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The Brooker Group Public Co Ltd

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN AND EXECUTIVE COMMITTEE
For several years we have been developing our business consulting service and fund management
business while at the same time expanding our revenue and client base. These efforts, together with
41% increase in the SET index in 2010, the second highest performance in Asia, has enable us to lift
our business to new levels of success.
Consolidated revenue for the year was Baht 384.91 million and net profit of Baht 171.20 million
representing an increase of 105% and 123.88% from 2009. Brooker is in a strong financial position with
total assets of Baht 668.92 million, total liabilities of Baht 48.95 million, debt to equity ratio of 0.08 while
consolidated shareholders’ equity remained a healthy Baht 619.98 million.
We foresee Thailand‘s economy will continuing to grow at steadypace in 2011 and are confident that
our revenue and profit will continue to grow.
The Company has continued to emphasize Good Corporate Governance and was rewarded with an
“Excellent” score by the Securities and Exchange Commission (SEC) for its 2010 Annual General
Meeting (AGM). In addition, the Company also received a 87% score in the Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies prepared by the Thai Institute of Directors (IOD), the same
percentage score as the SET 100 companies. The Company remains strongly committed to continuing
to attain high Corporate Governance standards in the future.
On behalf of the Board of Directors and management team, we would like to thank our stakeholders
and esteemed clients for their continuous support that will help the Company to move steadfastly
ahead.

Dr Narongchai Akrasanee
Chairman

Mr Chan Bulakul
Chief Executive Officer and
Chairman of Executive Committee
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITIES
FOR FINANCIAL STATEMENTS
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

The Board of Directors is responsible for the financial statements and the consolidated financial
statements of the Company and its subsidiaries, which are reported in conformity with the generally
accepted accounting principles of Thailand. These financial statements were prepared based on
appropriate accounting policy with consistency and adequate disclosures provided in the notes to the
financial statements.
The Board of Directors has appointed an Audit Committee, which comprises of three Independent
Directors. The Committee is in charge of reviewing the Company’s financial reports and evaluating the
internal control and internal audit systems. The Committee has expressed its opinions with regard to
the stated matters in the Audit Committee’s Report, which is presented in the annual report.
The Board of Directors is of the opinion that the internal control system of the Company is adequate
and appropriate, and thus provides an assurance that the financial statements and consolidated
financial statements of the Company and its subsidiaries including financial information for the year
ended 31st December 2010 are reasonably reliable.

Dr Narongchai Akrasanee
Chairman
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ON
CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2010
To: The Shareholders of The Brooker Group Public Company Limited

The Audit Committee comprises three independent directors, who are qualified according to the
Regulation and Best Practice Guidelines for Audit Committee of the Stock Exchange of Thailand. At
present the Audit Committee of the Company comprises Dr. Peter Weldon, Audit Committee Chairman,
Mr. Chaipatr Srivisarvacha and Mrs. Punnee Worawuthichongsathit.
The Audit Committee has fulfilled the responsibility according to the scope, duties and
responsibilities assigned by the Board of Directors that complied with the Regulation of the Stock
Exchange of Thailand. There were four Audit Committee meetings in the financial year of 2010 and one
Audit Committee meeting in 2011 for a total of five meetings. One Audit Committee Directors attended
all meetings and two Audit Committee Directors attended four of the five meetings. Management
executives, external auditors and internal auditors attended all meetings. The Audit Committee
performing the following tasks.

1. Reviewed the interim and annual financial statements of 2010 by questioning and listening
to the management and the external auditor’s clarifications concerning the correctness and
completeness of the financial statements and the adequacy of information disclosure for the
year 2010. The Audit Committee agreed with the external auditors that the financial statements
were correct and adhered to the general accepted accounting principles.

2. Reviewed the operation information and the internal control system to evaluate the
sufficiency, appropriateness and effectiveness of the internal control system by considering the
internal audit report from DIA & Associates Company Limited for the year 2010.

The

committee found appropriate the asset safeguarding, correct, complete, reliable information
disclosure and found no weakness or significant deficiency. In addition, the internal auditor
evaluated the compliance of the internal control system with the Practice of the Securities and
Exchange Commission. The Audit Committee agreed with the internal auditor that overall the
existing system of control is generally adequate as the basis of the COSO concept.

3. Reviewed the internal audit by considering the mission, scope of work, duties, independence
and responsibilities. The Audit Committee opined that the Company’s internal control was
adequate, appropriate and effective.

4. Reviewed compliance with the Securities and Exchange Acts, Regulations of the Stock
Exchange of Thailand (SET), and other relevant laws, including compliance with the
Company’s requirement and obligations to external parties.
The Audit Committee did not find any instance of significant non-compliance with the law,
Regulations and the Company’s obligations to external parties.
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5. Reviewed and opined re related transactions or transactions that may have conflicts of
interest, and disclosure of such transactions to comply with Regulation of the Stock
Exchange of Thailand (SET) and the Office of the Securities and Exchange Commission
(SEC). The external auditors opined that the significant transactions with related persons were
disclosed and shown in the Financial Statements and Notes to the Financial Statements. The
Audit Committee had the same opinion as the external auditors and also considered that such
transactions were reasonable and beneficial to the business of the Company and were
disclosed correctly and completely.

6. Considered appointing the external auditors and their remuneration for the year 2011 and
propose their appointment to the Board of Directors for approval at the Annual Shareholder’s
Meeting for the year 2011. The Audit Committee considered the performance, independence
and remuneration and agreed to propose appointing Mrs. Natsarak Sarochanunjeen, Certified
Public Accountant No. 4563 or Mr. Sumit Khopaiboon, Certified Public Accountant no. 4885 of
A.M.T. & Associates, to serve as the Company’s external auditor for the year 2011. The Audit
Committee has the following opinions regarding the external auditors:
•

Based on past performance, the external auditors performed their duties with
knowledge, professional competency, and gave suitable recommendations regarding
the internal control system and various risks, and also were independent in performing
their duties.

•

There was compliance with the Regulations of the Office of the Securities and
Exchange Commission (SEC) with regard to changing signatory external auditor every
five years. If such auditors are appointed to be the external auditors for the year 2011,
this will be their fifth consecutive year.

•

The external auditors had no relation with the Company and its subsidiaries.

In summary, the Audit Committee fulfilled the responsibility of the Audit Committee Charter as approved
by the Board of Directors and found that the Company disclosed financial and operation information
correctly, had appropriate and effective internal control and audit, and risk management, complied with
laws, regulations and obligations, disclosed the connected transactions correctly, performed duties in
compliance with the Good Corporate Governance principles with adequacy, transparency and reliability
and also developed the operations systems that fit the changing business environment.

On behalf of the Audit Committee

(Dr. Peter Weldon)
Chairman of the Audit Committee
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REPORT OF THE NOMINATING COMMITTEE
The Nominating Committee comprises three members and the chairperson of the committee must be
an independent director. The members of the Nominating Committee were appointed on 12 May 2007.
The Board of Directors’ Meeting No. 4/2009 held on 12 November 2009 resolved to replace two
members of the Nominating Committee. The new Nominating Committee now comprises one
independent director and two non-executive directors:
Mrs. Punnee Worawuthichongsathit,
Chairwoman of the Nominating Committee, Mr. Phongchai Sethiwan and Mr. Kirin Narula.
The Nominating Committee is responsible for identifying qualified individuals to become members of
the Company’s Board of Directors and to present director candidate for approval by the Board of
Directors and/or the General Meeting of Shareholders.
To carry out its assigned duties, the Nominating Committee met once in 2010.
The Nominating Committee has established clearly defined polices, criteria, and procedures as a
guideline and framework for performing their duties, which have been approved by the Board of
Directors, as follows:
•

In identifying qualified individuals to become members of the Company’s Board of Directors, the
Nominating Committee will consider each applicant’s qualifications, knowledge, accomplishments,
experience, expertise, leadership skills, as well as vision and attitude towards the Company that will
be beneficial for its operations. The size, structure, and composition of the Board of Directors are
also taken into consideration to promote the best governance and allow for the most efficient and
effective management in line with the Company’s regulations.

Punnee Worawuthichongsathit
Chairwoman of the Nominating Committee
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REPORT OF THE COMPENSATION COMMITTEE
The Compensation Committee comprises three members and all members of the committee are
independent directors. The Compensation Committee of the Company comprises Mrs. Punnee
Worawuthichongsathit, Chairwomen, Mr. Chaipatr Srivisarvacha and Dr. Peter Weldon. The members
of the Compensation Committee were appointed on 12 May 2007.
The Compensation Committee is responsible for reviewing and proposing to the Board of Directors the
compensation to be provided to the Company’s directors and senior management, as well as the
aggregate salary budget.
To carry out its assigned duties the Compensation Committee met once in 2010.
The Compensation Committee has established clearly defined polices, criteria, and procedures as a
guideline and framework for performing their duties, which have been approved by the Board of
Directors, as follows:
•

In setting the appropriate compensation for the Directors and the increase in the aggregate salary
budget, the Compensation Committee takes into consideration the standard compensation for the
industry, the performance of the company and the Directors, as well as external conditions and
factors that may affect the Company’s business or the economy as whole.

As at 31 December 2010, the Company’s Board of Directors comprised four independent directors,
three non-executive directors and two executive directors. For 2010, the directors and management are
eligible to receive compensation as detailed in the Compensation for Directors and Management
Report, which the Compensation Committee considers to be appropriate and the Board of Directors
and the General Meeting of shareholders have approved.

Punnee Worawuthichongsathit
Chairwoman of the Compensation Committee
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CORPORATE INFORMATION
Company Name

The Brooker Group Public Co Ltd

Head Office Address

26th Floor, The Trendy Building
10/190-193 Soi Sukhumvit 13
Sukhumvit Road, Klong Toey Nua, Wattana
Bangkok 10110

Type of Business

Business and Financial Consulting, Investments

Registration Number

0107543000040 (formerly Bor Mor Jor 658)

Telephone

+66 (0) 2168-7100

Facsimile

+66 (0) 2168-7111-2

Web site

www.brookergroup.com

Registered Capital

Baht 380,665,505

Paid-up Capital

Baht 371,567,781.50

Ordinary Shares

743,135,563 shares

Par Value

Baht 0.50

Registrar
(Share and Warrant)

Thailand Securities Depository Co Ltd
2nd Floor, Capital Market Academy Building
2/7 Moo 4 North Park Project
Vibhavadi-Rangsit Road
Tung Song Hong, Laksi
Bangkok 10210.
Tel: +66 (0) 2596-9000
Fax: +66 (0) 2832-4994-6

Auditor

Mrs. Natsarak Sarochanunjeen
Certified Auditor No. 4563
A.M.T. & Associates
491/27 Silom Plaza
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Tel: +66 (0) 2234-1676, 2234-1678
Fax: +66 (0) 2237-2133

Legal Consultant

Weerawong Chinnavat & Peangpanor Ltd
(formerly White & Case (Thailand) Ltd)
22nd Floor, Mercury Tower
540 Ploenchit Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2264-8000
Fax: +66 (0) 2657-2222
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NATURE OF BUSINESS
The Company provides business, investment and real estate consultancy services and acts as an
independent advisor to leading private and public sector clients in Thailand and overseas. The
Company’s operation focuses on the following areas:
(1) Business and Financial Consulting, Investments
(2) Real Estate Brokerage and Consultancy
(3) Offshore Capital Management
(4) Investment

BUSINESS AND FINANCIAL CONSULTING, INVESTMENTS
Service Features
The Company offers owners and top management complete hands-on advisory services to maximize
their value and wealth. It also provides solutions for complex and time-consuming transactions where
no one can. The Company’s expertise includes:

• Fund Raising
- Nurse and prepare private companies for an initial public offering (IPO) prior to listing on the Stock
Exchange of Thailand.
- Structure equity placement or recapitalization and identify investors for private placement or other
forms of participation.
- Source funds for project financing and bridging loans as required by clients.

• Restructuring
- Structure and lead coordination in debt restructuring, corporate restructuring, and rehabilitation
transactions both in and out of Court.
- Introduce fresh capital or new investors, both active and passive, as well as introduce new
businesses to clients.
- Manage non-core divestments.

• Merger & Acquisition
-

Package and lead deal coordination to ensure maximum benefits for clients.
Advise sellers on how to structure deals and search for right buyers or partners.
Advise buyers of targets and execution process.
Structure and facilitate management buyouts.

• Other Services
- Conduct shareholder value analysis and provide assistance in preparing materials for promoting
equity story.
- Conduct financial and project feasibility study.
- Provide business valuation study.
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Service Provision Process

Sources of Target Clients
• From good relationships with
the management
• From introduction by the
Company’s clients
• Existing clients with potential
for re-engagement

Management and marketing staff
meet with client to introduce
the Company’s services

Submission of proposal and
agreement for client acceptance

Organize team to undertake project

Project Planning
Introduce plan with precise schedule

Project Operation Process
(Business & Financial Consulting, Investments)
Project Management
Monitor and control of plan progress; collation and analysis of
data
Strategic Analysis and Provision of Advice
Monitor and control of plan progress; collation and analysis of
data
Provision of Fully-Integrated Consulting Services
Formation of working team with related responsibilities; project
planning; compilation and checking of data

Report drafting
Checked and authorized by the
Senior Vice President

Presentation to client
Comments and requests for
amendments from clients

Submission of completed project

The service provision process can be summarized as follows:
Marketing - The Company sources potential projects through introductions from existing clients, allied
research and consultancy companies, local and foreign government agencies, and chambers of
commerce. It employs aggressive marketing strategies, including participation at seminars as guest
speakers, submission of articles and press releases to the media, and attendance at functions hosted
by various chambers of commerce.
Customer Calls and Proposal of Services - After the initial meeting with a potential client, the
Company will again meet with the client to thoroughly review the objective of the project before
submitting a proposal. The proposal will detail the Company’s understanding of the scope of work,
proposed research methodology, resources, deliverables, timing and costs in carrying out the project.
The proposal is in the form of a meeting document and may be revised several times before a final
agreement is reached.
10
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Project Planning – Once a final agreement is reached, the project manager will prepare a work plan,
specifying the responsibility of each team member and timescale, as well as design a questionnaire
suitable for the project. Should the services of an outside specialist or a sub-contractor be required, the
project manager will be responsible for their recruitment on a case-by-case basis.
Project Progress – The Senior Vice President of the Business and Financial Consulting, Investments
Division will be responsible for monitoring and ensuring that the projects are progressing according to
the work plan.
Submission of Completed Project to Client – As the services provided by the Company are mainly
dependent on the client’s requirements and their readiness to restructure and prepare relevant data,
the project completion date is flexible and usually are not fixed.

