหบริษัทฯ เสียประโยชน

2. รายการซื้อ/ขายทรัพยสิน

มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการคา
ปกติของธุรกิจ และราคาไมทําใหบริษัทฯ เสียประโยชน

มาตรการในการทํารายการระหวางกันและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัท ฯ มีนโยบายในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดวยความโปรงใส โดยคํานึงถึงความเปนธรรมและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดย
ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
แนวโนมการทํารายการระหวางกันจะเปนรายการทางการคาที่เปนธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อ
ประโยชนทางธุรกิจปกติ โดยกลุมผูเกี่ยวโยงในการทํารายการระหวางกันจะเปนดังรายชื่อที่เปดเผยขางตน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : พันบาท
รายการ
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น – เงินฝากประจํา
เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพยเพื่อคา
เงินลงทุนชั่วคราว –หลักทรัพยเผื่อขาย
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ
เงินมัดจํา
เครื่องหมายการคา – สุทธิ
คาความนิยม – สุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคา
เงินทดรองจากกรรมการ
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดรับลวงหนา
เงินคาซื้อหุนคางจาย
เงินเดือนและโบนัสคางจาย
เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของ
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ตรวจสอบแลว
เฉพาะบริษัท ฯ
2546
2547
2548

งบรวม
2547
2548

14,159
26,079
11,800
26,170
4,147
258
904
2,546
6
11,058
3,782
100,909

15,585
80
20,594
18,409
2,170
1,036
1,643
11,653
4,174
75,344

139,481
51
14,802
5,857
1,123
939
2,063
4,392
6,050
7,728
4,985
187,471

15,662 145,141
80
51
20,594 14,802
18,409
5,857
1,802
554
1,036
939
1,680
2,320
6,050
11,608
7,830
4,174
4,985
75,045 188,529

781

49

107

392
1,142
2,282

2,295
674
2,691

-

423
953
2,178

49
2,295
674
2,822

240
423
953
2,297
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รายการ
สํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลงทุนใน
บริษัทยอย
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูล
คาเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
รายไดจากการบริการ
รวมรายได
ตนทุนในการบริการและคาใชจายในการ
บริหาร
ขาดทุนจากการตัดจําหนายเงินลงทุน คา
ความนิยม
สวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทยอยและ
บริษัทรวม
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของผูถือหุนสวน
นอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ตรวจสอบแลว
เฉพาะบริษัท ฯ
2546
2547
2548
257
430
379

งบรวม
2547
2548
-

4,854

6,139

4,040

5,840

3,913

261,359
138,116
28,397
(41,173)
1,794

261,359
138,961
28,397
(41,308)
(9,849)

365,666
277,922
28,397
(41,308)
(15,641)

261,359
138,961
28,397
(41,308)
(9,849)

365,666
277,922
28,397
(41,308)
(15,641)

(31,079)
96,055

(46,996)
69,205

(65,939)
183,431

(46,996) (65,939)
1,186
69,205 184,617

66,531
84,368
71,065

52,902
53,628
63,631

32,625
35,138
53,224

328

-

-

-

-

-

180

4
-

5,733

-

5,733

-

-

-

-

(15,916)

(18,944)

32,440
34,961
53,917

-

8,599

4,372

858

52,902
53,628
63,811

13

(15,916) (18,943)
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อัตราสวนทางการเงิน
ตรวจสอบแลว
รายการ

เฉพาะบริษัท ฯ
2546

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 (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (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)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

2547

งบรวม
2548

2547

2548

18.72
17.91
(0.35)
8.96
40.16
27.96
12.87
27.28

10.43
9.58
(3.88)
4.69
76.75
36.18
9.95
66.80

44.88
43.76
(1.97)
2.69
133.88
37.04
9.72
124.16

10.15
9.37
(3.79)
4.69
76.75
36.54
9.85
66.89

43.36
42.38
(2.05)
2.67
134.64
35.86
10.04
124.61

(7.31)%
(7.31)%
21.14%
(67.11)%
5.18%
7.52%

(20.28)%
(20.28)%
1.35%
(186.18)%
(29.68)%
(19.26)%

(63.14)%
(63.14)%
7.15%
(44.83)%
(53.91)%
(15.00)%

(20.62)%
(20.62)%
1.35%
(183.11)%
(29.68)%
(19.26)%

(66.21)%
(66.21)%
7.21%
(46.57)%
(54.18)%
(14.93)%

6.15%
70.81%
1.19

(18.06)%
(99.62)%
0.61

(14.42)%
(148.19)%
0.27

0.05
(1,086.67)