OTHER BUSINESSES
On 1 January 2007, the company restructured its other business divisions, both already in operation
and those still to commence operation, as well as reorganized the operation of each division to be as
follows:
1. Real Estate Brokerage and Consultancy
The Company provides real estate brokerage and consultancy services through Binswanger
Brooker (Thailand) Ltd (“BBT”) under a business alliance with Binswanger USA, a global real estate
brokerage and consultancy company specializing in industrial property. BBT is responsible for
finding industrial space for Binswanger USA’s multi-national customers planning to relocate their
manufacturing facilities to Thailand. BBT also acts a real estate brokerage for residential and
commercial properties. Its main source of income is from brokerage commission, which is a
percentage of the sales price of each property.
2. Offshore Capital Management
The Offshore Capital Management business is operated through Brooker Capital Co Ltd.
Investments are primarily in the Stock Exchange of Thailand so as to maximize capital gains and
dividend income. Income for the service is derived from management fees, which is dependent on
the amount of capital under management, and also from profit-sharing from fund managers. This
business will provide the Company with steady income that will increase as its portfolio expands.
This business is under the supervision of a highly qualified expatriate management who will make
company visits and review each company’s operations to identify under-valued equities. To ensure
profitable investments, these under-valued companies must have a capable and transparent
management along with a good business plan, high growth and high profit potential, and good
fundamentals. Through valuation of asset, management interview, review of the business plan,
examination of internal control and corporate governance, and research on the outlook of the
market in which such company is active, its is possible to identify the under-valued equities that will
provide the highest yields.
3. Investment
With the new guideline and policy to utilize the excess fund from operation which had been
approved by the annual general shareholders’ meeting no.1/2009 on 29 April 2009, the Company
will utilize such fund with full flexibility in maximizing the benefit for the shareholders thru
investment.
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REVENUE STRUCTURE
The revenue structure of the Company and its subsidiaries for the past three years ended 31st
December was:
2008
Revenue

Operated By

Business and Financial
Consultancy,

BROOK

Real Estate Brokerage

Binswanger Brooker

and Consultancy

(Thailand) Ltd

Income from Other
Subsidiaries

%
Holding

Baht
’000
42,655

59.99

525
17,411

2009
%
54.24

0.67
22.14

Baht
’000
27,278

2010
%
14.53

Baht
’000
5,403

%
1.40

952

0.51

187

0.05

47,194

25.13

213,680

55.51

Interest Income

BROOK

5,495

6.99

3,618

1.93

947

0.25

Dividend Income

BROOK &

10,849

13.80

14,196

7.56

14,783

3.84

67,630

36.02

77,331

20.09

21,007

11.19

65,026

16.89

Subsidiaries
Unrealized gain in

BROOK &

trading securities

Subsidiaries

Gain on sale of
Trading securities
Other Income*

BROOK &
Subsidiaries
BROOK &

1,700

2.16

5,888

3.13

7,555

1.97

78,635

100.00

187,763

100.00

384,912

100.00

Subsidiaries
Total Revenues

Notes:
*

Other income includes central income (expenses) charged to related companies, reversal of bad and
doubtful debts and other reversal
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CORPORATE STRUCTURE
The structure of the company and its subsidiaries as of 31 December 2010 was as follows:-

The Brooker Group
Public Co Ltd

99.99%

Brooker Capital Co Ltd
Business & Financial Consulting,
Investments
Specialist investment holding
company

99.99%

Brooker Business Solutions Co Ltd
59.99%

Binswanger Brooker (Thailand) Ltd1/

Business consulting for SMEs and foreign
investors in business matching, feasibility
study, investment opportunity and funding

Real estate brokerage
and consultancy

Brooker International Co Ltd

100%
99.99%

Brooker Corporate Advisory Co Ltd
Business Consulting Services

Business consulting services
97.29%

Brooker Advisory Ltd

99.99%

2.71%

Brooker Consulting Co Ltd

Financial consulting services
for overseas clients

Business Consulting Services
48.00%

Brooker Dunn Asset Advisory Ltd 2/
Offshore capital management

Notes: 1/ 40% held by Kingdom Property Co Ltd
2/ 48% held by Asian Ocean Enterprises Ltd and 4% by Simpson Financial Ltd
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JURISTIC PERSONS IN WHICH THE COMPANY HOLDS SHARES
EQUAL TO OR IN EXCESS OF 10%
No of

Company
Brooker Capital Co Ltd
Address: 26th Floor, The Trendy Building
10/190-193 Soi Sukhumvit 13,
Sukhumvit Road, Klong Toey
Nua, Wattana
Bangkok 10110

Brooker Business Solutions Co Ltd

Holding

Type of

Type of

Issued

No of

Business

Share

Shares

Shares

%

Specialist investment holding
company

Ordinary

1,179,400

1,179,394

99.99

Business consulting for
SMEs and foreign investors

Ordinary

100,000

99,994

99.99

Ordinary

750,000

449,994

59.99

Financial consulting services
for overseas clients

Ordinary

5,627,500

152,500

2.71

Offshore capital management

Ordinary

10,000

4,800

48.00

Business consulting services

Ordinary

313,252

313,247

99.99

Address: 26th Floor, The Trendy Building
10/190-193 Soi Sukhumvit 13
Sukhumvit Road
Klong Toey Nua, Wattana
Bangkok 10110

Binswanger Brooker (Thailand) Ltd Real estate brokerage and
consultancy
Address: 26th Floor, The Trendy Building
10/190-193 Soi Sukhumvit 13
Sukhumvit Road
Klong Toey Nua, Wattana
Bangkok 10110

Brooker Advisory Ltd
(Held by Brooker International Co Ltd
97.29%)
Address: PO Box 957
Offshore Incorporations Center
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

Brooker Dunn Asset Advisory Ltd
(Held through Brooker Advisory Ltd)
Address: PO Box 957
Offshore Incorporations Center
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

Brooker Consulting Co Ltd
(Formerly known as Edutainment Planet
Co Ltd )
Held by Brooker Corporate Advisory Co
Ltd 99.99%
Address: 26th Floor, The Trendy Building
10/190-193 Soi Sukhumvit 13
Sukhumvit Road
Klong Toey Nua, Wattana
Bangkok 10110
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No of

Company

Holding

Type of

Type of

Issued

No of

Business

Share

Shares

Shares

%

Ordinary

601,608

601,598

99.99

Ordinary

600,000

600,000

100.00

Brooker Corporate Advisory Co Ltd Business consulting services
Address: 26th Floor, The Trendy Building
10/190-193 Soi Sukhumvit 13
Sukhumvit Road
Klong Toey Nua, Wattana
Bangkok 10110

Brooker International Co Ltd
th

Investment Holding,
Business consulting services

Address: Wyndham Place, 26 Floor,
44 Wyndham Street
Central, Hong Kong
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RISK FACTORS
1. Risk associated with the economy
The Company’s operation is directly related to the Thai and global economy. Economic and stock
market volatility, coupled with political changes that may lead to changes in government policy and
economic uncertainty caused by such changes, directly affects the advisory services provided by
the Business & Financial Consulting, Investment division. These factors will affect the project work
plan and timescale with clients delaying their investment or project progress until conditions
improve or may force the project period to be extended. This risk may cause a significant reduction
in the Company’s revenue, which will directly affect its operations and financial position.
Although the risk associated with the economy is beyond its control, the Company has taken steps
to reduce its effect by expanding into the offshore capital management business. This will help to
disseminate the risk and at the same time strengthen the Company’s income base.
The Company also provides advisory services for corporate and/or debt restructuring, as well as on
mergers and acquisitions, which are in high demand during economic downturns. These services
allow the Company to generate revenue despite the adverse economic condition.
2. Risk associated with reliance on management and key personnel
As the Company’s business is the provision of services that require knowledge and understanding
of business, finance and investment, it must have a management and key personnel that are well
qualified and experienced, as well as widely recognized in the business society. As a whole, the
Company’s success is dependent on the continuous receipt of new projects thus making it
dependent on two groups of personnel, namely:
(a) The Company’s key management Mr Chan Bulakul, Vice Chairman and Chairman of the
Executive Committee, who has over 30 years experience in doing business in Thailand and is
well-connected. Mr Bulakul has contributed significantly in attracting clients and plays an
integral part in the Company’s consultancy business.
(b) The personnel in the Business and Financial Consulting, Investments Division, which is the
Company’s main business line, who are highly qualified and experienced. Due to intense
competition, the Company is at risk in retaining these personnel.
If the Company fails to retain its management and key personnel, it will neither be able to attract
clients nor be able to service them satisfactorily. This will lead to a loss of revenue that will
adversely affect its operations. Even if the Company is able to recruit new personnel of the same
caliber, it will require a relatively long period of time before they are recognized and accepted within
the business society. The Company sees the importance of its personnel and their constant
development through internal and external training. In order to mitigate the risk from the loss of
these personnel, the Company has established a systematic work process so these personnel can
replace each other at all times. Moreover, the Company has established the succession plan for
executives follow as the best practice of good corporate governance.
The Company also gives importance to good human resource management and in maintaining the
services of its employees over the long term. In order to enhance staff morale, the Company has
appropriately increased benefits and rewards for each employee depending on their individual
capabilities. It has also issued and offered warrants (ESPO-warrants) to buy ordinary shares to the
directors, management and employees of the Company free of offering price for motivation. The
Company believes that its human resource development strategies and the offer of a share of the
profit from operations to its management and employees will promote loyalty to the Company in the
long term.
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3. Risks associated with business expansion
Despite it being a relatively new business that is related to its Business and Financial Consulting,
Investments business, the Company’s Offshore Capital Management business recorded
comparatively very high performance in 2008. This has made the Company successful in attracting
foreign funds. However, the sub prime mortgage crisis in the United State has led to a collapse of
its financial sector and also affected its stock market. Funds invested overseas were retracted to
help prop up the ailing financial sector. The effects of the US meltdown were widespread, leading to
a global economic crisis in 2008 that continued into 2009. Apart from the global economic crisis, the
Company was also affected by the internal political uncertainty. Nevertheless, the Company was
only moderately impacted and has been able to continuously generate good results. Its steady
expansion under the guidance of its highly experienced management, together with its small staff,
has allowed the Company to effectively cope with the crisis and to use this opportunity to prepare
itself for future businesses.
In 2011, the Company will continue to focus on its existing business areas. With the uncertainty
brought about by the current crisis, the Company will emphasize on investing or expanding only into
areas where its committees have carefully analyzed and identified as providing the maximum
benefit to the Company.
4. Risk of increased competition
The Company’s main lines of business (business and financial consulting, investments; real estate
brokerage and consultancy; and offshore capital management) are attracting new entrants from
other business groups. These new entrants may become future competitors of the Company as
they are likely to have their own customer base, are competitive in pricing, and are able to supply
similar services. The Company is at risk of reduced revenue from the pricing competition from these
new competitors. However, the Company is confident in the strong relationships it has built over the
years, its reputation, and the business and financial consulting, investment expertise of Mr Chan
Bulakul, its Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee, which helps in promoting
business connections and clients’ confidence in the Company’s services. Thus the Company
foresees little or no effect from this increase in competition on its operations.
5. Risk from investments
The volatility of the financial and money markets always affects the return on investment, as well as
increase the risks. Under the close monitoring of its Investment Committee, the Company has thus
continuously employed the policy of spreading the risk by investing in assets or businesses that
provide high return on investment with minimum risks, as well as diverse types of securities. With
the experience and expertise of its Investment Committee, the Company’s risk from investments is
maintained at a manageable level.
6. Financial risk

Financial risk management policies
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and
currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties.
The Company does not issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results
of the Company’s operations and its cash flows. Management believes that the interest rate risk
is minimal. Hence, the Company and its subsidiary have no hedging agreement to protect
against such risk.
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Foreign currency risk
The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are
denominated in foreign currencies. Management believes that the foreign currency risk is minimal.
Hence, the Company and its subsidiary do not use derivative financial instruments to mitigate this
risk.
Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counter party
to settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing
basis. Credit evaluations are performed on customers. At the balance sheet date there were no
significant concentrations of credit risk. The credit risk is represented by the carrying amount of
each financial asset in the balance sheet. However, management does not anticipate material
losses from its debt collection.
Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed
adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of
fluctuations in cash flows.
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SHAREHOLDER STRUCTURE AND MANAGEMENT
CAPITAL STRUCTURE (as at 31 December 2010)
1. Ordinary Shares
The Company has a registered capital of 761,331,010 ordinary shares and an issued and paid-up
capital of Baht 371,567,781.50 million comprising of 743,135,563 ordinary shares of Baht 0.50 par
value.
2. Employee Stock Option Plan (ESOP) – Warrants (BROOK-W3)

On 17 May 2006, an Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the issuance of
30,000,000 five-year warrants (BROOK-W3) with an exercise right of one warrant to one ordinary
share at an exercise price of Baht 0.80 per share. 11,800,000 units and 18,200,000 units were for
allotting free of charge to directors and employees, respectively. The warrants can be exercised
within a specific period (12 months from the issuance date). The meeting approved the allotment of
11,800,000 units of warrants to the directors and 12,450,000 units of warrants to the employees. In
accordance with announcement no.Kor.Jor. 36/2001 of the Securities and Exchange Commission
(S.E.C.) dated 19 October 2001, the remaining 5,750,000 warrants that have not been allotted to the
employees within one year have expired on 20 July 2007.
A number of unexercised warrants have been returned to the Company by directors and employees
who resigned. As of 31 December 2009, 900,000 units and 2,600,000 units of BROOK-W3 warrants
have not been re-allotted to directors and employees, respectively.
On 26 April 2010, the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2010 approved the re-allotment
of 900,000 units of ESOP warrants (BROOK-W3) returned by resigned directors to the two new
directors of the Company 450,000 units per person in total 900,000 units.
In 2010, a number of unexercised warrants have been returned to the Company by employees who
resigned. Therefore 3,350,000 units of BROOK-W3 warrants have not been re-allotted to employees.
On August 5, 2010, the resolution of the board of directors of the Company has approved an allotment
of 3,350,000 units of warrants (BROOK-W3) to the employees of the Company. Thus the warrants
(BROOK-W3) have been fully allotted.
On September 15, 2010, a director has exercised 6 million units of the warrants to buy ordinary shares
at Baht 0.80 per share, amounting to baht 4,800,000. The increase of the ordinary shares was
registered on September 22, 2010.
On December 15, 2010, a director and employees has exercised 12.60 million units of the warrants to
buy ordinary shares at Baht 0.80 per share, amounting to baht 10,080,000. The increase of the
ordinary shares was registered on December 21, 2010.
On December 31, 2010, the balance of warrants (BROOK-W3) allotted to directors was 750,000 units
and to employees 4,900,000 units. There has been no exercise of the warrants to buy ordinary shares.
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SHAREHOLDER STRUCTURE
Major shareholders of the Company as at the closing date of the register book on 30 December 2010
were as follows:

Name

No of

Holding

Shares

(%)

Quam Securities Company Limited A/C Client

125,506,449

16.89

Ms Varinthorn Bulakul

107,150,176

14.42

Kim Eng Securities Pte Ltd

106,262,976

14.30

Mr Chan Bulakul

50,597,462

6.81

Nomura Singapore Limited – Customer Segregated
Account

47,223,000

6.36

Thai NVDR Co Ltd

39,534,871

5.32

Kim Eng Securities Pte Ltd

34,565,446

4.65

Mr Sompong Phaoenchoke

24,928,900

3.36

Mr Varut Bulakul

22,571,785

3.04

Jefferies & Company, Inc

21,391,900

2.88

Mr Kirin Narula

15,450,000

2.08

The Maraman Settlement

8,030,460

1.08

Mr Veerasak Boonyavoramedhi

4,634,600

0.62

Mr Lee Fu-Yung

4,200,000

0.57

Mrs. Pimonsri Harnpattanapanich

4,100,000

0.55

Others

126,987,538

17.07

Total

743,135,563

100.00
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ORGANIZATION STRUCTURE
AS AT 31 DECEMBER 2010

Board of Directors

Executive Committee

Audit Committee
Compensation Committee
Nominating Committee
Risk Management Committee
Investment Committee

Executive Chairman &
Chief Executive Officer
Mr Chan Bulakul

Executive Vice President
Senior Vice President
Business & Financial
Consultancy, Investments

Mr Anake Kamolnate

Mr Amornsakdi Ketcharoon

Manager
Finance & Accounting
Ms Supanee Phongsuparbchon

Manager
Information & Communication
Technology
Mr Suchote Eurcharoon

Senior Operation Officer
Mrs Nongnuch Panyasuwannakul
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MANAGEMENT
Management Structure
As at 31 December 2010, the Company was governed by 7 committees, namely,
1. Board of Directors
2. Executive Committee
3. Audit Committee
4. Compensation Committee
5. Nominating Committee
6. Risk Management Committee
7. Investment Committee
1. Board of Directors
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 Akrasanee

Independent Director
Chairman of the Board of Directors
Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee
Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Executive Committee
Authorized Director
Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee
Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee
Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation Committee
Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Investment Committee
Company Secretary
Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

2. Mr Chan Bulakul

3. Mr Phongchai Sethiwan

4. Mr Robert William McMillen
5. Dr Peter Weldon

6. Mr Chaipatr Srivisarvacha

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

8. Mr Anake Kamolnate

9. Mr Kirin Narula

22

The Brooker Group Public Co Ltd

Annual Report 2010

Authorities and Duties of the Board of Directors
1. The Directors shall perform their duties in accordance with the laws, the objectives 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 neither operate any business of the same nature as or is in competition with
the business of the Company nor 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 that 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 shareholders’ meeting prior to the resolution for his or her
appointment.
4. All Directors must notify the Company without delay when he or she has a direct or indirect
interest in any transactions, or holds shares or debentures of that company or its affiliate.
5. Any Director having a material interest, directly or indirectly, in any matter being considered by
the Board has no right to vote on such matter.
6. If the vote on any matter is split, the Chairman shall make a casting vote.
2. The Executive Committee
An Executive Committee (EXCO) selected by the Board is responsible for setting the Company’s
policies and for making important decisions related to the Company’s operations. Reporting to the
Board, the EXCO comprise of 3 members as follows:
Name

Current Position

1. Mr Chan Bulakul

Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee

2. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee
Authorized Director

3. Mr Anake Kamolnate

Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Investment Committee
Company Secretary

Authorities and Duties of the Executive Committee
The Board of Directors may devolve any power, as it sees appropriate to EXCO. Notwithstanding
this, the Board of Directors Meeting No 3/2009 held on 11 August 2009 resolved to immediately
vest the following authorities and powers in EXCO on an ongoing basis:
1.
2.
3.
4.

Regular review of financial statements.
Regular review of operations and progress compared to budget.
Review and suggest amendments to internal control policies.
Approve investments exceeding Baht 10 million and report all transactions to the Board of
Directors for ratification.

The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2009 held on 29 April 2009 approved a new
guideline and policy for cash utilization of the Brooker Group Plc and its subsidiaries as follows:
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y The Board of Directors or any person designated by the Board of Directors is empowered to
utilize such fund and/or working capital with flexibility in maximizing the benefit for the
shareholders.
3. The Audit Committee
The Board of Directors’ Meeting No. 3/2009 held on 11 August 2009 approved the re-appointment
of the members of the Audit Committee for another three-year term. The Chairman and Members
of the Audit Committee will be in office for 3 years as from 28 July 2009. The present Audit
Committee comprises of the following independent directors:
Name

Current Position

1. Dr Peter Weldon

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

2. Mr Chaipatr Srivisarvacha

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

3. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation Committee

Authorities and Duties of the Audit Committee
The Audit Committee, which reports to the Board of Directors, has the authorities and duties in
accordance with the SET Notification of 2008 as follows:
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate;
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they
are suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to
approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any
other unit in charge of an internal audit;
3. To review the Company’s compliance with the securities and exchange regulations, regulations
of the Stock Exchange of Thailand, and laws relating to the Company’s business;
4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to
propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an
auditor at least once a year;
5. To review connected transactions, or transactions that may lead to conflicts of interests, to
ensure that they are in compliance with the law and the Exchange’s regulations, and are
reasonable and for the highest benefit of the Company;
6. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report that is
signed by the audit committee’s chairman and consist of at least the following information:
(a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial
report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the laws on securities and exchange, the Exchange‘s
regulations, or the laws relating to the Company’s business,
(d) an opinion on the suitability of the external auditor,
(e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each
committee member,
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(g) an opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of
duties in accordance with the charter, and
(h) other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to
the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities
assigned by the Company’s board of directors.
7. To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of
the audit committee.
All three Audit Committee Members are Independent Directors who are all qualified to review the
financial reports. Dr Peter Weldon, the Chairman of the Audit Committee, is highly experienced
having worked with several international companies. Dr Weldon is currently chairman of a company
in Hong Kong and serves as a director in other companies in Hong Kong and the Philippines.
Mr Chaipatr Srivisarvacha is presently the Executive Chairman and Chief Executive Officer of
Seamico Securities Public Co Ltd, a related company, and Chief Executive Officer of KT ZMICO
Securities Co Ltd. From 2001 to 2007, he served as an Independent Director and Member of the
Audit Committee of Thanachart Bank Public Co Ltd.
Mrs Punnee Worawuthichongsathit is currently also a Member of the Audit Committee of Hemaraj
Land and Development Public Co Ltd, a Member of the Audit Committee of Thai Wacoal Public Co
Ltd as well as being a Member of the Accounting for Taxation Committee of the Federation of
Accounting Profession. In the past, she was also a Member of the Audit Committee of GM
Multimedia Public Co Ltd, Nakornthai Strip Mill Public Co Ltd and TT&T Public Co Ltd.
For more information on these three directors please refer to items 2, 3 and 5 of the Details of
Directors and Executive Management on pages 35-37.
4. The Compensation Committee
The Compensation Committee comprises of the following members:
Name

Current Position

1. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation Committee

2. Dr Peter Weldon

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

3. Mr Chaipatr Srivisarvacha

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee
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Authorities and Duties of the Compensation Committee
The Compensation Committee is responsible for reviewing and proposing to the meeting of the
Board of Directors on the following matters:
1.
2.
3.
4.

Compensation to be provided to the Board of Directors.
Compensation to be provided to executive officers.
Employment contracts of executive officers.
Salary increases as part of the aggregate salary budget.

5. The Nominating Committee
The Board of Directors’ Meeting No. 4/2009 held on 12 November 2009 resolved to change the
members of the Nominating Committee, which now comprises of:
Name

Current Position

1. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation Committee

2. Mr Phongchai Sethiwan

Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

3. Mr Kirin Narula

Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

Authorities and Duties of the Nominating Committee
1. Identify qualified individuals to become members of the Company’s Board of Directors and
present the director nominees for approval by the Board of Directors or the General Meeting of
Shareholders, as appropriate.
2. Any other duties assigned by the Board of Directors.
6. The Risk Management Committee
The Board of Directors’ Meeting No. 4/2009 held on 12 November 2009 and The Board of
Directors’ Meeting No. 1/2010 held on 18 February 2010 resolved to change the members of the
Nominating Committee and add an additional member. The new Risk Management Committee
comprises of the following members:
Name

Current Position

1. Mr Chan Bulakul

Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairmen of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee

2. Mr Anake Kamolnate

Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Investment Committee
Company Secretary
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Name

Current Position

3. Mr Kirin Narula

Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

4. Mr Phongchai Sethiwan

Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

Authorities and Duties of the Risk Management Committee
1. Establish the policy and framework for the Company’s risk management.
2. Form and implement strategies, with emphasis on risk awareness, to manage risks effectively
throughout the organization.
3. Audit, monitor, evaluate and amend operating plans in order to reduce risks to an appropriate
level.
4. Regularly report to the Board of Directors of changes that must be made in order to comply with
the established policies and strategies.
7. The Investment Committee
The Board of Directors’ Meeting No. 2/2007 held on 11 May 2007 ratified to establish the
Investment Committee comprising of the following members:
Name

Current Position

1. Mr Chan Bulakul

Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee

2. Mr Anake Kamolnate

Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Investment Committee
Company Secretary

3. Mr Amornsakdi Ketcharoon

Senior Vice President, Business & Financial
Consultancy, Investments

Authorities and Duties of the Investment Committee
The Investment Committee has been empowered by the Board of Directors to consider investments
up to Baht 75 million, including the provision of bridging loans. For investment in tender offer
securities, investments of not exceeding Baht 35 million per public company may be made
simultaneously in 3 companies with total investments not to exceed Baht 105 million. The
investments will be made in accordance with the terms and conditions set by the Company’s Board
of Directors and EXCO. The Investment Committee must report on all investments made to the
Board of Directors and EXCO.
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Executive Officers
The Company’s current management team is composed of:
Name

Current Position

1. Mr Chan Bulakul

Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee

2. Mr Anake Kamolnate

Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Investment Committee
Executive Vice President
Company Secretary

3. Mr Amornsakdi Ketcharoon

Senior Vice President, Business & Financial
Consultancy, Investments

4. Ms Siriya Boontarig

Vice President, Business & Financial
Consultancy, Investments

5. Ms Supanee Phongsuparbchon

Manager, Finance & Accounting

Appointment of Directors
The Board of Directors’ Meeting No. 2/2007 held on 11 May 2007 resolved to appoint a new
Nominating Committee.
From 2008 onwards, the selection of director candidates to be presented for approval by the General
Meeting of Shareholders shall be the responsibility of the Nominating Committee. The policies for
appointing directors include:
1. Appointment of the Board of Directors

• The Board of Directors shall be appointed by the Annual General Meeting of Shareholders to

•
•
•
•

conduct the business of the Company, under the supervision of the Annual General Meeting of
Shareholders and in accordance with the Company's Articles of Association. In case where the
post of a director becomes vacant, the Nominating Committee may select a replacement.
A director does not have to be a shareholder of the Company and there is no specified age limit
for becoming a Director.
Directors shall not be personally liable for the conduct of the Company‘s business unless such
conduct is based on any remiss to take action or intentional mismanagement or fraud.
The Board of Directors shall consist of at least five but not more than eleven directors. Not less
than a half of the directors shall have their domicile in the Kingdom of Thailand.
The Directors shall be responsible for electing the Chairman of the Board of Directors.

2. The Rights of Shareholders to Appointment Directors
(a) Each shareholder shall have one vote for one share.
(b) Each shareholder must cast all his votes as specified in (a) to elect a candidate or several
candidates as directors.
(c) The candidates receiving the largest numbers of votes shall be elected to the Board until the
vacancies are filled. In the event that two or more persons receive the same number of votes,
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and resulting in the total number of persons elected exceeding the number of vacancies, the
Chairman of the meeting shall have the casting vote.
Should two candidates have the same number of votes, the Chairman of the meeting shall cast
the deciding vote.
3. Selection of Directors and Independent Directors
Candidates to serve as directors, including independent directors, on the Board will be reviewed by
the Nominating Committee before being nominated for the consideration of the Board of Directors.
Guidelines and criteria of the Nominating Committee are as follows:
(a) Qualified and not possessing any of the prohibited characteristics stipulated by the Articles of
Association of the Company, the Public Company Limited Act and the Securities and Exchange
Act.
(2) An expert from many differing backgrounds with knowledge, capabilities and experience that
will make a significant contribution to the Company and possessing leadership, broad vision,
ethical judgment, transparent career profile and ability to express opinions independently.
Apart from the above-mentioned guidelines and criteria for selection of Directors, the Independent
Directors must possess all the qualifications stipulated by the Stock Exchange of Thailand (SET)
and the Securities and Exchange Commission (SEC), including:
(a) holding shares not exceeding one per cent of the total number of shares with voting rights of
the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder
or controlling person, including shares held by related persons of such independent director;
(b) neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives
salary, or controlling person of the company, its parent company, subsidiary company,
associate company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person,
unless the foregoing status has ended not less than two years. Such prohibited characteristic
shall not include the case where the independent director used to be a government official or
advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling person of the
company;
(c) not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and
child, including spouse of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to
be nominated as executive or controlling person of the company or its subsidiary company;
(d) neither having nor used to have a business relationship with the company, its parent company,
subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, in the
manner which may interfere with his independent judgment, and neither being nor used to be a
significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with
the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder
or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years;
The term ‘business relationship’ under the first paragraph shall include any normal business
transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or
granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee,
providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the company or his
counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three
percent or more of the net tangible assets of the company or twenty million baht or more,
whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the
method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital
Market Supervisory Board governing rules on connected transactions mutatis mutandis. The
consideration of such indebtedness shall include indebtedness occurred during the period of
one year prior to the date on which the business relationship with the person commences;
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(e) neither being nor used to be an auditor of the company, its parent company, subsidiary
company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a
significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of
the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder
or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years;
(f) neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal
advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from
the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder
or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of
the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than
two years;
(g) not being a director appointed as representative of directors of the company, major shareholder
or shareholder who is related to major shareholder;
(h) not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the
Company or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being
an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding
one per cent of the total number of shares with voting rights of any other company that
undertakes business in the same nature and in competition to the business of the Company or
its subsidiary company;
(i) not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions
with regard to the applicant’s business operations.
After being appointed as independent director with the qualifications under (a) to (i) of the first
paragraph, the independent director may be assigned by the board of directors to take part in
the business decision of the company, its parent company, subsidiary company, associate
company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person, provided
that such decision shall be in the form of collective decision.
4. Expiration of Term as a Director
At every Annual General Meeting of Shareholders, 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.
Other than retirement on the expiration of the term, a director’s term will be terminated in case of:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

death
resignation
lack of qualifications and characteristics specified in the Public Company Act
removal by a resolution of the shareholder meeting
by Court order to resign

Any director who wishes to resign must submit their resignation letter to the Company. The
resignation will be effective on the date the resignation letter is received by the Company. The
director who resigned must also advise the Registrar of his resignation.
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5. Board of Directors’ Meetings
The Board of Directors must meet at least one every three months and the Chairman is responsible
for calling the meetings.
At least one-half of the total number of the Directors must attend the meeting in order to constitute a
quorum. Should the Chairman not be able to perform his duties, the meeting shall select a Director
to act as chairman of the meeting.
The Board of Directors may assign a director or several directors to perform tasks on behalf of the
Board.
Each Director has a right to one vote. In the case of an equal number of votes, the Chairman shall
have an additional casting vote.
Directors with interest on any matter have no right to vote on the matter.
Compensation of Management
Directors’ Compensation for 2010

Name

Position

1. Dr Narongchai Akrasanee

Independent Director *
Chairman of the Board of Directors

2. Mr Chan Bulakul

Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of the Risk Management
Committee
Chairman of the Investment Committee

3. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee
Authorized Director

4. Dr Peter Weldon

Remuneration
(Baht)
280,000

0

Type of
Remuneration
Director’s Fees

None

180,000

Director’s Fees

Independent Director *
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

82,500

Director’s Fees

5. Mr Chaipatr Srivisarvacha

Independent Director *
Member of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

90,000

Director’s Fees

6. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

Independent Director *
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation
Committee

122,500

Director’s Fees

7. Mr Anake Kamolnate

Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management
Committee
Member of the Investment Committee
Company Secretary

0

9. Mr Kirin Narula

Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management
Committee

67,500
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Name
10. Mr Phongchai Sethiwan

Remuneration
(Baht)

Position
Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management
Committee

67,500

Type of
Remuneration
Director’s Fees

* No compensation is paid to the Independent Directors apart from attendance fee for each Board or committee
meeting attended.

Summary of the compensation for the Board of Directors and Executive Officers are follows:
Board of Directors/
Executive Officers

Number of
Persons

Remuneration
(Baht)

Type of
Remuneration

Board of Directors

7

890,000
2,900,000

Director’s Fees
Bonus

Executive Officers (including Executive Directors)

5

13,938,608
9,726,754

Salary
Bonus

Other Remunerations
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2006 held on 17 May 2006 approved the
issuance of 30,000,000 units of five-year warrants (BROOK-W3), carry an exercise price of Baht 0.80
per share and conversion ratio of one warrant to one ordinary share, for offer to directors and
employees.
Objectives and necessities in issuing and offering the warrants to the directors and employees of the
Company are:
1. As the Company provides business and financial consultancy services to both local and overseas
clients, highly qualified personnel are integral to its growth and existence. The loss of these
personnel and the failure to recruit replacements within a limited timeframe will obstruct the
Company’s expansion.
2. The offer of the warrants to its employees is aimed at increasing morale. This offer also allows the
employees to jointly own the Company and motivate them to contribute to its continuous growth
and the maximization of shareholders’ wealth.
3. With the fierce competition in the research and advisory business, the offer of the warrants is an
incentive for employees to remain in the Company’s employ.
Directors and employees may exercise the warrants may be exercised in the following periods:

• Not more than one-third of all allocated warrants are exercisable after the date falling 12 months but
no later than 24 months from the date of allotment.

• Not more than two-thirds of all allocated warrants are exercisable after the date falling 24 months but
no later than 36 months from the date of allotment.