0.09

0.02

-

0.53
-

3.73

0.50
0.02
0.35

(18.11)% (14.37)%
(99.96)% (147.70)%
0.61
0.27

0.08

0.02

-

-

1.56

3.73

12.12

0.50
(0.03)
0.33

0.50
(0.06)
0.25

0.50
(0.03)
0.33

0.50
(0.06)
0.25
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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ
ภาพรวมของผลการดําเนินงานในป 2548 ของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทฯ รับรูรายไดจากกการใหบริการเปนรายไดเมื่อมีการใหบริการตามสวนของงานที่ทําเสร็จและมี
การเรียกเก็บเงินจากลูกคาแลว ซึ่งบริษัทฯ จะรับรูรายไดครั้งแรกเมื่อมีการทําสัญญา และตอๆ ไปตาม
สวนของงานที่ทําเสร็จ
บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการใหบริการดานงานวิจัยและที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งจําแนกเปน 4 ประเภท
ไดแก วาณิชธนกิจ งานที่ปรึกษาและงานวิจัยทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธบริษัทจดทะเบียน และงาน
บริการขอมูลดวยสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2548
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการรวมลดลงเปน 32.44 ลานบาท เปรียบเทียบกับจํานวน 52.90 ลาน
บาทจากงวดเดียวกันของปกอน หรือลดลงรอยละ 38.68
มีสาเหตุหลักเนื่องจากสภาวะตลาดที่ไมเอื้ออํานวยจึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินโครงการที่เกี่ยว
ของกับการปรับโครงสรางของบริษัทลูกคา
รายไดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.72 ลานบาทในป 2548 มีสาเหตุหลักเนื่องจาก รายไดเกิดจากการจําหนายเงินลง
ทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งเพิ่มขึ้นเทากับ 0.10 ลานบาท รายไดอื่น ๆ และรายไดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจํานวน
0.64 ลานบาท รายไดเกิดจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรลดลงจํานวน 0.02 ลานบาท
คาใชจายรวมลดลงรอยละ 22.47 คิดเปน 15.63 ลานบาท จากจํานวน 69.55 ลานบาท ในป 2547 เป น
จํานวน 53.92 ล านบาท ในป 2548 สาเหตุห ลักเนื่ องจากค าใชจายตนทุ นขายและการบริการลดลง
4.41 ลานบาท คาใชจายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น 5.76 ลานบาท ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูล
คาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาลดลง 5.73 ลานบาท คาตอบแทนของกรรมการเพิ่มขึ้น 0.27 ลาน
บาท
ดังนั้นผลประกอบการประจําป 2548 มีผลขาดทุนจํานวน 18.94 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 15.92 ลานบาท
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตอหุน 0.05 บาทในป 2548 ผลขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิตอหุน
0.06 บาทในป 2547
จากสาเหตุดังกลาวขางตนสงผลใหอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวลดลงจากลบรอยละ 20.62 ในป 2547 เปน
ลบรอยละ 66.21 และอัตรากําไรสุทธิปรับตัวลดลงจากลบรอยละ 29.68 ในป 2547 เปนลบรอยละ 54.18
ในป 2548 ตามลําดับ รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรที่ไดรับผลกระทบปรับตัวลดลงเปน
ลบในทิศทางเดียวกัน
อยางไรก็ตามอัตราผลตอบแทนผูถือหุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยเปนผลมา
จากการเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมซึ่งสงผลใหสวนของผูถือหุนและสินทรัพยรวมของบริษัท ฯ แข็งแกรง
ขึ้น
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ
รายไดจากการใหบริการของฝายวาณิชธนกิจ งานที่ปรึกษาและงานวิจัยทางธุรกิจ งานประชาสัมพันธบริษัท
จดทะเบี ย น และอื่ น ๆ ลดลงจาก 45.78 ล า นบาทป 2547 เป น จํ า นวน 27.78 ล า นบาทในป 2548
หรือลดลงรอยละ 39.32 เนื่องจากสภาวะตลาดที่ไมเอื้ออํานวยจึงทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินโครง
การที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางของบริษัทลูกคา
สําหรับฝายสื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลนมีรายไดลดลงจาก 6.94 ลานบาท ในป 2547 เปน 4.60
ลานบาทในป 2548 หรือลดลงรอยละ 33.72 เนื่องจากฝายนี้ กําลังพัฒ นาซอฟทแวรของผลิตภัณ ฑส อง
ชนิด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะการแขงขันในทองตลาดและเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน
ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
สินทรัพย
ป 2548 บริษัทและบริษั ทยอ ยมี สินทรัพ ยรวมเพิ่ มขึ้ นรอยละ 151.21 คิดเปนจํานวน 113.48 ลานบาท
ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น จากจํ า นวน 75.05 ล า นบาทในป 2547 เป น จํ า นวน 188.53 ล านบาท ในป 2548 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท ฯ มีการเพิ่มทุนใหแกผูถือ
หุนเดิมในเดือนกันยายน 2548 อยางไรก็ตามลูกหนี้การคา- สุทธิลดลงเพิ่มขึ้น 13.65 ลานบาท
ในป 2548 บริษัท ฯ ไมมี เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียที่แสดงในงบการ
เงินรวม
ในป 2548 บริษั ท ฯ มีเงินลงทุ นทั่ วไปในบริษั ท คูดู จํากัด ประเภทกิ จการพั ฒ นาอสั งหาริมทรัพ ยเป น
จํานวนเงินรวม 2,450,370 บาท และ บริษัท ซันเทคกรุป จํากัด (มหาชน) ประเภทกิจการแปรสภาพเหล็ก
เปนจํานวนเงินรวม 3,600,000 บาท บริษัทฯ ไดรับเงินลงทุนทั่วไปดังกลาวจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้
ในระหวางป 2548
อยางไรก็ตามพิจารณาโดยรวมระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 76 วันในป 2547 ไดเพิ่มขึ้นเปนประมาณ
134 วันในป 2548
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมลดลงจากจํานวน 5.84 ลานบาทในป 2547 เปนจํานวน 3.91 ลาน
บาทในป 2548 หรือลดลงรอยละ 33.05 คิดเปนจํานวนเงิน 1.93 ลานบาท โดยมีส าเหตุหลักมาจาก
จํานวนเจาหนี้การคา- กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ สิ้นป 2548 ลดลงคิดเปนจํานวนเงิน 1.87 ลานบาท ในขณะ
ที่เจาหนี้การคาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.19 ลานบาท
คาใชจายคางจายลดลงคิดเปนจํานวนเงิน 0.17 ลานบาท
และรายไดรับลวงหนาเพิ่ มขึ้นคิดเปนจํานวน เงิน 0.28 ลานบาท
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 0.25 ลานบาท
ในป 2548 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 69.21 ลานบาทในป 2547 เปนจํานวน 184.62 ลานบาท
ในป 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 166.75 คิดเปนจํานวนเงิน 115.41 ลานบาท มีสาเหตุหลักจากบริษัท ฯ
ไดทําการเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมในเดือนกันยายน 2548 อยางไรก็ตามบริษัท ฯ มีผลขาดทุนในรอบป
2548 จํานวน 18.94 ลานบาท และมีขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น 5.73 ลานบาท
กระแสเงินสด
ในป 2548 บริษัทฯ ไดใชเงินสวนใหญไปกับกิจกรรมการดําเนินงานเปนจํานวนเงินรวม 10.00 ลานบาท
พรอมทั้งมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 0.73 ลานบาทรวมถึงเงินสดรับจากการออกจําหนาย
หุนสามัญเนื่องจากการเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 138.96 ลานบาท เงินสดรับจากการออกจําหนาย
หุนสามัญในบริษัทยอยจํานวน 1.25 ลานบาท ทํ าใหกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 129.48 ลานบาทในป
2548
โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 0.02 เทาในป 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.08 เทา ในป
2547 อัตราส วนสภาพคล องและสภาพคล องหมุ น เร็วในป 2548 อยูที่ 43.36 เท า และ 42.38 เท า ตาม
ลําดับ ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเทากันประมาณ 10 วันในป 2547 และในป 2548
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจาการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมา 2548 มีจํานวนเงินรวม
795,000 บาท
- คาถายเอกสาร คาพาหนะ และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวม 3,319 บาท
2. คาบริการอื่น ( non- audit fee)
- ไมมี-

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2548 และ 2547
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาได ตรวจสอบงบดุ ลรวม ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 งบกํ าไรขาดทุ นรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
บรุ คเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษั ทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษั ท บรุคเคอร กรุ ป
จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกันซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เป น สาระสํ าคัญ หรือไม การตรวจสอบรวมถึ งการใชวิธี การทดสอบหลั ก ฐานประกอบรายการทั้ งที่ เป น
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่ อวาการตรวจสอบดัง
กลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ผลการดําเนิน
งานและกระแสเงินสดสําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

ทิพวัลย นานานุวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ : 22 กุมภาพันธ 2549