• An unlimited number of unexercised warrants are exercisable without restrictions after 36 months
from the date of allotment until the warrants become mature.
Conditions for exercise of the warrants are as follows:
a. In case where that director or employee as warrant holder ceases to be a director or employee of
the Company within the Exercise Period, the holder may exercise the right to buy ordinary shares
once within the next maturity date following the date from which the holder ceases to be a director
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or employee the Company. Thereafter, the remaining warrants, if any, shall be returned to the
Company.
However, in case where the cause of relief results from an offense committed by the holder, all
remaining warrants shall be returned to the Company on the date of such relief of the holder. The
Board of Directors is empowered to determine the cause of relief of the holder resulting from an
offense and the decision of the Board of Directors shall be final.
b. When a warrant holder ceases to be a director or employee of the Company and the exercise
period stipulated in item “a” above has expired, the Board of Directors is empowered to re-allot the
recovered warrants to other directors and employees of the Company.
Details of the allotment of warrants (BROOK-W3) to the Company’s directors in 2006 as per the
resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No 1/2006 were as follows:

Name

Position

Number of
Warrants

Balance of
Warrants

BROOK-W3

As at 31 Dec
2010

1. Dr Narongchai Akrasanee

Independent Director
Chairman of the Board of Directors

1,500,000

-0-

2. Mr Chan Bulakul

Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee

6,000,000

-0-

3. Mr Phongchai Sethiwan

Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

-NA-

-0-

4. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee
Authorized Director

1,500,000

750,000

5. Dr Peter Weldon

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

700,000

-0-

6. Mr Chaipatr Srivisarvacha

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

600,000

-0-

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation Committee

600,000

-0-

8. Mr Anake Kamolnate

Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Investment Committee
Company Secretary

1,500,000

-0-

9. Mr Kirin Narula

Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

450,000

-0-
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Changes in securities holding of the Directors were as follows:
Number of Shares Held
Name

Position

Increase/

31 Dec 09

31 Dec 10

(Decrease)

0

1,500,000

1,500,000

44,597,462

50,597,462

6,000,000

400,000

850,000

450,000

1. Dr Narongchai Akrasanee

Independent Director
Chairman of the Board of Directors

2. Mr Chan Bulakul

Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of the Risk Management
Committee
Chairman of the Investment Committee

3. Mr Phongchai Sethiwan

Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management
Committee

4. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee
Authorized Director

0

750,000

750,000

5. Dr Peter Weldon

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

0

700,000

700,000

6. Mr Chaipatr Srivisarvacha

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

0

600,000

600,000

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation
Committee

0

600,000

600,000

8. Mr Anake Kamolnate

Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management
Committee
Member of the Investment Committee
Company Secretary

0

1,500,000

1,500,000

9. Mr Kirin Narula

Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management
Committee

15,000,000

15,450,000

450,000

Provident Fund
The contributions of the Company to the Provident Fund for the Executive Officers in 2010 were Baht
971,383.16
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DETAILS OF DIRECTORS AND EXECUTIVE MANAGEMENT
AS OF 31 DECEMBER 2010
Dr Narongchai Akrasanee
Positions

Chairman
Independent Director

Age

65 years

Education

Ph D Economics, John Hopkins University, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2003)

Shareholding
Experience

1,500,000 shares, equal to 0.20% of paid up capital
2003-Present
2009-Present
2009-Present
2009-Present
2008-Present
2007-Present
2006-Present
2004-Present
2004-Present
2002-Present
1997-Present

Chairman, The Brooker Group Public Co Ltd
Director, National Economic and Social Development Board
Advisory Member, Board of Investment
Member, Economic Advisory Group, Office of the Prime Minister
Apisit Vejjajiva
Executive Chairman, Office of Knowledge Management &
Development
Director, Insurance Commission
Vice Chairman, Thai-German Product Plc
Chairman of The Steering Committee and Vice Chairman,
The Council of Mekong Institute (MI)
Chairman, MFC Asset Management Plc
Honorary Advisor, The Fiscal Policy Research Institute
Foundation (FPRI)
Chairman, Seranee Group of Companies

Mr Chaipatr Srivisarvacha
Positions

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

Age

51 years

Education

MBA (Finance), Illinois Benedictine College, USA (1984)

Training

Directors Certification Program (DCP) (2003)
Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding

None (at present)

Experience

2003-Present

Independent Director and Member of the Audit Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Jan 2011-Present
Chairman, DAD SPV Company Limited
Sep 2010-Present
Board of Director and Chairman of the Audit Committee,
Dhanarak Asset Development Co.,Ltd.
Nov 2010-Present
Independent Director, Evolution Capital Public Company Limited
May 2009-Present
Chairman of Executive Committee and Chief Executive Office,
KT ZMICO Securities Co.,Ltd.
May 2007-Present
Vice Chairman, Seamico Securities Plc.
Jun 2007-Present
Chairman of the Executive Committee and Chief Executive Office,
Seamico Securities Plc.
2004-Apr 2009
Independent Director, G Steel Public Co Ltd
Jul 2001-Apr 2007
Independent Director and Audit Committee,
Thanachart Bank Public Co Ltd
1999 - 2003
Independent Director, Pacific Assets Public Co Ltd
Mar 1999-May 2007 Non-authorized Director, CapMaxx Co Ltd

Dr Peter Weldon
Positions

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee

Age

73 years

Education

Ph D Rural Sociology, Cornell University, USA
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Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding

700,000 shares, equal to 0.09% of paid up capital

Experience

2003-Present
2007-Present
2000-Present
1997-2007

Director, The Brooker Group Public Co Ltd
Director, Cuervo Appraisals Inc, Philippines
Chairman, InovaTech Ltd, Hong Kong
Director, Eziwarm Ltd, Hong Kong

Mr Chan Bulakul
Positions

Vice Chairman
Chairman of Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of the Risk Management Committee

Age

62 years

Education

BS Major Accountancy, University of Illinois, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

Shareholding

50,597,462 shares, equivalent to 6.81% of paid up capital

Experience

Oct 2003-Present
Apr 2003-Feb 2011
May 2008-Feb 2011

Chief Executive Officer, The Brooker Group Public Co Ltd
Director, CA Post (Thailand) Co Ltd
Authorized Director, Ban Chang Group Public Co Ltd

Mrs Punnee Worawuthichongsathit
Positions

Independent Director
Member of Audit Committee
Chairperson of the Nominating Committee
Chairperson of the Compensation Committee

Age

59 years

Education

MAcc, Chulalongkorn University, Thailand
BA Accounting (Honour), Chulalongkorn University
Certified Public Accountant (CPA), Thailand
Certified Internal Auditor (CIA), IIA-USA
Certified Professional Internal Auditor (CPIA), IIA-Thailand
Qualified Internal Auditor (QIA), IIA-Thailand
Chartered Director, Thai Institute of Directors Association (IOD Association)

Training

Directors Certification Program (DCP 38/2003) - IOD Association
Directors Accreditation Program (DAP 2/2003) - IOD Association
Audit Committee Program (ACP 2/2004) - IOD Association
Improving the Quality of Financial Report 1/2006 - IOD Association
Monitoring the Internal Audit Function 1/2007 - IOD Association
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2007 - IOD Association
Monitoring the Quality of Financial Report 5/2007 - IOD Association

Shareholding

600,000 shares, equal to 0.08% of paid up capital

Experience

2007-Present
2004-Present
Apr 2010-Present
2007-Present
2007-Present
2000-Present
1999-2009
1990-Present

Chairwoman of the Nominating Committee and Chairwoman of the
Compensation Committee, The Brooker Group Public Co Ltd
Independent Director and Member of Audit Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Independent Director and Member of the Audit Committee,
Thai Wacoal Public Co Ltd
Independent Director and Member of the Audit Committee,
Mono Technology Co Ltd
Member of the Corporate Governance Committee,
Hemaraj Land and Development Public Co Ltd
Independent Director and Member of Audit Committee,
Hemaraj Land and Development Public Co Ltd
Independent Director and Member of Audit Committee,
T&T Public Co Ltd
Independent Advisor Specialized in Accounting system, taxation, MIS
and Internal Control System for Private Companies in various
businesses
36

The Brooker Group Public Co Ltd

Present
Present
Present
Present
2004-2007
2004-2007

Annual Report 2010

Director, Boonyakorn Co Ltd
Member of Accounting for Taxation Committee, Federation of
Accounting Profession
Special Tutor, Private and state Universities,
Special Tutor, Federation of Accounting Profession
Independent Director and Member of Audit Committee,
GM Multimedia Public Co Ltd
Independent Director and Member of Audit Committee,
Nakornthai Strip Mill Public Co Ltd

Mr Robert William McMillen
Positions

Authorized Director
Member of the Executive Committee

Age
Education

55 years
Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants in Australia (1983)
BB, Accounting, The New South Wales University of Technology, Australia (1982)

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding

750,000 shares, equal to 0.10% of paid up capital

Experience

Oct 2003-Present

Authorized Director and Member of the Executive Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Aug 2003-Sep 2003 Authorized Director and Chairman of the Executive Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
1998-Aug 2003
Non-authorized Director and Member of the Executive Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Jul 2009-Present
Non-authorized Director, Fashion Studio Co Ltd
Jul 2008-Present
Director, Quam Global Alpha Funds (SPC) Ltd
Nov 2007-Present
Chairman and Authorized Director, MAC Capital Ltd
May 2007-Present
Director and Member of the Executive Committee,
Seamico Securities Public Co Ltd
Jan 2007-Present
Authorized Director, Quam Fund Plus (SPC)
Jun 2006-Present
Vice Chairman and Authorized Director, MAC Sharaf (UAE) LLC
Jun 2006-Present
Chairman and Authorized Director, MAC Capital Advisors Ltd
Jun 2006-May 2007 Director and Member of the Executive Committee,
Seamico Securities Public Co Ltd
Feb 2006-Present
Chairman and Authorized Director, McMillen Advantage Capital Ltd
Aug 2005-May 2006 Authorized Director and President, Seamico Securities Public Co Ltd
Mar 2005-Present
Authorized Director, Quam Fund (SPC) Ltd
Aug 2004-Present
Authorized Director, Quam Asset Management (BVI) Ltd
2003-2008
Non-Authorized Director, Burda-Rizzoli (Thailand) Co Ltd
Jun 2000-Aug 2005 Authorized Director and Chief Executive Officer,
Seamico Securities Public Co Ltd
1997-May 2000
Authorized Director and Managing Director,
Seamico Securities Public Co Ltd

Mr Anake Kamolnate
Positions

Age

Authorized Director
Member of Executive Committee
Member of Risk Management Committee
Executive Vice President
53 years

Education

MBA, College of Notre Dame, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding

1,500,000 shares, equal to 0.20% of paid up capital

Experience

May 2007- Present
Sep 2009-Present
2007-2007
Sep 2006-Present
2003-Aug 2006
1996-2003

Executive Director and Authorized Director,
The Brooker Group Public Co Ltd
Independent Director and Chairman of Audit Committee,
Datamat Public Co Ltd
Director, Electric Vehicles (Thailand) Public Co Ltd
Executive Vice President, The Brooker Group Public Co Ltd
Senior Vice President, Investment Banking,
The Brooker Group Public Co Ltd
Managing Director, MCL Management Services Co Ltd
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Mr Kirin Narula
Positions

Director
Member of Nominating Committee
Member of Risk Management Committee

Age

47 years

Education

BBA, Finance, George Washington University, Washington DC, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) Class 80 (October 2009)

Shareholding

15,400,000 shares, equivalent to 2.08% of paid up capital

Experience

1985- Present

2008-Present

Managing Director of Quality Inn Co Ltd (Sheraton Grande
Sukhumvit Hotel)
Managing Director of Boulevard Hotel Co Ltd (Amari Boulevard Hotel)
Managing Director of Quality Lodge Co Ltd (City Lodge Sukhumvit
Soi 9/City Lodge Sukhumvit Soi 19)
Managing Director of Asoke Park Co Ltd (Park Plaza Sukhumvit
Bangkok Hotel)

Mr Phongchai Sethiwan
Positions

Authorized Director
Member of Nominating Committee
Member of Risk Management Committee

Age

51 years

Education

BComm (Honours), University of Manitoba, Canada

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2006)

Shareholding

850,000 shares, equivalent to 0.11% of paid up capital

Experience

2007-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present

Director, Merchant Partners Securities Public Co Ltd
Executive Director, Thai Hua (2511) Co Ltd
Executive Director, Suphan Rice Co Ltd
Executive Director, Sethi Rice Co Ltd
Executive Director,Thai Hua Warehouse Co Ltd
Executive Director, Sethiwan Development Co Ltd
Executive Director, Thai Hua Heng Co Ltd, China
Executive Director, Sethiwan Garment Co Ltd, China

Mr Amornsakdi Ketcharoon
Positions

Senior Vice President, Business and Financial Consulting, Investments

Age

44 years

Education

MBA, Finance and Marketing, University of Chicago, Illinois, USA

Shareholding

600,000 shares, equivalent to 0.08% of paid up capital

Experience

Sep 2006-Present
Nov 2009-Present
Nov 2005-Aug 2006
Sep 2003-Oct 2004
1999-Aug 2003

Senior Vice President, Business and Financial Consulting,
Investments, The Brooker Group Public Co Ltd
Independent Director and Member of the Audit Committee,
Datamat Public Co Ltd
Executive Vice President, Bangkok City Advisory Co Ltd
Senior Vice President, Investment Banking,
Asset Plus Securities Public Co Ltd
Vice President, Asia Private Equity Division,
GIC Special Investments Pte Ltd, Singapore

Ms Siriya Boontarig
Positions

Vice President, Business and Financial Consulting, Investments

Age

36 years

Education

MBA, Oregon State University, USA

Shareholding

750,000 shares, equivalent to 0.09% of paid up capital
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Vice President; Business and Financial Consulting, Investments,
The Brooker Group Public Co Ltd
Senior Research Analyst, The Brooker Group Public Co Ltd
Research Analyst, The Brooker Group Public Co Ltd

Ms Supanee Phongsuparbchon
Positions

Finance and Accounting Manager

Age

50 years

Education

MBA, Assumption University, Bangkok, Thailand

Shareholding

800,000 shares, equivalent to 0.11% of paid up capital

Experience

Aug 2000-Present

Manager, Finance and Accounting Division,
The Brooker Group Public Co Ltd
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
The Company gives high priority to the good corporate governance and has complied with the SET’s
principles of good corporate governance for listed companies as follows:
1. Rights of Shareholders
Priority is given by the Company to the rights of all shareholders with measures undertaken that will
ensure all shareholders of the protection of their basic rights, including the sale, purchase or
transfer of shares; the receipt of relevant and adequate information on the Company; the
participation in shareholders’ meetings to vote on important matters related to the Company; and
the receipt of a share of the profit of the Company.
(1) The Company will provide shareholders with a notification of the meetings and all supporting
documents, sufficiently in advance of each meeting as specified by the law. The notification will
contains details of all agenda items with complete supporting data and opinions of the Board of
Directors; proxy forms as prescribed by the Ministry of Commerce and names of Independent
Directors who the shareholders can appoint as their proxy; and details of the meeting and map
of the venue. Also provided will be the rules and procedures, including the voting procedure,
governing the company’s shareholders’ meetings; information on documents the shareholders
must present at each meeting in order to protect their right to attend the meetings. All
information regarding each shareholders’ meeting will be posted on the Company’s web site
before the notification of each meeting is sent out so that shareholders can study all information
prior to their receiving the notification. The Company also allows shareholders to register for
each meeting at least one hour in advance.
(2) Prior to the commencement of each meeting, the Chairman of the meeting will explain to the
meeting the voting and vote counting procedures that are clearly detailed in the Company’s
Articles of Association. The Company will also clearly separate the votes on each agenda so
as to protect the rights of the shareholders.
(3) The Chairman of the meeting will allocate sufficient time and will conduct the meetings
appropriately and transparently. During the meeting, shareholders will be encouraged to
express their opinions and ask questions prior to casting their votes and concluding the
meeting’s resolution for each agenda.
(4) Shareholders who join a meeting after it has convened will be allowed to cast their votes on the
agenda being considered and all subsequent agendas.
(5) Information will be disseminated to the shareholders on a continuous basis through the
Company’s web site, as well as through the Stock Exchange of Thailand (“SET”) and the Office
of the Securities and Exchange Commission (“SEC”).
(6) Minority shareholders may directly contact the Company at the mailing address provided and email address “cghotline@brookergroup.com” and request information, such as the activities of
the Board of Directors, corporate governance principles, audit reports, etc. In addition, they can
also directly request information from the Company Secretary.
(7) The Company will clearly disclose its investment in subsidiary and related companies (if any) so
as to ensure shareholders of the transparency and auditability of the Company’s operations.
(8) The Company will operate with competency in order to maintain sustained growth so that the
shareholders will receive appropriate returns.
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2. Equitable Treatment of Shareholders
The Company has undertaken measures to ensure that all shareholders receive fair and equitable
treatment.
(1) Any shareholder may propose, not less than 60 days in advance of the meeting dates,
additional issues for consideration in the shareholders’ meetings. The Company has announced
this policy together with the pre-determined criteria on screening the issues proposed by the
shareholders through the SET and also through the Company’s web site.
(2) Any shareholder may nominate a candidate for selection as a director. The proposed candidate
must have all qualifications as specified in the Company’s mandate and must give their consent
to being nominated. The nomination form, which is available on the Company’s web site, must
be duly completed and sent to the Company together with supporting documents on the
candidates’ education and qualifications not less than 60 days prior to the Board of Directors’
meeting that is held before the annual general meeting of shareholding. The Company will
specify the last date in each year by which time shareholders may nominate candidates to the
Company, so that these nominations may be processed through the nominating process by the
Nominating Committee. The names of the selected nominees together with the relevant
regulations will be announced through the SET. For election of the Directors at the
shareholders’ meetings, the Company will utilize a process by which shareholders are able to
vote on individual nominees.
(3) The shareholders’ meeting will always proceed according to the agendas specified in the
Notification of the Shareholders’ Meeting. No new agenda items will be added without advance
notification to the shareholders so that shareholders will have sufficient time to deliberate on
each agenda item prior to casting their votes. However, an additional agenda may be proposed
during the meeting if it is approved by at least one-third of quorum in accordance with Section
105 of the Public Company Limited Act B.E. 2535 (1992).
(4) A full listing of the independent directors whom the shareholders may consider to appoint
as their proxy is provided in the proxy form. The Company encourages the use of proxy forms
that allow shareholders to specify their votes.
(5) The Company encourages the use of voting cards for all agenda items, with individual voting
cards prepared for all important agendas so that shareholders may cast their votes as they
deem appropriate. The votes cast during the shareholders’ meeting will be collected in the
meeting room and combined with the votes specified in the proxy forms before the final result is
announced to the meeting.
(6) Complete and accurate minutes of the each shareholders’ meeting will be prepared and
submitted to the SET and SEC within 14 days after the meeting date. The minutes will also be
made available for viewing by all shareholders on the Company’s web site.
(7) In fairness to its shareholders, the Company will have written procedures concerning the use
and protection of inside information. These procedures will be communicated to the Company’s
Board of Directors, employees and all related persons, including spouse and children not of
age, so as to prevent the inappropriate use of important inside information, which has not been
publicly disclosed, in trading of the Company’s shares and manipulation of its share price.
Directors and executives privy to such insider information are prohibited from trading in the
Company’s securities prior to the disclosure of information on the Company’s performance and
financial position or any important news that may cause a change in the Company’s share
price. According to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992), all directors and
executives must regularly submit a report on their ownership of the Company’s securities within
30 working days after they take office and must report all subsequent sales or purchase of the
Company’s securities to the SEC within 3 working days from the transaction date. Moreover,
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the company has prohibited any directors, employees who have possession of non-public
information material to engage in any trading of the Company’s securities during 1 month period
especially before any earning announcement and should wait for at least twenty-four hours after
such announcement.
3. Role of Stakeholders
The Company places great importance on the rights of all stakeholders and conducts its business
ethically with fair treatment of all stakeholders, within and outside the Company, including the
shareholders, clients, employees, creditors, business partners and competitors, regulatory bodies,
government agencies, society, and the environment.
(1) The Company has established criteria for the treatment of each group of stakeholders.
Shareholders
Emphasis will be given to the transparent dissemination of important information, both financial
and non-financial, to the stakeholders that are accurate, sufficient and timely. Dissemination will
be through different channels, such as announcements through the SET’s electronic media, the
Company’s web site, newspapers, press releases, letters, etc.
Clients
The Company stresses on the importance of customer satisfaction through the enhancement of
existing services and development of new services in order to encompass all aspects of the
business advisory, financial advisory and investment services. At the same time, the Company
ensures ethical treatment of its clients and any complaint or suggestions from clients are
considered and responded to immediately.
Employees
The Company emphasizes on the ethical treatment of employees who will be appropriately
remunerated. All employees are advised through the Company’s manual of the Company’s
policies, benefits and welfare, such as rules and disciplines, leave obligations, group medical
insurance scheme, group life insurance plan and provident fund.
The Company focuses on increasing the knowledge, ability and efficiency of employees through
training and seminars, both in-house and external. This will enable employees to perform their
tasks capably and be able to cope with dynamic changes in the rules, products and technology of
the various agencies. Training seminars cover the notifications of the rules and regulations of the
SET and SEC, accounting standards of various institutes, computer systems and programs, etc.
Creditors, Business Partners and Competitors
The Company carries out commercial transactions with its contractual parties in a fair and equal
manner while complying with applicable laws, rules, regulations, and contracts. The Company
has a policy to compete fairly with all business competitors under the appropriate legal and
regulatory framework.
Regulatory and Government Agencies
The Company adheres to the laws, rules and regulations specified by regulatory and related
agencies, such as the Department of Business Development of the Ministry of Commerce, the
Revenue Department of the Ministry of Finance, the SET, the SEC, etc. The Company also
cooperates with relevant private agencies.
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Society, Community and Environment
The Company gives assistance through donations to various foundations and organizations,
which carry out social activities such as the donation of tools, equipment and office automation
equipment to temples, foundations and other social organizations. The Company will also
initiate campaigns on the conservation of energy and use of resources in the office.
(2) The Company has established communication channels (CG Hotline) related to its corporate
governance through which complaints, comments and suggestions can be made. The
stakeholders can also communicate through these channels their concerns about illegal or
unethical practices by persons within the Company, including employees and other interested
persons, to ensure that the Company operates under good corporate governance. The five
communication channels are:
1. Telephone

(662) 168-7100

2. Facsimile

(662) 168-7111-2

3. The Company’s web site or E-mail to cghotine@brookergroup.com.
4. Written submission to the Company Secretary by mail, courier or in person.
5. E-mail to any or all of the Company’s three Independent Directors that are the Audit
Committee.
To give confidence to any person who communicates such concerns, the Company will keep
the source of such information confidential. The Company has written procedures for
acknowledging and investigating such concerns, which will involve only authorized persons and
the persons involved.
In order to prevent unnecessary investigations into matters not related to or not beneficial for
the Company’s operations and its management and that will be unproductive use of the
Company’s resources, the Company Secretary together with the Audit Committee will only
investigate complaints or queries that are considered beneficial to the Company’s operations
and management or related to the protection of the rights of its shareholders and stakeholders,
such as those below.
(a) Complaints or information about possible fraud or illegal practices of the Company or its
directors and/or executives and/or employees that may cause damage or loss to the
Company.
(b) Laws, rules and regulations with which the Company must comply.
(c) The Company’s operating and accounting policies, which have already been set out.
(d) Transactions that constitute conflict of interest or involves related parties as specified by the
SEC and SET Notifications.
(e) The Company’s financial statements and financial information.
(f) The Company’s operational results and its operations.
(g) Other additional items as specified by the Board of Directors or the Audit Committee.
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4. Disclosure and Transparency
The Company places high importance on the dissemination of accurate, sufficient, timely and
impartial information to the SET, its shareholders and related agencies, including the following:
(1) Important information, both financial and non-financial. In disclosing financial information,
especially the financial statements, the Company must ensure that they are accurate, in
accordance with generally accepted accounting principles, and have been audited/reviewed by
an independent external auditor. The financial statements must also be approved by the Audit
Committee and the Board of Directors before they are disclosed to the SET, the shareholders,
investors and related agencies.
(2) Information disclosed on the Company’s web site, in both Thai and English, such as financial
statements, annual statements (Form 56-1), annual reports (Form 56-2), etc.
(3) Information on the roles and responsibilities of the Board of Directors and those of its
committees, the number of meetings and attendance of each director, and the directors’ and
executives’ remuneration policies are disclosed under the Management section of the
Company’s annual statements (Form 56-1) and annual reports (Form 56-2).
(4) The Board of Directors’ statement of its responsibilities concerning the Company’s financial
reports is presented along side the auditor report in the Company’s annual report (Form 56-2).
(5) Information on a securities holding report showing the number of securities held by each
member of the Board of Directors are disclosed on the Board of Directors Meetings.
(6) Outside Directorship Report in listed companies and others by each member of the Board of
Directors are disclosed on the Board of Directors Meetings.
(7) Initial Report of Interest of Directors, Executives and Related Persons follow as Notification of
the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 2/2552 dated on 26 January 2009 had been
submitted to the Company Secretary on 31 July 2009. Amendments to the report of interest will
be submitted within 3 working days to the Company Secretary.
(8) Information disclosed on the Company’s web site, in both Thai and English regarding profile of
Directors and Executive officers including Investor Relation’s information.

5. Responsibilities of the Board
5.1 Structure of the Board of Directors
(1) The Board of Directors is divided into 2 groups.
Group 1 characterized by their executive management roles:
●
●

Directors with executive management roles.
Directors without executive management roles.

Group 2 characterized by independency:
o
o

Directors who are independent.
Directors who are representatives of shareholders groups.

(2) Persons to be appointed as an Independent Directors must have the qualifications
prescribed by the SET and SEC.
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(3) At least one-third, but not less than 3 members, of the Company’s Board of Directors must
be Independent Directors.
(4) The Chairman must be an independent director and must not be an executive or Chief
Executive Officer. The Chairman will be elected by the Board of Directors while the Chief
Executive Officer will be nominated by the Nominating Committee.
(5) The Company’s directors and executives can hold directorships or executive positions in the
Company’s subsidiary or other companies as prescribed by the SEC, SET and other
concerned agencies and must be disclosed to in the Board of Directors’ meeting.
(6) A Company Secretary has been appointed by the Board of Directors to provide legal and
other regulatory advice to the Board, oversee the Board’s administrative activities, monitor
compliance with the Board’s resolutions, and to communicate with the shareholders, SEC,
SET and other concerned regulatory agencies.
5.2 Committees
(1) The Board of Directors can establish committees to assist in the study and screening of
special tasks on behalf of the Board. The qualifications and scope of work of each
committee will be clearly defined. The committees include:
●
●

An Executive Committee to assist in setting corporate policies and in making important
corporate decisions.
An Audit Committee to review all financial reporting of the Company to ensure that they
conform to Thai Accounting Standards. The Audit Committee also reviews the
suitability and adequacy of the internal control system, ensures the transparency of the
Company’s operations and its compliance with all applicable laws, rules and
regulations.

●

A Compensation Committee to consider the compensation for directors and executives,
contracts for top executives, and all salary increases.

●

A Nominating Committee to assist in identifying qualified individuals to be nominated as
Director for approval by the Company’s Board of Directors or the General Meeting of
Shareholders, whichever is appropriate.

●

A Risk Management Committee to evaluate risks to the Company’s business operation.

●

An Investment Committee to ensure that the Company’s investments are clear,
discreet and auditable so as to spread risks and maintain maximum benefits for the
Company.

Each committee will meet at least once a year to assess their performance and review the
policies.
(2) The chairman of the Compensation Committee and the Nominating Committee must be
Independent Directors.
(3) The Chairman of the Board of Directors must not serve as chairman or member of any
committee.
Note: See details of sub-committees under Management Structure.
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5.3 Roles and Responsibilities of the Board of Directors
(1) The roles and responsibilities of the Board of Directors are as prescribed by the relevant
laws, rules and regulations. The roles and responsibilities of the committees are also clearly
defined. This allows the Board and the committees to review and provide appropriate advice
within the scope of its roles and responsibilities.
The roles and responsibilities of the Company’s Board of Directors are as follows.
(a) The Company’s Directors must have knowledge, capabilities and experience that are
beneficial to Company’s operations. They must also have an interest in the business of
the company in which they are directors, as well as having honesty and integrity in
conducting such businesses.
(b) The Directors must perform their duties with honesty according to the laws, objectives
and the Articles of Association of the Company, as well as the resolutions of the
shareholders meetings. They must also protect the benefits of the Company, in addition
to being accountable to the Company’s shareholders.
(c) The Company’s Board of Directors has the duty to establish the operational policies and
strategies of the Company, as well as monitor and supervise the efficient and effective
implementation of these policies and strategies by the management in order to
maximize economic value and shareholders’ wealth.
(d) The Directors are encouraged to continuously monitor the Company’s operations to
ensure its compliance with the laws and terms of agreements. Directors should request
reports from the management on important matters of the Company so as to ensure
effective operations.
(e) The Board of Directors should put in place an internal control system and an effective
internal audit system, as recommended by the Audit Committee.
(f) Independent and outside Directors should bring their own independent judgment to bear
on issues of strategy, performance, resources, nomination of directors, and standards of
conduct. They should oppose any proposal brought by other directors or management,
if they feel that the proposal will considerably affect the equitable treatment of
shareholders.
(2) The Directors will review the Company’s compliance with its policies on good corporate
governance at least once annually.
(3) A Code of Business Ethics will be prepared and disseminated so that all directors,
executives and employees understand the ethical standards of the Company.
(4) The Audit Committee will provide their opinion to the Board of Directors in making decisions
on entering into transactions where there is conflict of interests between the Company and
interested parties or persons connected to the Company’s directors and management.
Directors or executives with an interest in the transaction may not attend the meeting or
vote on the said transaction. The classification of the connection and the determination of
the connected person will be in accordance with the regulations of the SET and SEC.
(5) To promote confidence in the Company, its internal control system must be audited by
external auditors in order to ensure that (a) the Company’s operations, as well as the use of
resources, are effective and efficient, (b) the accounting and financial reporting of the
Company are accurate, trustworthy and timely, and (c) that it correctly complies with its
policies and rules, as well as the law. The report on the audit of the internal control system
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must be presented to the Audit Committee, the Executive Committee and the Board of
Directors, who will review and improve the Company’s internal control system accordingly.
On recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors has in 2010 appointed
DIA & Associates Co Ltd as the Company’s internal auditor, to evaluate the Company’s
internal audit and control system. The internal auditor’s assessment is that overall the
existing system of control of the Company is generally adequate as the basis of the COSO
concept.
Also in 2010, the results of a questionnaire assessing the adequacy of the Company’s
internal control system that was completed by the Board of Directors were assessed and
presented at the Board of Directors’ Meeting No. 1/2011, which was held on February 23,
2011. The Directors felt that the Company’s existing internal control system has to a great
and very great extent fully and effectively met all the requirements.
5.4 Board of Directors’ Meetings
(1) The Board of Directors will be scheduled in advance each year with at least 4 meetings
(once every 3 months) to be held per year. The agenda for each meeting will be clearly
defined, such as the acknowledgement of the reviewed or audited financial statements, etc.
The Chairman, Chief Executive Officer, and Directors will jointly consider the importance
and necessity for inclusion of the other agenda items. In case where the Board of Directors’
meetings are not held every month, the Company will prepare a monthly report of its
performance, which will be provided to every Director so that they can continuously monitor
and control the performance of the management.
(2) The Executive Committee will meet approximately once every month to review the
Company’s performance and management.
(3) The various committees can hold meetings to approve matters, within the power vested on
them by the Board of Directors, with the Company Secretary acting as the coordinator.
(4) Details of the meeting and supporting documents will be sent to each director in advance of
the meeting date. The documents will be concise, except where details of the agenda
cannot be disclosed in writing, the confidential issue will be brought up for discussion during
the meeting.
(5) Non-Executive Directors can meet among themselves without the presence of the
management team. The Company Secretary will act as the coordinator. The Executive
Directors will be notified of the outcome of the meeting.
(6) Directors can request additional information from the Chief Executive Officer, the Company
Secretary or the Executive designated to oversee the task.
(7) Senior executives of the Company and other related persons will attend Board meetings to
present information and details to support accurate and timely decision-making.
In 2010, a total of four Board of Directors meetings were held, each lasting 2-3 hours. The
attendance record for these meetings was as follows:
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Attendance Record of Directors for the Year 2010

Name

Position

Meetings
Attended

1. Dr Narongchai Akrasanee

Independent Director
Chairman of the Board of Directors

4/4

2. Mr Chan Bulakul

Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of Risk Management Committee
Chairman of Investment Committee

4/4

3. Mr Phongchai Sethiwan

Authorized Director
Member of Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

4/4

4. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee
Authorized Director

2/4

5. Dr Peter Weldon

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of Compensation Committee

3/4

6. Mr Chaipatr Srivisarvacha

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of Compensation Committee

3/4

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation Committee

4/4

8. Mr Anake Kamolnate

Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management Committee
Member of Investment Committee
Company Secretary

4/4

9. Mr Kirin Narula

Director
Member of Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

4/4

5.5 Self Assessment by the Directors
The Board of Directors promotes assessment of the Board as a whole at least once a year so
that its performance can be improved upon accordingly. The qualities to be assessed are
clearly defined before the actual survey is carried out.
The results of a self assessment questionnaire completed by each Director, evaluating the
performance in 2010 of the Board of Directors as a whole, were assessed and presented at the
Board of Directors’ Meeting No. 1/2011 held on February 23, 2011. The Directors felt that the
Board of Directors had to a great extent and to a very great extent fulfilled all its responsibilities.
5.6 Remuneration for Directors
(1) The Company provides appropriate compensation for the directors based on their scope of
work and responsibilities in each committee. The Board of Directors will consider and
approve the remuneration as appropriate.
(2) Remuneration for the Board of Directors will be in accordance with the policy approved by
the shareholders’ meeting.
(3) The Compensation Committee will determine the remuneration and evaluate the
performance of the Chief Executive Officer and Executive Directors, which will be proposed
to the Board of Directors and shareholders for their consideration.
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(4) The Chief Executive Officer will determine the remuneration for the management and
employees, which will be reviewed at least once annually. The proposed remunerations that
are determined based on the Company’s performance, employee’s performance, years of
employment, employee’s capability, etc, will be submitted to the Compensation Committee,
Executive Committee and Board of Directors for consideration and approval.
5.7 Board, Management and Employee Training
(1) The Company encourages the Directors, executives and Company Secretary to attend
seminars and training programs hosted by the Thai Institute of Directors, SET, SEC and the
National Corporate Governance Committee as the knowledge gained can be put to
beneficial use and will enable these persons to continuously improve their performances.
The Directors must at least attend all development programs as required by the SET and
SEC.
(2) The Company will provide new directors with all documents and information that will be
useful for them in performing their duties, such as the Director’s Handbook, annual
statements (Form 56-1), annual reports (Form 56-2), minutes to the Board of Directors’ and
shareholders’ meetings, the Company’s good corporate governance policies, etc.
(3) The Company will arrange for executives and employees to rotate their tasks as
appropriate, based on their abilities, work assignment and timing. The Chief Executive
Officer will determine the duration of their assignments and evaluate their performances as
the basis in preparation of the development and succession plans. This will increase the
capabilities of the executives and employees and enable them take over each others’
position when required. The Company has established the succession plan especially the
position of Chief Executive Officer by follow the best practice of good corporate governance.