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

118

รายงานประจําป 2548
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเผื่อขาย
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
อื่น ๆ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
รายไดที่ยังไมเรียกชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
อื่น ๆ
รวมรายไดที่ยังไมเรียกชําระ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งบันทึก
โดยวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนทั่วไป
อุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

2548

4
5
6

145,141,493
51,427
14,801,866

15,662,283
80,142
20,593,901

139,481,121
51,427
14,801,866

15,585,364
80,142
20,593,901

234,062
5,856,500
6,090,562
12,660
939,474

1,337,500
18,408,678
19,746,178
14,300
1,036,484

234,062
5,856,500
6,090,562
581,533
939,474

1,337,500
18,408,678
19,746,178
382,312
1,036,484

9

307,050
1,119,375
1,426,425
1,201,086
169,664,993

450,000
546,370
996,370
1,133,406
59,263,064

307,050
1,119,375
1,426,425
943,454
164,315,862

450,000
546,370
996,370
1,096,279
59,517,030

10
11
12

6,050,370
7,829,787
4,984,617
18,864,774
188,529,767

11,608,005
4,174,144
15,782,149
75,045,213

4,392,094
6,050,370
7,728,245
4,984,617
23,155,326
187,471,188

11,653,398
4,173,805
15,827,203
75,344,233

7, 9
7
9
8

2547

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
9
อื่น ๆ
รวมเจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายไดรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน
10
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
13
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 731,331,010 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
(2547 : หุนสามัญ 522,718,072 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท)
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 555,843,914 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
(2547 : หุนสามัญ 277,921,957 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท )
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน
6
ขาดทุนสะสม
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2548

2547

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

423,207
239,573
662,780

2,294,690
48,952
2,343,642

423,207
107,000
530,207

2,294,690
48,952
2,343,642

953,413
774,703
1,522,574
3,250,690
3,913,470

673,843
945,838
1,876,513
3,496,194
5,839,836

953,413
774,703
1,403,107
3,131,223
3,661,430

673,843
814,788
1,876,513
3,365,144
5,708,786

3,913,470

5,839,836

379,310
379,310
4,040,740

430,467
430,467
6,139,253

365,665,505

261,359,036

365,665,505

261,359,036

277,921,957
(12,911,076)

138,960,979
(12,911,076)

277,921,957
(12,911,076)

138,960,979
(12,911,076)

(15,641,271)
(65,939,162)
183,430,448
1,185,849
184,616,297
188,529,767

(9,849,236)
(46,995,687)
69,204,980
397
69,205,377
75,045,213

(15,641,271)
(65,939,162)
183,430,448
183,430,448
187,471,188

(9,849,236)
(46,995,687)
69,204,980
69,204,980
75,344,233

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
หนี้สูญไดรับคืน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเพื่อคา
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
ขาดทุนกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนสุทธิสว นที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนสุทธิสําหรับป
ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนตอหุนปรับลด
ขาดทุนสุทธิ

6
15

2548

2547

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

32,439,680
1,075,350
1,445,724
34,960,754

52,901,661
726,194
53,627,855

32,624,619
1,075,350
1,438,411
35,138,380

52,901,661
726,002
53,627,663

22,923,321
29,914,033

27,335,117
35,668,829

22,923,321
29,220,364

27,335,117
35,488,621

1,080,000
53,917,354
(18,956,600)
13,125
(18,943,475)

5,732,670
807,647
69,544,263
(15,916,408)
11
(15,916,397)

858,170
1,080,000
54,081,855
(18,943,475)
(18,943,475)

5,732,670
180,005
807,647
69,544,060
(15,916,397)
(15,916,397)

(0.05)

(0.06)

(0.05)

(0.06)

(0.04)

(0.04)

(0.04)

(0.04)

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

121

รายงานประจําป 2548
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตนป 2547
หุนสามัญออกจําหนายระหวางป

13

ทุนเรือนหุนที่ออก

สวนต่ํากวา

จากการเปลี่ยนแปลง

และชําระแลว

มูลคาหุนสามัญ

มูลคาเงินลงทุน

138,115,875

(12,775,859)

1,794,198

845,104

(135,217)

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

-

-

ขาดทุนสุทธิสําหรับป

-

-

138,960,979

ยอดคงเหลือปลายป 2547
หุนสามัญออกจําหนายระหวางป

(12,911,076)

(11,643,434)
(9,849,236)

138,960,978

-

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

-

-

ขาดทุนสุทธิสําหรับป

-

-

-

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น

-

-

-

ยอดคงเหลือปลายป 2548

13

277,921,957

(12,911,076)

(5,792,035)

(15,641,271)

สวนของผูถือหุน
ขาดทุนสะสม

สวนนอย

(31,079,290)

408

รวม
96,055,332

-

-

709,887

-

-

(11,643,434)

(15,916,397)

(11)

(15,916,408)

(46,995,687)

397

69,205,377

-

-

138,960,978

-

-

(5,792,035)

(18,943,475)
(65,939,162)

(13,125)

(18,956,600)

1,198,577

1,198,577

1,185,849

184,616,297

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
กําไร(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตนป 2547
หุนสามัญออกจําหนายระหวางป

13

ทุนเรือนหุนที่ออก

สวนต่ํากวา

จากการเปลี่ยนแปลง

และชําระแลว

มูลคาหุนสามัญ

มูลคาเงินลงทุน

138,115,875

(12,775,859)

1,794,198

845,104

(135,217)

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

-

-

ขาดทุนสุทธิสําหรับป

-

-

138,960,979

ยอดคงเหลือปลายป 2547
หุนสามัญออกจําหนายระหวางป

(12,911,076)

138,960,978

-

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

-

-

ขาดทุนสุทธิสําหรับป

-

-

ยอดคงเหลือปลายป 2548

13

277,921,957

(12,911,076)

(11,643,434)
(9,849,236)
(5,792,035)
(15,641,271)

ขาดทุนสะสม
(31,079,290)

รวม
96,054,924

-

709,887

-

(11,643,434)

(15,916,397)

(15,916,397)

(46,995,687)

69,204,980

-

138,960,978

-

(5,792,035)

(18,943,475)

(18,943,475)

(65,939,162)

183,430,448

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

123

รายงานประจําป 2548
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ
ปรับกระทบยอดขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ตัดจําหนายลูกหนี้การคา
คาเผื่อสินคาลาสมัย(โอนกลับ)
โอนกลับคาใชจายคางจายเปนรายได
คาตัดบัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
สินคาใชในการสงเสริมการขาย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

2547

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

(18,943,475)

(15,916,397)

(18,943,475)

(15,916,397)

4,587,683
(1,093,374)
100,000
174,384
(75,000)
427,210
169,200
(101,467)

4,608,786
1,698,897
(19,916)
367,962
282,548
-

858,170
4,583,727
(1,093,374)
100,000
174,384
(75,000)
426,871
169,200
(101,467)

180,005
4,604,279
1,698,897
(19,916)
367,962
282,548
-

48
(13,125)

5,732,670
107,251
(11)

(14,767,916)

48

5,732,670
107,251
-

(3,138,210)

(13,900,916)

(2,962,701)

9,030,596
1,640
(246,574)
(947,735)
(1,237,683)

(17,298,103)
(1,839)
(395,447)
480,085
(760,426)

9,030,596
(199,221)
(246,574)
(727,230)
(1,237,683)

(17,298,103)
(124,317)
(395,447)
453,911
(760,087)

(1,857,253)
23,872
(10,001,053)

1,370,935
(232,733)
(19,975,738)

(1,813,435)
(140,936)
(9,235,399)

1,346,797
(235,783)
(19,975,730)

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

124

รายงานประจําป 2548
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําซึ่งมีกําหนดระยะเวลาจายคืนมากกวา 3 เดือน
หรือมีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
ซื้ออุปกรณ
รายการปรับปรุงสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนสามัญ
เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยจากการออกจําหนายหุนสามัญ
ในบริษัทยอย
เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยจากการเรียกชําระคาหุนสามัญ
ในบริษัทยอยเพิ่มเติม
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 4)
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :เงินสดจายระหวางปสําหรับ :
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
รายการที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด
เงินลงทุนรับจากการรับชําระหนี้

2547

28,715
50,000
15,540
(776,004)
(49,010)
(730,759)

46,445
(5,352,893)
(5,307,479)

28,715
(5,249,954)
50,000
15,540
(674,123)
(5,829,822)

138,960,978

709,887

138,960,978

-

1,250,000

(1,031)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

-

-

-

(1,031)
46,445
(5,352,893)
(5,307,479)
709,887
-

44
140,211,022
129,479,210
15,662,283
145,141,493

709,887
(24,573,330)
40,235,613
15,662,283

138,960,978
123,895,757
15,585,364
139,481,121

709,887
(24,573,322)
40,158,686
15,585,364

1,176,963

770,089

1,176,963

770,088

6,050,370

-

6,050,370

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะของธุรกิจ
บริษั ท บรุคเคอร กรุป จํากั ด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเป นบริษัทมหาชนจํากั ดตามกฎหมายไทย
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือ การใหบริการดานการวิจัยและที่ปรึกษา
ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูชั้น 16 อาคารหะรินธร เลขที่ 54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
1.2 ขอสมมติฐานในการจัดทํางบการเงิน
ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยยังคงมีขาดทุนสะสมเปนจํานวนมาก ความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของบริษัทฯและบริษัทยอยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานในอนาคต
และความสามารถในการหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม งบการเงินที่แนบมานี้ไดจัดทําขึ้น
ตามหลักการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ โดยถือวาบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถดําเนินงาน
ได อยางตอเนื่องและการขายหรือเรียกคืนสิ นทรัพ ยและการจายชําระหนี้ และภาระหนี้สิ นของ
บริษัทฯและบริษัทยอยจะเปนไปตามปกติธุรกิจโดยไมคาดวาจะมีการหยุดชะงักของการดําเนิน
งานตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และของบริษัท
ยอยดังนี้ :ประเภทธุรกิจ
บริษัท บรุคเคอร มารเก็ต รีเสิรซ จํากัด
บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท บรุคเคอร เอาทซอรสซิ่ง
จํากัด”)
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย)
จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท บรุคเคอร ธาราสยาม
จํากัด”)

ไมไดประกอบกิจการ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมและ นักลงทุน
ตางประเทศ
ตัวแทนและที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ทุนชําระแลว
พันบาท พันบาท
17,940
10,000

17,940
7,500

4,250

250

อัตราสวนการถือหุน
รอยละ
รอยละ
99.99
49.99

99.99
99.99

99.99

99.99

ยอดคงคางและรายการระหวางกันของบริษัทฯกับบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของ
บริษัทฯ และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้ :3.1 การรับรูรายได
ก)

รายไดคาบริการ
รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อมีการใหบริการ
ตามขั้นความสําเร็จของงาน

ข)

รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายรับรูเปนรายได เมื่อไดสงมอบสินคาและโอนกรรมสิทธิในสินคา
ใหกับลูกคาแลว ซึ่งแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหลัง
หักสินคารับคืนและสวนลดแลว

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
และ
เงิน ลงทุ น ระยะสั้ น ในตั๋ วเงิ น หรื อตั๋ วสั ญ ญาใช เงิน ที่ อ อกโดยสถาบั น การเงิ น ซึ่ ง ถึ ง
กําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และปราศจากภาระผูกพัน
3.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูก หนี้ ก ารค าแสดงตามมูล ค าสุ ท ธิที่ จะได รับ บริษั ท ฯตั้ งค าเผื่อหนี้ ส งสั ยจะสู ญ
สําหรับผล ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ในงบดุล
3.4 สินคาคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปแสดงในราคาตนทุนที่เกิดขึ้นจริง (วิธีเขากอนออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
สํารองเผื่อสินคาลาสมัยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ชํารุด ลาสมัย หรือเคลื่อนไหวชา
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3.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

ข)

เงินลงทุ นในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่ งบริษั ทฯถื อเป นหลั กทรัพ ยเพื่ อค า
แสดงตามมูลคายุติธรรม ซึ่งมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอ
ซื้ อ หลั ง สุ ด ณ สิ้ น วั น ทํ า การสุ ดท ายของงวดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย
บริษัทฯรับรู การเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

ค)

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย
แสดงตามมูลคายุติธรรม ซึ่งมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคํานวณจากราคาเสนอ
ซื้ อ หลั ง สุ ด ณ สิ้ น วั น ทํ า การสุ ดท ายของงวดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย
บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือ
หุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบ
กําไรขาดทุน

ง)

เงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่เกี่ยวของกันบันทึกตามวิธีราคาทุน บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาตอเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับของเงินลงทุนต่ํากวาราคาทุนในบัญชี

3.6 อุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาของอุปกรณ (ยกเวน เว็บไซต) คํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ :เครื่องตกแตงและติดตั้ง
อุปกรณสํานักงาน
คอมพิวเตอร
ยานพาหนะ

5
5
3, 5
5

ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคาของเว็บไซตคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีผลรวมจํานวนปตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 5 ป

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

128

รายงานประจําป 2548

3.7 เงินตราตางประเทศ
รายการที่ เป นเงินตราต างประเทศซึ่ งเกิดขึ้นระหวางป ไดแปลงค าเป นเงินบาทโดยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วัน
ที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผล
การดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน
3.8 ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่อยูในระหวางป
ขาดทุ นต อหุ นปรั บลดคํ านวณโดยการหารขาดทุ นสุ ทธิ สํ าหรั บป ด วยผลรวมของ
จํานวนถัวเฉลี่ย ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ
3.9 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวน
ที่ประมาณไว
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
2548
40,182
21,401,322