Monitoring of Insider trading
The Company restricts its management from using inside information directly or indirectly in trading,
disclosing inside information to others, and receiving any beneficial interest in return. The Company will
inflict on any executive officer who exploits inside information or performs any act in such a way that
may bring dishonour or damage to the Company.
The Board of Directors meeting No.1/2011 held on 23 February 2011 resolved to ratify prohibiting any
directors, employees who have possession of non-public information material to engage in any trading
of the Company’s securities during 1 month period especially before any earning announcement and
should wait for at least twenty-four hours after such announcement.
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CONNECTED TRANSACTIONS
Connected Party/
Relationship
Seamico Securities Public Co
Ltd
Related by way of common
directors

Value (‘000)
Description
1) Service income

2008

2009

2010

1,028

-0-

-0-

2) Underwriting fees
expenses

-0-

-0-

-0-

3) Accounts receivables

-0-

-0-

-0-

MCL Co Ltd
Related through the wife of a
director of the Company,
who is a director

4) Rental income
5) Service income

101
202

101
210

101
188

6) Reimbursement

-0-

-0-

20

MAC Capital Advisors Limited
Related by way of common
directors

7) Rental income
8) Service income

-0-0-

-0-0-

34
100

9) Reimbursement

-0-

-0-

2

3,000

1,500

-0-

1,500

-0-

-0-

-0-0-

17,75
-0-

500
-0-

Jaturus Project Co Ltd
10) Service income
Related through the wife of a
11) Revenue received in
director of the Company, who is
advance
a director

Price/Fee
Mutually agreed price at
30% of revenue from
referred customers
Settlement fee for capital
increase for former
shareholders
Consulting work

Normal business at
normal rate charged to
other customers
Mutually agreed price

Rental and service fees

Price stipulated in the
agreement between the
Company and the related
company, which is at
normal market rates

Rental and service fees

Price stipulated in the
agreement between the
Company and the related
company, which is at
normal market rates

At the rate determined
under the contract for
referral of projects for
investment

Mutually agreed price
where the Company
does not loose any
interest

CA Post (Thailand) Co Ltd
Related by way of common
directors

12) Service income
13) Accounts receivable

Siam Alliance Corporation Ltd
Year 2010 Siam Alliance is nonrelated company

14) Loans receivable

2,200

2,400

-0-

Loans extended for
investment in subsidiary

15) Loans payable

9,700

10,896

-0-

Loans extended to
subsidiary by Siam
Alliance, as major
shareholder

108

158

-0-

5,550
950

22,182
18,044

89,510
78,480

19) Service Income

-0-

99

-0-

20) Management and
business services
21) Reimbursement

-0-

2,166

3,309

-0-

-0-

76

22) Interest expense
23) Interest receivable
24) Loan payable

-0-0-0-

-0-0-0-

50
42
1,800

Ban Chang Group Public Co
Ltd
Related by way of common
directors

25) Service Income
26) Accounts receivable
27) Unbilled receivable

-0-0-0-

3,490
3,467
250

1,974
-0-0-

MCL Property Co Ltd
Related through the wife of a
director of the Company,
who is a director

28) Service income

-0-

-0-

467

16) Interest receivable
Brooker Sukhothai Fund Ltd
An overseas investment fund
related by way of common
directors

17) Service income
18) Accounts receivable

Min Sen Machinery (Thailand)
Co Ltd
Related through the wife of a
director of the Company,
who is a director
Kingdom Property Co Ltd
Related by way of common
directors in subsidiary

Conditions

Normal business at
normal rate charged to
other customers

Business consulting fees Normal business at
normal rate charged to
other customers

Overseas subsidiary
whose income is derived
from offshore capital
management

Interest calculated based
on collateral and
condition for debt
conversion
Interest calculated based
on weighted average of
cost for lending

Normal business at
mutually agreed price
where the Company
does not loose any
interest

Market research survey Normal business at
by a subsidiary, one-time normal rate charged to
project
other customers

Monthly management
and business services

Price stipulated in the
agreement between the
Company and the related
company, which is at
normal market rates
Interest calculated based
on weighted average of
cost for lending

Business consulting

Normal business at
normal rate charged to
other customers

Real Estate survey by a
subsidiary, one-time
project

Normal business at
normal rate charged to
other customers

The opinion of the Audit Committee in regard to the connected transactions as at 31 December 2010
was:
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Related Parties and Connected Transaction
Purchase/sale of goods and/or service

Audit Committee’s Opinion
The transactions were in line with normal trading
transactions and their values were reasonable.

Policy and Tendency of Connected Transactions in the Future
The Company has a policy that connected transactions must be carried out in a transparent manner
and in the same way as would a non-connected transaction so as to ensure fairness and maximum
benefit for the Company. The transactions will also be conducted in accordance with the regulations
and procedures stipulated by the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and
Exchange Commission.
The transactions will be normal trading transactions or service for business benefit, with connected
parties being those disclosed in the table above.
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS
(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2008

2009

Consolidated
2010

2008

2009

2010

Assets
Cash and cash equivalents
Short term Investment, Investment in trading securities

9,436

76,800

38,910

20,326

112,636

75,702

16,500

19,300

128,500

99,507

166,103

439,489

Trade accounts receivable and note receivable - net
- Non-related companies – net
- Related companies

4,548

594

161

4,597

973

1,274

16,996

3,934

2,140

950

21,511

78,480

Loans – non-related companies

29,000

28,700

2,400

29,000

28,700

2,400

Loans – related companies

43,771

17,259

78,372

2,200

2,400

1,800

Unbilled receivables – non-related companies - net

370

134

50

385

134

58

Unbilled receivables – related companies - net

597

250

30,093

18

250

13

Other current assets
Deposit with restriction
Investment in subsidiary companies - net

2,635

2,385

3,152

6,375

3,901

6,571

45,000

15,000

15,000

45,000

15,000

15,000

123,999

111,895

128,488

-

-

-

Other Investments – net

45,326

25,326

-

70,226

25,326

-

Property, Plant and Equipment - net

50,367

45,683

40,601

65,221

56,706

40,689

1,759

2,823

748

7,123

5,190

7,448

390,304

350,083

468,615

350,928

438,830

668,924

Other non-current assets
Total Assets
Liabilities
Trade accounts payable – non-related companies
Trade accounts payable – related companies
Loan from related companies

-

-

-

1,173

1,201

1,108

1,070

13,696

-

-

1,599

1,172
2,940

-

-

-

9,700

10,350

1,612

113

107

1,612

113

107

-

-

-

-

-

4,421

Accrued expenses

1,293

7,600

11,416

3,383

11,401

21,927

Others

3,117

996

1,380

3,746

3,216

17,271

Total Liabilities

7,092

22,405

12,903

19,614

27,880

48,946

Unearned income
Accrued corporate income tax

Shareholders’ Equity
Registered capital

380,666

380,666

380,666

380,666

380,666

380,666

Issued and fully paid-up capital

362,268

362,268

371,568

362,268

362,268

371,568

Premium on shares

28,397

28,397

33,977

28,397

28,397

33,977

Discount on shares

(67,118)

(67,118)

(67,118)

(67,118)

(67,118)

(67,118)
(6,426)

Difference from translation of financial statements

-

-

-

127

115

Difference from change in minority interest

-

-

-

-

-

10,725

5,031

5,031

11,413

5,031

5,031

11,413

54,634

(900)

(105,872)

10,716

87,498

225,932

-

-

-

(8,107)

(5,241)

39,907

Total Shareholders’ Equity

383,212

327,678

455,712

331,314

410,950

619,978

Total Liabilities and Shareholders’ Equity

390,304

350,083

468,615

350,928

438,830

668,924

Retained earnings – Appropriated - Legal reserve
Retained earnings – Unappropriated
Minority interests
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(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2008

Consolidated

2009

2010

2008

2009

2010

219,270

Income Statement
Revenue
Sales and service income

50,667

35,442

17,774

60,591

75,934

Bad debt recovery

-

4,001

2,981

-

3,831

2,981

Unrealized gain in trading securities

-

2,800

5,700

-

67,630

77,331

Gain (loss) on sale of trading securities

-

-

-

-

21,007

65,026

Dividend

3,434

2,002

205,740

10,849

14,196

14,783

Interest income

6,458

5,249

2,784

5,495

3,618

947

384

144

11,237

1,699

1,547

4,574

60,943

49,638

246,216

78,634

187,763

384,912

Other income
Total Revenues
Expenses
Cost of sales and service

22,571

23,523

17,431

27,293

28,522

58,822

Selling and administrative expenses

23,209

43,892

57,685

57,519

53,086

78,531

Loss from impairment on investment

-

32,364

26,577

-

20,000

25,326

Loss on sale of investment

-

-

-

-

3,735

-

13,637

-

-

16,589

-

-

3,000

-

-

34,166

-

-

-

-

9,073

-

-

-

4,061

5,365

7,805

4,061

5,365

12,726

Total Expenses

66,478

105,144

118,571

139,628

110,708

175,405

Profit (loss) before interest expenses and income tax

(5,535)

(55,506)

127,645

(60,994)

77,054

209,507

(75)

(29)

-

(361)

(405)

(336)

-

-

-

-

-

(4,421)

(5,610)

(55,535)

127,645

(61,355)

76,649

204,750

(5,610)

(55,535)

127,645

(47,690)

76,469

171,200

-

-

-

(13,665)

180

33,550

(5,610)

(55,535)

127,645

(61,355)

76,649

204,750

Loss on sale of trading securities
Unrealized loss in trading securities
Loss on sale of investment in subsidiary
Directors’ remuneration

Interest expense
Corporate income tax
Net Profit (Loss) for the Year
Attributable to :
Equity holder of the parent
Minority interest
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(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2008

2009

Consolidated
2010

2008

2009

2010

127,645

(61,355)

76,649

204,750

Cash flows from operating activities
Net income (loss)

(5,610)

(55,535)

Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash
provided by (used in) operating activities
Depreciation

6,298

5,210

5,139

12,226

9,097

8,031

Reversal of bad debt and doubtful debts

3,100

9,689

30,650

3,100

2,503

28,079

Allowance for impairment on other investment

-

20,000

25,326

-

20,000

25,326

Allowance for impairment on investment in subsidiaries

-

12,364

(8,103)

-

-

-

Allowance for fixed assets impairment, increase

-

-

-

-

-

-

Allowance for obsolete inventory, increase

-

-

-

-

-

-

Withholding tax written off
Unrealized loss (gain) in trading securities

-

-

46

1,343

151

147

3,000

(2,800)

(5,700)

34,166

(67,630)

(77,331)

Loss from equipment written off

1

-

4

8,213

-

7,677

Loss (gain) from equipment disposals

-

-

(603)

-

-

(625)

Loss (gain) from investment disposals

-

-

-

-

3,735

-

Loss (gain) from investment in subsidiary disposals

-

-

9,073

-

-

-

Dividend received from subsidiaries

-

-

(203,550)

-

-

-

75

29

-

361

405

336

-

-

-

-

-

4,421

6,864

(11,043)

(20,073)

(1,946)

44,910

97,311

27,395

-

(14,722)

10,934

1,034

(92,555)

1,369

3,859

3,414

3,031

3,280

320

(9,569)

12,537

1,433

1,378

(20,561)

(56,969)

383

(2,136)

320

2,475

(2,139)

312

-

-

-

-

-

-

Other current assets

2,827

694

(1,843)

(1,557)

2,279

(2,669)

Other non-current assets

3,134

-

2,693

(1,262)

4,264

4,819

Settlement of service revenue by ordinary shares Of other company

-

Interest expense
Corporate income tax expense
Gain (loss) before changes in operating assets and liabilities

(103,500)

Operating assets (increase) decrease
Short –Term Investment, Investment in trading securities
Trade accounts receivable and note receivable – other parties
Trade accounts receivable - related parties
Unbilled receivable
Inventories – net

Operating liabilities increase (decrease)
Other current liabilities
Net cash received (paid) from operation
Payment of Interest expense
Payment of corporate income tax
Net cash flows from (used in) operating activities

(7,223)

15,313

(9,481)

(12,301)

8,266

16,645

25,180

19,224

(38,259)

752

41,333

(32,786)

(75)

(29)

-

(361)

(405)

(336)

(1,676)

(1,064)

(664)

(4,018)

(2,483)

(7,225)

23,429

18,131

(38,923)

(3,627)

38,445

(40,347)

Cash flows from investing activities
Fixed deposits with commitment, (increase)decrease

5,000

30,000

-

5,000

30,000

-

(6,011)

(260)

(17,844)

(1,011)

-

-

Sales of investment in subsidiary

-

-

281

-

-

-

Other investments, (increase) decrease

-

-

-

-

21,165

-

Sales of property, plant and equipments

-

-

603

-

-

1,003

Investment in subsidiary, (increase)decrease

Proceeds from equipment disposal
Acquisition in property, plant and equipments

-

-

-

-

-

-

(1,779)

(525)

(61)

(2,617)

(582)

(68)

Proceeds from investment disposal
Loan to related company
Loan to other parties

-

-

-

-

-

-

(14,371)

20,163

(156,311)

(2,200)

(200)

(1,800)

2,365

300

-

2,365

300

-

-

(445)

506

-

194

-

Decrease (increase) in cash advance – related parties
Dividend received from subsidiaries
Net cash used in investing activities

-

-

173,470

-

-

-

(14,796)

49,233

644

1,537

50,877

(865)

-

-

14,880

-

-

14,880

3,000

10,725

-

-

-

3,700

-

(21,736)

-

(14,491)

(21,736)

-

(14,786)

(21,736)

-

389

(18,036)

3,000

10,819

Cash flow from financing activities
Proceeds from issuance of ordinary shares
Cash received from minority interest from issuance
Of ordinary shares in subsidiary
Loan from related companies
Dividend paid
Net cash provided by financing activities
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(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item
Difference from translation of financial statements
Increase (decrease) in cash and cash equivalents - net
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

2008

2009

Consolidated
2010

2008

2009

2010

-

-

-

399

(12)

(6,541)

(13,103)

67,364

(37,890)

(19,727)

92,310

(36,934)

22,539

9,436

76,800

40,053

20,326

112,636

9,436

76,800

38,910

20,326

112,636

75,702
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RATIO ANALYSIS
(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2008

2009

Consolidated
2010

2008

2009

2010

Liquidity Ratios
Liquidity Ratio (times)

17.46

6.67

21.99

8.33

12.07

Quick Ratio (times)

6.69

4.49

13.15

6.39

10.80

12.16

Cash Ratio (times)

2.19

1.23

(2.20)

(0.15)

1.62

(1.05)

Accounts Receivable/Turnover (times)
Collection Period (days)
Accounts Payable/Turnover (times)
Payment Period (days)
Cash Cycle (days)

12.38

1.73

2.72

5.21

3.47

5.42

4.29

208.62

132.40

69.15

103.88

66.45

83.93
50.95

74.74

-

-

8.61

24.03

4.82

-

-

41.83

14.98

7.07

203.80

-

-

62.05

51.46

76.86

Profitability Ratios
Gross Profit Margin (%)
Net Operating Profit Margin (%)
Other Profit Margin (%)

55.45%

33.63%

1.93%

54.96%

62.44%

73.17%

9.65%

(67.45)%

67.23%

(39.97)%

54.39%

63.51%

16.86%

18.93%

6.91%

22.95%

4.79%

2.21%

479.41%

(66.80)%

(25.26)%

14.97%

39.54%

(16.88)%

Net Profit Margin (%)

(9.21)%

(111.88)%

51.84%

(60.65)%

40.73%

44.48%

Return on Equity (%)

(1.41)%

(15.62)%

32.59%

(12.80)%

20.60%

33.21%

Operating Cash / Net Profit (%)

Efficiency Ratios
Return on Assets (%)
Return on Fixed Asset (%)
Asset Turnover (times)

(1.38)%

(15.00)%

31.18%

(12.00)%

19.37%

30.91%

1.31%

(104.79)%

307.78%

(47.84)%

140.36%

368.05%

0.15

0.13

0.60

0.20

0.48

0.69

0.02

0.07

0.03

0.06

0.07

0.08

(311.39)