2547
35,287
2,918,523

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
30,182
35,287
15,750,950
2,841,604

100,156,173

12,708,473

100,156,173

12,708,473

23,543,816
145,141,493

15,662,283

23,543,816
139,481,121

15,585,364

งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
เงินฝากประจําที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา
3 เดือน
ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา
3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5. เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินฝากประจําของบริษัทฯจํานวน 51,000 บาท ไดนําไปวางไว
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

129

รายงานประจําป 2548

เปนหลักประกันการใหบริการการขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ตกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง
6. เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเผื่อขายในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ :-

ราคาทุน

2548
มูลคา

ขาดทุนที่ยัง

ยุติธรรม

ไมเกิดขึ้น

ราคาทุน

(หนวย : บาท)
2547
มูลคา
ขาดทุนที่
ยัง
ยุติธรรม ไมเกิดขึ้น

เงินลงทุนชั่วคราว :หลักทรัพยเผื่อขาย
หุนของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) (จํานวน 32,177,970 หุน) 30,443,137 14,801,866
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเผื่อขาย

(15,641,271) 30,443,137 20,593,901 (9,849,236)
30,443,137 14,801,866 (15,641,271) 30,443,137 20,593,901 (9,849,236)

เมื่ อวั น ที่ 8 มกราคม 2547 บริษั ท จั ส มิ น อิ น เตอรเนชั่ นแนล จํากั ด (มหาชน) ได ดําเนิ น การจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญจากเดิมหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 1 บาท เปนผลให
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเผื่อขายในหุนของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เพิ่ม
จาก 2,217,797 หุน เปน 22,177,970 หุน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯไดพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทฯโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุ นในหุนสามัญของบริษัท จัสมิ น อินเตอรเนชั่นแนล จํากั ด (มหาชน) จํานวน 10
ลานหุ นจากเงินลงทุ นชั่ วคราว - หลั กทรัพยเพื่ อค าเป นเงินลงทุ นชั่ วคราว - หลั กทรัพย เผื่ อขาย บริษั ทฯ
บันทึกมูลคา
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเผื่อขายโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปนราคาทุน
และบั นทึ กผลขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงมู ลคาของเงินลงทุ นที่ โอนเปลี่ ยนประเภทดั งกล าว
จํานวนประมาณ 5.7 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุน ภายใตรายการ “ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา” เปนผลใหเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มจาก 22,177,970 หุน
เปน 32,177,970 หุน
7. ลูกหนี้การคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯแยกตามอายุที่คาง
ชําระไดดังนี้ :-
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2548
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมครบกําหนดชําระ
รวม
บริษัทอื่น
ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

(หนวย : บาท)
2547

234,062
234,062

1,337,500
1,337,500

664,908

1,513,480

5,180,893
10,699
312,092
6,168,592
(312,092)
5,856,500
6,090,562

1,833,193
16,137,355
530,033
1,358,746
21,372,807
(2,964,129)
18,408,678
19,746,178

2548
2,483,893
(1,544,419)
939,474

(หนวย : บาท)
2547
2,622,024
(1,585,540)
1,036,484

8. สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูป
หัก : สํารองเผื่อสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการทางธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย (ซึ่งไดตัดออกแลวในการจัดทํางบ
การเงินรวม) และบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวนรวมกัน
และ/หรือ คูสมรสของกรรมการ)
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รายการธุรกิจที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ :งบการเงินรวม

บริษัทยอย
รายไดคาบริการ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดคาเชา
คาที่ปรึกษาจาย

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย
หลักทรัพย
คาใชจายอื่น

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ
2548
2547

2548

2547

-

-

185

-

5,589
120

5,257
120

5,589
120

5,257
120

736

3,068

736

3,068

41
-

249

41
-

249

(หนวย : พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตลาด
ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดย
คิด คาเชาเดือนละ 10,000 บาท
ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน โดยคิด
เปนอัตรารอยละของยอดรายไดจาก
ลูกคาที่หามาให
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงรวมกัน
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ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :งบการเงินรวม
2548
2547
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท นครไทยสตริปมิลล จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย :
บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ “บรุคเคอร เอาทซอรสซิ่ง จํากัด”)
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท บรุคเคอร ธาราสยาม จํากัด”)
บริษัท บรุคเคอร มารเก็ต รีเสิรซ จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท เอ็ม ซี แอล จํากัด
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดที่ยังไมเรียกชําระ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
รวมรายไดที่ยังไมเรียกชําระ
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เอ็ม ซี แอล จํากัด
บริษัท เอเชี่ยน โมทิฟ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด
แมเนจเมนท จํากัด
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547

234,062
234,062

668,750
668,750
1,337,500

234,062
234,062

668,750
668,750
1,337,500

-

-

103,850

33,197

-

-

66,571

17,965

-

-

398,452

316,850

12,660
12,660

14,300
14,300

12,660
581,533

14,300
382,312

307,050
307,050

450,000
450,000

307,050
307,050

450,000
450,000

422,988
-

1,941,201
264,207
88,767

422,988
-

1,941,201
264,207
88,767

219
423,207

515
2,294,690

219
423,207

515
2,294,690
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10. เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้ :(หนวย : บาท)
เงินลงทุน
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแลว
2548
บาท

สัดสวนการถือหุน
2547
บาท

2548
รอยละ

วิธีราคาทุน

วิธีสวนไดเสีย

2547
รอยละ
เงินลงทุนสุทธิ
2548

บริษัทยอย
บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
(เดิมชื่อ “บรุคเคอร เอาทซอรสซิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจ
จํากัด”)
ขนาดกลางและขนาด
ยอมและ นักลง
ทุนตางประเทศ
บริษัท บรุคเคอร มารเก็ต รีเสิรซ
จํากัด
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ
“บริษัท บรุคเคอร ธาราสยาม จํากัด”)

ไมไดประกอบ
กิจการ
ตัวแทนและที่
ปรึกษา
ทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน - งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2547

(ผลขาดทุนที่เกินกวา
เงินลงทุนใน
กิจการที่เกี่ยวของกัน)

2548

2547

2548

1,185,059

-

-

-

(379,310) (333,052)

10,000,000

7,500,000

49.99

99.99

1,250,375

750

17,940,000

17,940,000

99.99

99.99

12,277,670

12,277,670

4, 250,000

250,000

99.99

99.99

4,000,955

1,000

3,207,035

-

-

17,529,000

12,279,420

4,392,094

-

(379,310) (430,467)