319.09

-

11.05

81.43

134.24

Financial Policy Ratios
Debt to Equity Ratio (times)
Capability to Pay Interest Ratio (times)
Capability to Pay Contingency Ratio (times)

0.79

23.10

(2.80)

(0.17)

66.06

(2.91)

(387.45)%

0.00%

11.35%

(45.58)%

0.00%

8.46%

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Basic earnings (loss) per share

(0.01)

(0.08)

0.61

(0.07)

0.11

0.24

Diluted earning (loss) per share

(0.01)

(0.08)

0.17

(0.07)

0.11

0.24

0.53

0.45

0.17

0.46

0.57

0.83

Dividend per Share (Baht)
Per Share Data
Par Value (Baht per share)
Net Profit (Baht per share)

Book Value (Baht per share)
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EXPLANATION AND ANALYSIS BY MANAGEMENT
Operating Results of the Company and Its Subsidiaries in 2010
The Company’s policy for revenue recognition is that service income is recognized when services are
rendered based on the stage of work completed while sales of goods are recognized after delivery and
deduction of goods return, discount and allowance.
Sales and service income for 2010 rose by Baht 143.34 million from Baht 75.93 million in 2009 to Baht
219.27 million. The 188.78% increase in income had helped to increase the net profit margin from 40.73%
in 2009 to 44.48% in 2010. The increase is due to the business and financial consulting services
provided by Brooker Corporate Advisory Co Ltd, a subsidiary who successfully completed a major
project increased by Baht 80.37 million, with income of Baht 93.69 million, together with the success of
the offshore capital management business, which recorded income increased by Baht 85.52 million.
However, income of the Company and its other subsidiaries decreased by Baht 22.55 million.
Unrealized gain in trading securities and gain on sale of trading securities increased by Baht 53.72
million from Baht 67.63 million and Baht 21.00 million in 2009 to Baht 77.33 million and Baht 65.02
million respectively.
Other revenues decreased 5.48% or by Baht 0.49 million from Baht 8.99 million to Baht 8.50 million in
2010. This is because bad debt recovery decreased by Baht 0.85 million while other income and
interest receivable increased by Baht 0.36 million.
Gross profit margin increased from 62.44% in 2009 to 73.17% in 2010 resulting in a net profit of Baht
171.20 million compared to a net profit of Baht 76.47 million in 2009. Basic earnings per share rose
from Baht 0.11 in 2009 to Baht 0.24 in 2010 while diluted earnings per share also rose from Baht 0.11
to Baht 0.24, respectively.
Performance by Division
In 2010, the Company’s revenues were mainly derived from provision of business and financial
consulting, investment, real estate brokerage and consultancy, offshore capital management services,
and its investment.
The Company’s revenue structure by type of business was as follows:
2008
Revenue

Operated By

Business and Financial
Consultancy,

BROOK

Real Estate Brokerage

Binswanger Brooker

and Consultancy

(Thailand) Ltd

Income from Other
Subsidiaries
Interest Income
Dividend Income

%
Holding

Baht
’000
42,655

59.99

525

2009
%
54.24

0.67

Baht
’000
27,278

2010
%
14.53

Baht
’000
5,403

%
1.40

952

0.51

187

0.05

17,411

22.14

47,194

25.13

213,680

55.51

BROOK

5,495

6.99

3,618

1.93

947

0.25

BROOK &

10,849

13.80

14,196

7.56

14,783

3.84

67,630

36.02

77,331

20.09

21,007

11.19

65,026

16.89

Subsidiaries
Unrealized gain in

BROOK &

trading securities

Subsidiaries

Gain on sale of
Trading securities
Other Income*

BROOK &
Subsidiaries
BROOK &

1,700

2.16

5,888

3.13

7,555

1.97

78,635

100.00

187,763

100.00

384,912

100.00

Subsidiaries
Total Revenues
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Notes:
*

Other income includes central income (expenses) charged to related companies, reversal of bad and
doubtful debts and other reversal

The Company and its subsidiaries’ revenue in 2010 from business activity of business and financial
consulting totaled Baht 219,083 million, which accounted for 56.91% of the total consolidated revenues
in 2010.
Dividend income rose to Baht 14.78 million, accounting for 3.84% of total revenues in 2010 due to
dividend income from trading securities. Interest income decreased by Baht 2.67 million to Baht 0.95
million in 2010 from Baht 3.62 million in the previous year.
Unrealized gain in trading securities and Gain on sale of trading securities accounted for 20.09% and
16.89% of the total consolidated revenues in 2010. Other revenues totaled Baht 7.55 million, which
accounted for 19.7% of the total consolidated revenues in 2010.
Cost of sales and service and selling and administrative expenses increased from 15.19% and 28.27%
of total revenues, respectively, in 2009 to 15.28% and 20.40% in 2010. This was mainly due to a Baht
197.15 million increased in total revenues in 2010 from that of 2009 while cost of sales and services
increased by only Baht 30.30 million. Selling and administrative expenses also increased by Baht 25.45
million over the previous year. The increase is due to in quarter 4/2010 a subsidiary company got a
success fee of its customer which has caused cost of sales and service also increased. In addition, a
higher amount of selling and administrative expenses was allowance for doubtful accounts of loan to
other company and trade accounts receivable of Baht 28.70 million and Baht 2.36 million, accrued of
bonuses payable to staff, management and directors of Baht 15.00 million.
This has driven the Company’s gross profit margin up from 62.44% in 2009 to 73.17% in 2010. Loss
from impairment on investment increased by Baht 5.32 million while loss on sale of investment
decreased by Baht 3.73 million. This has caused the Company and its subsidiaries to register a
consolidated net profit of Baht 171.20 million for the year from a net profit of Baht 76.47 million in 2009.
Net profit margin increased from 40.73% in the previous year to 44.48% in 2010. Diluted earnings per
share also increased from Baht 0.11 in 2009 to Baht 0.24 for the year.
Since quarter 4/2010 the Company and its subsidiaries have regrouping the service render to comply
with the Group’s organization by counting the Investment Banking, Business and Financial Consulting
Real Estate Brokerage and Offshore Capital Management in Business Consulting. The other is
investment business including short term and long term investment by the group. This is for the
presentation of the results of operation by segment.

Financial Status of the Company and Its Subsidiaries
Assets
As at 31 December 2010, consolidated total assets increased by Baht 230.09 million or by 52.43% to
Baht 668.92 million from Baht 438.83 million in 2009.
This increase was primarily due to increases in short term investment by a subsidiary company
received payment of service fees from one of its clients which was paid by marketable security. The
subsidiary recognized the payment of revenue at fair value for the amount of Baht 103.5 million,
together with increases of stock market price and increases of trade accounts receivables-net nonrelated and related companies by Baht 57.27 million.
The Company also extended loans to Binswanger Brooker (Thailand) Ltd., a subsidiary, which are
limited at Baht 4.41 million. Binswanger Brooker is a joint venture between the Brooker Group and
Kingdom Property Co Ltd and is involved in real estate brokerage and consultancy. The Company
holds 60.00% of Binswanger Brooker. Kingdom Property Co Ltd is not related to the Company other
than through joint directors in Binswanger Brooker (Thailand) Ltd. Both the Company and Kingdom
58

The Brooker Group Public Co Ltd

Annual Report 2010

Property Co Ltd have extended loans, in proportion to their equity participation, to Binswanger Brooker
(Thailand) Ltd for use as working capital. Kingdom extended loans of Baht 2.94 million to Binswanger
Brooker (Thailand) Ltd.
The Company had extended loans of Baht 1.80 million to Kingdom Property Co Ltd for the sole purpose
of re-lending to Binswanger Brooker (Thailand) Ltd.
On September 30, 2010, Edutainment Planet Co., Ltd, a joint venture between the Brooker Group and
Siam Alliance Corporation Ltd, increased its registered share capital by Baht 11,325,200 to be the
registered share of Baht 31,325,200 which the Company did not increase its investment. All proceed of
such capital increase has been re-paid for outstanding loan and interest settlement to Siam Alliance
Corporation Ltd.
In the same day, the other shareholder sold all the shares to Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.
(a subsidiary) for Baht 600,000 which increased the share holding of the Group from 49.99% to 99.99%.
On November 23, 2010, the Company sold all the shares it held in Edutainment Planet Co Ltd to Brooker
Corporate Advisory Co., Ltd. (Subsidiary company) for Baht 281,000.00. On December 27, 2010, Edutainment
Planet Co., Ltd. has changed its name to Brooker Consulting Co Ltd and changed its main business to
business consulting.
As at 31 December 2010, the Company had extended loans of Baht 2.4 million to Siam Alliance
Corporation Ltd for the sole purpose of re-lending to Edutainment Planet Co Ltd.
Since Siam Alliance sold all the ordinary shares it held in Edutainment Planet Co Ltd (a subsidiary) to a
company in the group. Thus the presentation of the account of “Loan to related person and company” is
reclassified to “loan to others”.
Other investments (net) include investments of Baht 45.32 million Apex Development Public Co Ltd, a
property development company (formerly Sun Tech Group Public Co Ltd, operator of a scrap steel
business), for which the Company has already set up an allowance for impairment of other investments
of Baht 20 million for 2009. In 2010, the Company has set up more an allowance for impairment of Baht
25.32 million. Therefore no more investment left in Apex Development Public Co Ltd.
In 2010, changes in the Company’s investments in 2 subsidiaries are as follows:
1. Brooker Dunn Assets Advisory Co Ltd, a subsidiary in foreign country, which Brooker indirectly
holds its shares through Brooker Advisory Ltd, a subsidiary in foreign country, has decreased its
paid-up capital during the ended to USD 10,000 according to its financial management purposes.
However, the percentage of shareholding by Brooker Advisory Ltd is the same which is 48%.
2. On 9 September 2010, the Company had invested in the capital increase shares of Brooker
International Co Ltd a subsidiary in foreign country, in the total amount of USD 600,000 or 100 %.
The payment on the shares was on 5 November 2010.
Liabilities and Shareholders’ Equity
Consolidated total liabilities increased by 75.57% or Baht 21.07 million to Baht 48.95 million in 2010
from Baht 27.88 million in the previous year. The Company had only current and no long-term liabilities.
Current liabilities included accounts payable - non-related companies of Baht 1.11 million, accounts
payable – related companies of Baht 1.17 million, unearned income of Baht 0.11 million, loans from
related companies, which is Kingdom Property Co Ltd, of Baht 2.94 million, accrued expenses of Baht
21.93 million which major portion was accrued bonus of Baht 15.00 million, other accrued expenses of
Baht 6.93 million, corporate income tax payable of Baht 4.42 million and others of Baht 16.31 million
comprising of VAT payable and personal income tax payable of Baht 15.34 million.
As at 31 December 2010, shareholder’s equity increased by 50.86% or Baht 209.03 million from Baht
410.95 million in 2009 to Baht 619.98 million in 2010 as the Company increased capital from ESOP
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warrants exercise of Baht 14.88 million, recorded consolidated net profit of Baht 171.20 million,
increase in minority interests of Baht 45.15 million, decrease in difference from translation of financial
statements of Baht 6.54 million, increase in difference from change in minority interest of Baht 10.73
million, interim dividend payment of Baht 14.49 million and decrease in minority interest from
acquisition of shares from minority shareholder of a subsidiary of Baht 11.90 million
As the Company registered a net profit of Baht 127.65 million in 2010 in its separate financial
statement. The Company has appropriated Baht 6.38 million for statutory reserve in accordance with
Section 116 of the Public Limited Companies Act BE 2535 (1992), which states “The company shall
allocate not less than five percent of its annual net profit less the accumulated losses brought forward
(if any) to a reserve fund until this fund attains an amount not less than ten percent of the registered
capital, unless the company’s articles of association or other laws require a larger reserve fund.”
Unappropriated retained earnings (loss) as at 31 December 2010 for the Company only was Baht
105.87 million and for the consolidated financial statements was Baht 225.93 million.
Despite its high debt to equity ratio of 0.08 times as at 31 December 2010 compared to 0.07 times in
2009, the Company had higher liquidity in 2010 of 12.38 times as opposed to 12.07 times in the
previous year. Return on asset and return on equity ratios for the year increased to 30.91% and
33.21%, respectively.
Cash Flow
As at 31 December 2010, cash and cash equivalent was Baht 75.70 million, which is a net decrease of
Baht 36.93 million from 2009 with net cash used in operating activities of Baht 40.35 million, investing
activities of Baht 0.86 million, and net cash provided by financing activities of Baht 10.82 million, as well
as translation adjustment of the financial statement of the three overseas subsidiaries of Baht 6.54
million.
Major cash flows used in operating activities were the increase in value of investments in trading
securities of Baht 92.55 million, increase in trade accounts of Baht 56.65 million, decrease in unbilled
receivable of Baht 0.31 million, decrease in other current assets and other non-current assets of Baht
2.15 million, decrease in other current liabilities of Baht 16.64 million, and payment of interest and tax
expenses of Baht 7.56 million.
Cash flows from investment activities were from loans to related companies of Baht 1.8 million, sale of
property plant and equipments of Baht 1.00 million, acquisition of property plant and equipment of Baht
0.06 million.
Cash flow from financing activities were from proceeds from issuance of ordinary shares from ESOP
warrant exercise of Baht 14.88 million, cash received from minority interest from issuance of ordinary
shares in subsidiary of Baht 10.73 million and interim dividend payment of Baht 14.79 million.

Audit Fee for 2010
(1) Audit Fee
Audit fee of the Company and its subsidiaries for the year 2010 payable to A.M.T. & Associates
was:
• Audit Fee of Baht 1,300,000
(2) Non-audit Fee: None
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AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders and the Board of Directors of The Brooker Group Public
Company Limited
We have audited the consolidated balance sheet of The Brooker Group Public Company Limited and its
subsidiaries as at December 31, 2010 and the related consolidated statements of changes in
shareholders’ equity, income and cash flows for the year then ended. We have also audited the
separate financial statements for the same period of The Brooker Group Public Company Limited.
These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness
and completeness of the presentation. Our responsibility is to report on these financial statements
based on our audit. As described in note 1.2 to the financial statements, the financial statements of
overseas subsidiaries (Brooker International Company Limited, Brooker Advisory Limited and Brooker
Dunn Asset Advisory Limited) which were included in the consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2010. The financial statements for those subsidiaries reflect total assets as of
December 31, 2010 amount of Baht 138.60 million, (equivalent to 20.72% of total assets in the
consolidated financial statement), total liabilities amount of Baht 6.52 million (equivalent to 13.32% of
total liabilities in the consolidated financial statement) and net profit for the year ended December 31,
2010 amount of Baht 58.40 million (equivalent to 34.11% of net profit in the consolidated financial
statement) The financial statements of the overseas subsidiaries have been audited by other auditors
from same audit firm whose reports have been furnished to us, and our report, insofar as it relates to
the amounts for the overseas subsidiaries included in the consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2010, are based solely on the reports of the said auditors. The financial
statements of The Brooker Group Public Company Limited and its subsidiaries as of December 31,
2009 presented herein for comparison have been audited by another auditor in my office, in
accordance with generally accepted auditing standards and expressed an unqualified opinion in her
report dated February 18, 2010.
We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards
require that we 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 statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for
our opinion.
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In my opinion, based on my audits and the reports of the other auditors, 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 of
December 31, 2010 the results of their operations, and cash flows for the year then ended in conformity
with generally accepted accounting principles.