-

ในระหวางป 2548 และ 2547 บริษัทยอยไมมีการประกาศจายเงินปนผล
เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2548 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท บิ น สแวงเกอร บรุ ค เคอร
(ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท บรุคเคอร ธาราสยาม จํากัด”) ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมรอยละ 75
ของทุน จดทะเบียน มีผลทําใหทุนชําระแลวของบริษัทยอยดังกลาวมีจํานวน 1 ลานบาท (หุนสามัญ
100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)
ต อมาเมื่ อวั นที่ 1 สิ งหาคม 2548 ที่ ป ระชุ มวิ ส ามั ญ ผู ถื อหุ น ของบริ ษั ท บิ นสแวงเกอร บรุ คเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุน
ละ 10 บาท) เป น 4.25 ลานบาท (หุ นสามั ญ 425,000 หุ น มู ลคาหุ นละ 10 บาท) ซึ่ งบริษั ทฯได ลงทุ นในหุ น
สามั ญของบริษั ทยอยดั งกล าวทั้ งจํ านวน มี ผลให เงินลงทุ นในบริ ษั ทย อยดั งกล าวตามราคาทุ นมี จํานวน
ประมาณ 4.0 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 14 กันยายน
2548 และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท บรุคเคอร ธาราสยาม จํากัด” เปน “บริษัท บินสแวงเกอร บรุค
เคอร (ประเทศไทย) จํากัด” ในวันเดียวกัน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

2547
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เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติใหขายเงินลงทุนของ
บริ ษั ท บรุ ค เคอร บิ ส เนส โซลู ชั่ น จํ ากั ด (เดิ ม ชื่ อ “บริ ษั ท บรุ ค เคอร เอ า ท ซ อร ส ซิ่ ง จํ ากั ด ”) จํ า นวน
37,497 หุน โดยมีมูลคาเงินลงทุนสุทธิตามบัญชีเปนผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนจํานวน 51,467 บาท
ในราคา 50,000 บาท และมีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 101,467 บาท ทําใหสัดสวนการ
ถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวลดลงจากรอยละ 99.99 เปนรอยละ 49.99 โดยบริษัทฯยังมีอํานาจในการ
ควบคุมบริษัทยอยนี้อยู
ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2548 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท บรุ ค เคอร บิ ส เนส
โซลูชั่น จํากัด ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 7.5 ลานบาท (หุนสามัญ 75,000 หุน มูลคาหุน
ละ 100 บาท) เป น ทุ น จดทะเบี ย น 10 ล า นบาท (หุ น สามั ญ 100,000 หุ น มู ล ค าหุ น ละ 100 บาท) ซึ่ ง ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติใหลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวจํานวน 1.25
ลานบาท (หุนสามัญ 12,500 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุนของบริษัทยอยดัง
กล า วให อ ยู ที่ ร อ ยละ 49.99 ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯมี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยดั ง กล า วตามราคาทุ น จํ า นวน
1,250,375 บาท บริ ษั ท ย อ ยดั ง กล า วได
จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย เมื่ อ วั น ที่ 26
ธันวาคม 2548 และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท บรุคเคอร เอาทซอรสซิ่ง จํากัด” เปน “บริษัท
บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด” ในวันเดียวกัน
11. เงินลงทุนทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯมีเงินลงทุนทั่วไปดังนี้ :ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท คูดู จํากัด
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย
บริษัทอื่น
บริษัท ซันเทคกรุป แปรสภาพเศษเหล็ก
จํากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนทั่ว
ไป

ทุนชําระแลว
2548
2547
ลานบาท ลานบาท

สัดสวนการถือหุน
2548
2547
รอยละ รอยละ

เงินลงทุน
2548
2547
บาท
บาท

247

-

1.00

-

2,450,370

-

33,000

-

1.56

-

3,600,000

-

6,050,370

-

บริษัทฯไดรับเงินลงทุนทั่วไปดังกลาวจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ในระหวางป 2548

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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12. อุปกรณ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2547
ซื้อเพิ่ม
รายการปรับปรุง
จําหนาย
31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสําหรับป
รายการปรับปรุง
จําหนาย
31 ธันวาคม 2548
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2548

อุปกรณ
สํานักงาน

คอมพิวเตอร

ยานพาหนะ

เว็บไซต

งาน
ระหวางทํา
498,750
498,750

รวม

6,562,731
31,905
6,594,636

1,534,078
88,569
(16,355)
1,606,292

11,051,596
156,780
54,482
(522,600)
10,740,258

6,500,000
6,500,000

230,729
230,729

3,672,633
1,314,357
4,986,990

1,145,431
228,226
(815)
1,372,842

7,981,413
1,698,954
5,472
(522,591)
9,163,248

1,333,214
1,300,000
2,633,214

138,438
46,146
184,584

-

14,271,129
4,587,683
5,472
(523,406)
18,340,878

2,890,098

388,647

3,070,183

5,166,786

92,291

-

11,608,005

1,607,646

233,450

1,577,010

3,866,786

46,145

498,750

25,879,134
776,004
54,482
(538,955)
26,170,665

7,829,787

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน) :
ป 2547

4,608,786

ป 2548

4,587,683
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2547
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2548
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2547
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
31 ธันวาคม 2548
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2548

อุปกรณ
สํานักงาน

คอมพิวเตอร

ยานพาหนะ

เว็บไซต

งาน
ระหวางทํา
498,750
498,750

รวม

6,562,731
31,905
6,594,636

1,588,560
83,088
(16,355)
1,655,293

11,037,942
60,380
(522,600)
10,575,722

6,500,000
6,500,000

230,729
230,729

3,672,633
1,314,357
4,986,990

1,150,903
228,148
(815)
1,378,236

7,971,376
1,695,076
(522,591)
9,143,861

1,333,214
1,300,000
2,633,214

138,438
46,146
184,584

-

14,266,564
4,583,727
(523,406)
18,326,885

2,890,098

437,657

3,066,566

5,166,786

92,291

-

11,653,398

1,607,646

277,057

1,431,861

3,866,786

46,145

498,750

25,919,962
674,123
(538,955)
26,055,130

7,728,245

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน) :
ป 2547

4,604,279

ป 2548

4,583,727

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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อยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 4.3 ลานบาท (2547 : 4.0 ลาน
บาท)
13. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548ไดมีมติ ดังนี้
1.

อนุ มัติการลดทุนจดทะเบี ยนจาก 261,359,036 บาท (หุ นสามัญ 522,718,072 หุ น มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท) เปน 211,359,036 บาท (หุนสามัญ 422,718,072 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท)โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมออกจําหนายจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท

2.

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 211,359,036 บาท (หุนสามัญ 422,718,072 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.50 บาท) เปน 365,665,505 บาท (หุนสามัญ 731,331,010 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 308,612,938 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

3.

อนุ มั ติ ก ารจั ดสรรหุ นสามั ญ ใหม จํานวน 277,921,957 หุ น ให แก ผู ถื อหุ นเดิ ม ที่ มี ชื่ ออยู ในสมุ ด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2548 ในสัดสวนหนึ่งหุนเดิมตอหนึ่งหุนใหม ในราคาหุนละ
0.50 บาท
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายตามการจัดสรรขางตน ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณา
จัดสรรหุนที่เหลือนั้นใหแกผูถือหุนเดิมที่แสดงความประสงคจะจองซื้อหุนเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ
ของตนตามสวน
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรตามวรรคสองขางตน ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาเสนอ
ขายหุนที่เหลือนั้นใหแกนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไมเกิน 35 ราย ภายในระยะเวลา 12 เดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543 โดยใหบริษัทฯเสนอ
ขายหุนทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกําหนดราคา
ขายขั้นต่ําที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว หรือรอยละ 90 จากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาตลาดใน
ชวง 15 วันทําการนับจากวันที่ 7 กอนวันจัดสรร แลวแตราคาใดจะสูงกวา อยางไรก็ตาม ราคาที่
เสนอขายใหแก นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตองไมต่ํากวาราคาหุนละ 0.50 บาท

4.

อนุ มั ติให จัดสรรหุ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํานวน 29,590,209 หุ น เพื่ อรองรับ การใช สิ ท ธิ ใหม ข องใบ
สําคัญแสดงสิทธิเดิม ในราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญหุนละ 0.347 บาท

5.

อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,100,772 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิใหมของใบสําคัญ
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แสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานเดิมในราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญหุนละ1.238บาท
บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 211,359,036 บาท
และทุนที่ชําระแลวจํานวน 138,960,979 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 และตอมาไดจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกั บ กระทรวงพาณิ ช ยเป นทุ นจดทะเบี ยนใหมจํานวน 365,665,505 บาท และทุ นชําระแลวจํานวน
277,921,957 บาท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 และ 30 กันยายน 2548 ตามลําดับ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษั ทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนออกจําหนายและเรียก
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปน 139 ลานบาท ซึ่งทุนที่เพิ่มดังกลาวเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญจํานวน 1,690,207 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 0.8 ลานบาท
โดยมีสวนต่ํากวาทุนจากการออกหุนดังกลาวเพิ่มขึ้นดวยจํานวน 0.1 ลานบาท ไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
14. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน
14.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเสนอขายแกผูถือหุนเดิม
ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 บริษัทฯไดมีการปรับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเกิดจากการปดเศษ
เนื่องจากการปรับราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในป 2547 จํานวน 3 หนวย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548ไดมีมติดังนี้
1.

อนุ มัติให ปรับ ราคาใช สิท ธิข องใบสําคัญแสดงสิ ท ธิจากเดิมหุ นละ 0.42 บาท เป นหุน ละ
0.347 บาท ทําใหอัตราการใชสิทธิเปลี่ยนแปลงไป โดยอัตราการใชสิทธิเดิมจาก 1 หนวยใบ
สําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ เปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.21196 หุนสามัญ

2.

อนุ มั ติก ารออกใบสํ าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใหม จํ านวน 29,590,209 หน วย ให แก ผูถื อใบสํ าคั ญ
แสดงสิทธิเดิม ในสัดสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมตอ 0.21196 ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม
เพื่ อทํ าให อัตราการใช สิ ท ธิ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปเนื่ องจากการปรั บ ราคาการใช สิ ท ธิของใบ
สําคัญ แสดงสิ ท ธิจาก 1 หน วยใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิตอ 1.21196 หุ น สามั ญ กลับ มาอยูที่ 1
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ

3.

อนุมัติใหปรับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเกิดจากการปดเศษ เนื่องจากการปรับราคาใช
สิทธิ

บริษัทฯไดมีการปรับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการปรับราคาใชสิทธิดังกลาว
จํ า นวน 12 หน ว ย ในวั น ที่ 20 กั น ยายน 2548
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จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯไดใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 2,190,207 หุน และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิ
จํานวน 169,192,993 หนวย (31 ธันวาคม 2547 : 139,602,796 หนวย) ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
มีอายุถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้ไมมีผูใชสิทธิในระหวางป 2548
14.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหกรรมการและพนักงาน
เมื่ อวั น ที่ 26 เมษายน 2547 ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น ของบริ ษั ท ฯได มี ม ติ ให อ อกและจั ด สรรใบ
สําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W2) อายุ 5 ป จํานวน 5,193,300 หนวย โดย
จัดสรรใหแกกรรมการ 4,200,000 หนวย และพนักงาน 993,300 หนวย โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน และมีราคาการใชสิทธิเทากับ 4 บาทตอ 1 หุน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลง
การจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ จากการจั ด สรรให แ ก ก รรมการ
4,200,000 หนวย และพนักงาน 993,300 หนวย เปนจัดสรรใหแกกรรมการ 3,500,000 หนวย และ
พนักงาน 1,693,300 หนวย โดยอายุการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิไมเปลี่ยน
แปลง
เมื่ อวั นที่ 25 เมษายน 2548 ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ นของบริ ษั ท ฯไดมี ม ติ ให พิ จารณาการเปลี่ ย น
แปลงราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W2) จากเดิมหุน
ละ 4 บาท เป น 1.5 บาท และให เปลี่ ยนแปลงการจัดสรรใบสํ าคั ญแสดงสิท ธิ ซื้ อหุ น สามั ญ ของ
บริษัทฯ จากการจัดสรรใหแกกรรมการ 3,500,000 หนวย และพนักงาน 1,693,300 หนวย เปนจัด
สรรใหแกกรรมการ 3,600,000 หนวย และพนักงาน 1,593,300 หนวย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548ไดมีมติดังนี้
1.

อนุมัติใหปรับราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานจากเดิมหุน
ละ 1.5 บาท เปนหุนละ 1.238 บาท ทําใหอัตราการใชสิทธิเปลี่ยนแปลงไป โดยอัตราการใช
สิทธิเดิมจาก 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ เปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตอ 1.21196 หุนสามัญ

2.

อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม จํานวน 1,100,772 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเดิมในสัดสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมตอ 0.21196 ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม เพื่อทํา
ใหอัตราการใชสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการปรับราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิจาก 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน ตอ 1.21196 หุนสามัญ
กลับมาอยูที่ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ
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3.

อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOKW2) จากการจัดสรรใหแกกรรมการ 3,600,000 หนวย และพนักงาน 1,593,300 หนวย เปน
จัดสรรใหแกกรรมการ 4,363,056 หนวย และพนักงาน 1,931,016 หนวย

จนถึ งวันที่ 31 ธั นวาคม 2548 บริษั ทฯได ออกใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ น สามัญ ของ
บริษัทฯดังกลาวใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯโดยไมคิดมูลคาจํานวนรวม 4,363,056
หนวย และ 1,931,016 หนวย ตามลําดับ ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุถึงวันที่ 15 มิถุนายน
2552 ทั้งนี้ยังไมมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาว เนื่องจากราคาใชสิทธิสูง
กวาราคายุติธรรมของหุนสามัญ
15. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้ เป นผลประโยชนที่ จายให แกกรรมการของบริษั ทฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด โดยไม รวมเงิ น เดื อ นและผลประโยชน ที่ เกี่ ย วข อ งที่ จายให กั บ
กรรมการบริหาร
16. การกระทบยอดขาดทุนตอหุนปรับลด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนสุทธิ

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนสุทธิ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 169,192,993 หนวย
(2547 : 139,602,796 หนวย)
ขาดทุนตอหุนปรับลด
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญ
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา
เปนหุนสามัญ)

2548

2547

2548

2547

2548

2547

บาท

บาท

หุน

หุน

บาท

บาท

(18,943,475) (15,916,397) 348,734,949 277,685,278

(0.05)

(0.06)

(0.04)

(0.04)

83,747,043 113,478,051

(18,943,475) (15,916,397) 432,481,992 391,163,329

ไม มี ก ารแสดงผลกระทบของหุ นสามั ญ เที ยบเท าปรับ ลดสํ าหรับ ป 2548 และ 2547 สํ าหรับ ใบ
สําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W2) ที่ออกใหกับกรรมการและพนักงาน เนื่องจาก
ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญมีมูลคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ
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17. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท)

งบการเงินรวม
2548
2547
49
55
30
33

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2548
2547
49
55
30
33

18. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม และเงินที่
บริษัทฯจายสมทบให กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัด และ
จะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ใ น ร ะ ห ว า ง ป 2548
บริษัทฯจายสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงินประมาณ 1.26 ลานบาท (2547 : 1.2 ลานบาท)
19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ (1) ที่ปรึกษาทางธุรกิจและงานวิจัย (2) งาน
สื่อสิ่งพิมพและธุรกิจออนไลน การดําเนินธุรกิจดังกลาวสวนใหญเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย ขอมูลทางการ
เงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจสามารถสรุปไดดังนี้ :-
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19.1 ผลการดําเนินงานแยกตามสวนงาน
(หนวย : พันบาท)

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
และงานวิจัย
2548
2547
27,881 45,783
(18,546) (21,546)
9,335 24,237

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งานสื่อสิ่งพิมพ
และธุรกิจออนไลน
อื่น ๆ
รายการตัดบัญชี
2548
2547
2548
2547
2548
2547
4,595
6,945
149
174
(185)
(4,323) (5,655)
(54)
(134)
272
1,290
95
40
(185)
-

หนี้สูญไดรับคืน
รายไดอื่น
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนสุทธิสวนที่เปน
ของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนสุทธิ

งบการเงินรวม
2548
2547
32,440 52,902
(22,923) (27,335)
9,517 25,567
1,075
1,446

726

(5,733)
(29,914) (35,669)
(1,080)
(807)
13
(18,943) (15,916)

19.2 สินทรัพยแยกตามสวนงาน
(หนวย : พันบาท)
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
และงานวิจัย
2548
2547
สินทรัพย
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
อุปกรณ - สุทธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งานสื่อสิ่งพิมพ
และธุรกิจออนไลน
อื่น ๆ
รายการตัดบัญชี
2548
2547
2548
2547
2548
2547

งบการเงินรวม
2548
2547

5,590
3,064
1,426

19,265
4,775
996

501
939
827
-

481
1,036
738
3,939
177,204

6,144
41,978

(4,960)

(49)
(319)

6,091
939
7,830
173,670

19,746
1,036
11,608
42,655

10,080

25,036

2,267

2,255 181,143

48,122

(4,960)

(368)

188,530

75,045
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20. เครื่องมือทางการเงิน
20.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลก
เปลี่ ยนเงิ น ตราต า งประเทศในตลาด และมี ค วามเสี่ ย งจากการที่ คู สั ญ ญาไม ป ฏิ บั ติต ามสั ญ ญา
บริษัทฯและบริษัทยอยใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งพิจารณาเห็นวาเหมาะสมในการบริหาร
ความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสาร
อนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
20.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทยอยมีความเสี่ยงเปนปกติจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช
เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาวาไมจําเปนตองใช
ตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว เนื่องจากฝายบริหารเชื่อวาความผัน
ผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานอยางเปนสาระ
สําคัญ
20.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงเปนปกติจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯมีลูก
หนี้และเจาหนี้เปนสกุลเงินตางประเทศ อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวมีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ
บริษัทฯจึงพิจารณาวาไมจําเปนตองใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
20.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อของบริษัทฯเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่ เปนสาระสํ าคัญจากการเก็บ หนี้จากลูกหนี้เหลานั้น เนื่องจาก
บริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย
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20.5 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ฝายบริหาร
ของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะ
ไม แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี
21. ภาระผูกพัน
21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารสํานักงาน
อุปกรณสํานักงานและคาใชจายดานสารสนเทศ ซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตดังตอ
ไปนี้ :ป
2549
2550 เปนตนไป
รวม

จํานวนเงิน
ลานบาท
2.31
0.67
2.98

21.2 บริษั ท บิ น สแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่ งเป น บริษั ท ยอยของบริษั ทฯได เข าทํ า
สั ญ ญากั บ บริ ษั ท ต า งประเทศแห ง หนึ่ ง เพื่ อ ความร ว มมื อ ในการให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยบริษัทยอยดังกลาวผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาและจะ
ตองจายคาใชจายในการใชขอมูลทางการตลาดทั่วโลกจํานวน 8,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอป
และคาใชจายในการเขาถึงขอมูลเพื่อเชื่อมตอกับพันธมิตรจํานวน 2,250 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอป
นอกจากนี้ บริษัทยอยดังกลาว ยังตองปนสวนแบงรายไดใหกับบริษัทคูสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5
ของรายไดและอีกรอยละ 1
ของรายไดในกรณีเปนรายไดที่เกิดจากการทําธุรกรรมกับลูกคา
ตางประเทศ โดยสัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดในป 2551
21.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาจางจัดทําซอฟทแวรเพื่อการดําเนินงานเปนจํานวนเงินรวม 156,250
บาท
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22. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากับบริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอย โดยบริษัทยอยจะใหบริการในการหาลูกคามาใหแกบริษัทฯภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทฯ
มีภาระที่จะตองจายคาบริการใหกับบริษัทยอยดังกลาวตามอัตราที่ตกลงรวมกัน โดยคิดเปนอัตรารอยละ
ของ
ยอดรายไดจากลูกคาที่บริษัทยอยหามาให สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2549
23. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอขาดทุน
สุทธิและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว
24. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549
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