(Natsarak Sarochanunjeen)
Certified Public Account
Registration No. 4563

A.M.T. & Associates
Bangkok, Thailand
23 February 2011
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FINANCIAL STATEMENTS
THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS
AS AT 31 DECEMBER 2010 AND 2009
(Unit : Baht)
CONSOLIDATED
Note

2010

THE COMPANY ONLY

2009

2010

2009

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents

3

75,701,605.12

112,635,657.19

38,910,484.00

76,800,075.47

Short - Term Investment

4

439,489,013.55

166,102,951.71

128,500,000.00

19,300,000.00

Non-related companies

5

1,273,500.00

972,850.00

160,500.00

593,850.00

Related companies

2.2

78,479,786.79

21,510,667.06

2,140,000.00

3,933,599.29

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

-

-

2,747.00

1,079,667.72

Trade accounts receivable - net

Advance payment
Non-related companies
Related companies

2.3

Loans
Non-related companies

6

2,400,000.00

28,700,000.00

2,400,000.00

28,700,000.00

Related companies

2.4

1,800,000.00

2,400,000.00

78,371,542.28

17,258,747.73

Non-related companies

58,253.62

133,927.68

50,259.11

133,693.14

Related companies

13,479.46

250,000.00

30,093,379.46

250,000.00

VAT purchase tax - net

3,961,763.18

2,162,677.82

1,075,591.19

909,924.33

Others

2,606,240.79

1,736,031.03

2,070,679.64

392,760.99

605,786,642.51

336,607,762.49

283,778,182.68

149,355,318.67

Unbilled receivable

Other current assets

TOTAL CURRENT ASSETS

NON-CURRENT ASSETS
Deposit with restriction

7

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Investments in subsidiary
companies

8

-

-

128,487,828.66

111,894,828.66

Other investments

9

-

25,325,997.46

-

25,325,997.46

Property, Plant and Equipment
- net

10

40,688,617.49

56,706,160.60

40,601,055.28

45,682,857.14

7,224,405.38

4,958,273.07

663,380.43

2,740,389.01

223,900.00

232,242.65

84,300.00

83,300.00

63,136,922.87

102,222,673.78

184,836,564.37

200,727,372.27

668,923,565.38

438,830,436.27

468,614,747.05

350,082,690.94

Other non-current assets
Withholding tax withheld
Others
TOTAL NON-CURRENT
ASSETS
TOTAL ASSETS

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)
AS AT 31 DECEMBER 2010 AND 2009
(Unit : Baht)
CONSOLIDATED
2010

Note

THE COMPANY ONLY

2009

2010

2009

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS'
EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Account Payable - Trade
Non-related companies

1,108,389.15

1,201,027.03

-

-

Related companies

1,171,735.46

1,599,040.61

-

13,696,000.00

107,157.65

113,212.00

107,157.65

113,212.00

2,940,000.00

10,350,000.00

-

-

21,926,584.54

11,400,797.48

11,415,793.48

7,600,090.83

956,764.64

2,307,580.79

163,100.00

310,085.56

4,420,846.68

-

-

-

Others

16,314,536.01

908,575.99

1,216,596.21

685,669.57

TOTAL CURRENT LIABILITIES

48,946,014.13

27,880,233.90

12,902,647.34

22,405,057.96

380,665,505.00

380,665,505.00

380,665,505.00

380,665,505.00

-

362,267,781.50

-

362,267,781.50

371,567,781.50

-

371,567,781.50

-

(33,140,897.97)

(38,720,897.97)

(33,140,897.97)

(38,720,897.97)

(6,426,249.04)

114,758.82

-

-

10,725,200.00

-

-

-

11,413,334.81

5,031,075.91

11,413,334.81

5,031,075.91

225,931,806.21

87,498,432.27

105,871,881.37

(900,326.46)

580,070,975.51

416,191,150.53

455,712,099.71

327,677,632.98

39,906,575.74

(5,240,948.16)

-

-

619,977,551.25

410,950,202.37

455,712,099.71

327,677,632.98

668,923,565.38

438,830,436.27

468,614,747.05

350,082,690.94

Unearned income
Non-related companies
Loan from Related companies

2.5

Other current liabilities
Accrued expenses and account
payable - other
Suspense output tax
Accrued corporate income tax

SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital - Baht 0.50 each
Registered
- Ordinary share

761,331,010 shares

Issued and paid up
- Ordinary share
in year 2009
- Ordinary share
in year 2010

724,535,563 shares
743,135,563 shares

Share discount
Difference from translation of financial
statements
Difference from change in minority interest

8(4)

Retained earnings
Appropriated - Legal reserve
Unappropriated
Total equity of parent company's
shareholders
Minority interests
Total shareholders’ equity
TOTAL LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS’ EQUITY

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
INCOME STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009
(Unit : Baht)
THE COMPANY ONLY

CONSOLIDATED
Note

2010

2009

2010

2009

REVENUES
Sales and services income
Unrealized gain in trading securities

4.1.2

Gain on sale of trading securities
Dividend income

8(2)

219,269,534.80

75,934,093.86

17,774,297.30

35,442,371.31

77,331,155.09

67,630,057.53

5,700,000.00

2,800,000.00

65,025,775.34

21,007,282.67

-

14,782,961.70

14,195,901.66

205,740,184.00

2,002,000.00

946,827.13

3,618,309.27

2,784,269.46

5,249,010.07

2,980,841.12

3,830,420.56

2,980,841.12

4,001,349.52

-

Other income
Interest income
Reversal of allowance for doubtful
accounts
Reversal of impairment on
investment

5

-

-

Others

9,354,020.00

-

4,574,471.15

1,546,569.04

1,882,532.13

143,405.79

384,911,566.33

187,762,634.59

246,216,144.01

49,638,136.69

Cost of sales and services

58,821,538.82

28,522,542.70

17,430,568.65

23,522,679.11

Administrative expenses

78,531,129.71

53,085,693.83

57,684,910.38

43,891,889.87

25,325,997.46

20,000,000.00

26,576,997.46

32,364,020.00

Total revenues
EXPENSES

Loss from impairment on investment

9

Loss on sale of investment

9

Loss on sale of investment in
subsidiary
Management remunerations (for
management function)

-

8(4)
13 ,
14

Total expenses
Profit (loss) before financial costs
and income tax
Financial costs
Income tax

3,735,015.00
-

-

9,073,020.00

-

12,726,399.53

5,365,190.40

7,805,469.53

5,365,190.40

175,405,065.52

110,708,441.93

118,570,966.02

105,143,779.38

209,506,500.81

77,054,192.66

127,645,177.99

(55,505,642.69)

(335,958.98)

(404,879.38)
-

(4,420,846.68)

NET PROFIT (LOSS)

-

-

(28,939.24)
-

204,749,695.15

76,649,313.28

127,645,177.99

(55,534,581.93)

171,200,401.96

76,469,560.60

127,645,177.99

(55,534,581.93)

33,549,293.19

179,752.68

204,749,695.15

76,649,313.28

127,645,177.99

(55,534,581.93)

0.24

0.11

0.18

(0.08)

726,575,563

724,535,563

726,575,563

724,535,563

0.24

0.11

0.18

(0.08)

726,575,563

724,535,563

726,575,563

724,535,563

Attributable to :
Equity holders of the parent
Minority interest

-

-

BASIC EARNING PER SHARE
Equity holders of the parent (Baht)

12

Number of weighted average shares
(shares)
DILUTED EARNING PER SHARE
Equity holders of the parent (Baht)
Number of weighted average shares
(shares)

12

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009
CONSOLIDATED
(Unit : Baht)
Difference
from
translation of
financial
statements

Difference
from
change in
minority
interest

Appropriated
legal reserve

(38,720,897.97)

127,144.34

-

-

-

(12,385.52)

Increase minority
shareholder of subsidiary

-

-

Net profit (loss)

-

Ending balance as at
December 31, 2009
Beginning balance as at
January 1, 2010

Issued and
paid - up
share
capital

Discount on
Share capital

362,267,781.50

Difference from
translation of financial
statements

Retained earning (Deficit)

Minority
interests

Total

Unappropriated

Equity
attributable to
equity holders
of parent

5,031,075.91

10,715,564.93

339,420,668.71

(8,107,394.10)

331,313,274.61

-

-

-

(12,385.52)

-

(12,385.52)

-

-

-

313,306.74

313,306.74

2,686,693.26

3,000,000.00

-

-

-

-

76,469,560.60

76,469,560.60

179,752.68

76,649,313.28

362,267,781.50

(38,720,897.97)

114,758.82

-

5,031,075.91

87,498,432.27

416,191,150.53

(5,240,948.16)

410,950,202.37

362,267,781.50

(38,720,897.97)

114,758.82

-

5,031,075.91

87,498,432.27

416,191,150.53

(5,240,948.16)

410,950,202.37

9,300,000.00

5,580,000.00

-

-

-

-

14,880,000.00

-

14,880,000.00

Difference from
translation of financial
statements

-

-

(6,541,007.86)

-

-

-

(6,541,007.86)

-

(6,541,007.86)

Net profit (loss)

-

-

-

-

-

171,200,401.96

171,200,401.96

33,549,293.19

204,749,695.15

Note
Beginning balance as at
January 1, 2009

Ordinary shares issued
during the year

11

Increase in minority
interest from acquisition of
shares
from minority shareholder
of a subsidiary

8(4)

-

-

-

-

-

(11,894,057.86)

(11,894,057.86)

11,894,057.86

-

Difference from change in
minority interest

8(4)

-

-

-

10,725,200.00

-

-

10,725,200.00

-

10,725,200.00

Dividend paid

-

-

-

-

-

(14,490,711.26)

(14,490,711.26)

-

(14,490,711.26)

Dividend paid to minority
interests of the
subsidiaries

-

-

-

-

-

-

-

(295,827.15)

(295,827.15)

Appropriated to legal
reserve

-

-

-

-

(6,382,258.90)

-

-

-

371,567,781.50

(33,140,897.97)

39,906,575.74

619,977,551.25

Ending balance as at
December 31, 2010

(6,426,249.04)

10,725,200.00

6,382,258.90

11,413,334.81

225,931,806.21

580,070,975.51

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009

THE COMPANY ONLY
(Unit : Baht)

Retained earning (Deficit)
Discount on
Share capital

Appropriated
legal reserve

362,267,781.50

(38,720,897.97)

5,031,075.91

54,634,255.47

383,212,214.91

-

-

-

(55,534,581.93)

(55,534,581.93)

Ending balance as at
December 31, 2009

362,267,781.50

(38,720,897.97)

5,031,075.91

(900,326.46)

327,677,632.98

Beginning balance as
at January 1, 2010

362,267,781.50

(38,720,897.97)

5,031,075.91

(900,326.46)

327,677,632.98

-

-

14,880,000.00

(14,490,711.26)

(14,490,711.26)

127,645,177.99

127,645,177.99

Note

Beginning balance as
at January 1, 2009
Net profit (loss)

Ordinary shares issued
during the year

11

Issued and paid up share capital

9,300,000.00

5,580,000.00

Dividend paid

-

-

-

Net profit (loss)

-

-

-

Appropriated to legal
reserve

-

-

371,567,781.50

(33,140,897.97)

Ending balance as at
December 31, 2010

Total

6,382,258.90

(6,382,258.90)

11,413,334.81

105,871,881.37

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
CASH FLOW STATEMENTS

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009
(Unit : Baht)
CONSOLIDATED
Note

2010

THE COMPANY ONLY

2009

2010

2009

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES :
Net profit (loss)

204,749,695.15

76,649,313.28

127,645,177.99

(55,534,581.93)

8,030,738.76

9,096,825.87

5,139,416.97

5,209,458.48

25,325,997.46

20,000,000.00

25,325,997.46

20,000,000.00

-

-

(8,103,020.00)

12,364,020.00

28,079,428.11

2,502,785.64

30,649,799.19

9,688,761.64

Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by (used in) operating activities
Depreciation

10

Allowance for impairment on other investment

9

Allowance for impairment on investment in
subsidiaries(reversal)
Allowance for doubtful account (reversal)

2.2,2.4,5,6

Allowance for fixed assets impairment, increase

-

Withholding tax written off

-

147,602.37

151,531.43

46,125.00

-

(77,331,155.09)

(67,630,057.53)

(5,700,000.00)

(2,800,000.00)

7,676,969.12

-

3,655.38

-

(625,329.09)

-

(602,802.74)

-

-

3,735,015.00

-

-

-

-

9,073,020.00

-

-

-

(203,550,184.00)

-

(103,500,000.00)

-

-

-

335,958.98

404,879.38

-

28,939.24

4,420,846.68

-

-

-

97,310,752.45

44,910,293.07

(20,072,814.75)

(11,043,402.57)

(92,554,906.75)

1,034,207.52

(14,722,422.49)

-

(56,969,119.73)

(20,560,742.26)

1,433,309.81

12,537,064.37

Trade accounts receivable - Other parties

319,921.89

3,280,070.56

3,414,191.12

3,859,070.56

Unbilled receivable - Related parties

236,520.54

(389,493.51)

236,520.54

(371,129.94)

75,674.06

(1,749,828.33)

83,434.03

(1,764,769.09)

(2,669,295.12)

2,279,062.04

(1,843,585.51)

694,461.55

4,819,013.35

4,263,955.69

2,693,264.01

-

(427,305.15)

1,599,040.61

(13,696,000.00)

12,626,000.00

(92,637.88)

27,996.15

-

-

17,164,876.58

6,638,758.23

4,214,867.38

2,687,177.64

(32,786,505.76)

41,333,319.77

(38,259,235.86)

19,224,472.52

(335,958.98)

(404,879.38)

-

(28,939.24)

(7,224,405.38)

(2,483,054.62)

(663,380.43)

(1,064,406.42)

(40,346,870.12)

38,445,385.77

(38,922,616.29)

18,131,126.86

Unrealized loss (gain) in trading securities

4.1.2

Loss from equipment written off
Loss (gain) from equipment disposals

10

Loss (gain) from investment disposals

9

Loss (gain) from investment in subsidiary
disposals
Dividend received from subsidiaries

8(2)

Settlement of service revenue by ordinary
shares of other company

4.1

Interest expense
Corporate income tax expense
Operating gain before changes in operating assets and
liabilities
Operating assets (increase), decrease
Short - Term Investment

4.1

Trade accounts receivable - Related parties

Unbilled receivable - Other parties
Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable - Related parties
Trade accounts payable - Other parties
Other current liabilities
Net cash received (paid) from operation
Payment of Interest expense
Payment of Corporate income tax
Net cash provided by (used in) operating
activities

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
CASH FLOW STATEMENTS (Continued)

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009

(Unit : Baht)
CONSOLIDATED
Note

2010

THE COMPANY ONLY

2009

2010

2009

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES :
Deposit with restriction, (increase)decrease

-

30,000,000.00

-

30,000,000.00

-

-

(17,844,000.00)

(260,000.00)

-

-

281,000.00

-

-

21,165,085.00

-

-

1,002,803.74

-

602,803.74

-

(67,639.42)

(582,240.48)

(61,271.49)

(525,340.00)

(1,800,000.00)

(200,000.00)

(156,311,372.06)

20,162,698.99

-

300,000.00

-

300,000.00

-

194,184.61

506,291.89

(444,655.69)

-

-

173,470,284.00

-

(864,835.68)

50,877,029.13

643,736.08

49,232,703.30

14,880,000.00

-

14,880,000.00

-

10,725,200.00

3,000,000.00

-

-

(14,786,538.41)

-

(14,490,711.26)

-

10,818,661.59

3,000,000.00

389,288.74

-

(6,541,007.86)

(12,385.52)

-

-

INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH
EQUIVALENTS - NET

(36,934,052.07)

92,310,029.38

(37,889,591.47)

67,363,830.16

CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING OF
PERIOD

112,635,657.19

20,325,627.81

76,800,075.47

9,436,245.31

75,701,605.12

112,635,657.19

38,910,484.00

76,800,075.47

-

-

88,777,577.51

-

-

-

30,079,900.00

-

2,400,000.00

-

2,400,000.00

-

-

-

-

Investment in subsidiary, (increase)decrease

8(3)

Sales of investment in subsidiary

8(4)

Other investments, decrease(increase)

9

Sales of property, plant and equipments

10

Purchase of property, plant and equipments

10

Loan to related company

2.4

Loan to Other parties

6

Advance payment to related parties,
(increase)decrease

2.3

Dividend received from subsidiaries

8(2)

Net cash provide by (used in) investing activities
CASHFLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from issuance of ordinary shares

11

Cash received from minority interest from
issuance of ordinary shares in subsidiary

8(4)

Dividend paid
Net cash provided by (used in) financing
activities
Difference from translation of financial statements

CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF PERIOD

Supplemental disclosure of cash flows
information;
Non-cash transaction:Decrease in loans to related person and company
by receiving - ordinary shares of other company
Increase in dividend receivable from subsidiaries

2.4(1),
4.1
8(2)

Increase in loans to others and decrease in loans
to related company from reclassification

6(1)

Increase in short term investment from payment of
services

4.1

103,000,000.00

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009
1.

GENERAL INFORMATION
1.1 General matter
The Company was incorporated as a limited company under the Civil and Commercial Code
on March 9, 1994, and changed its status to a Public Company Limited under the Public
Company Limited Act on August 21, 2000. The address of the head office is 26th Fl., The
Trendy Building, 10/190-193 Soi.Sukhumvit 13, Sukhumvit Road, Khaeng Klong Toey Nua,
Khet Wattana, Bangkok. The Company operates in Thailand and the main business is
research and consulting services.

1.2 Basis for the preparation
The financial statements of the company have been prepared in accordance with generally
accepted accounting standards including related interpretations and guidelines promulgated
by the Federation of Accounting Professional
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.
The consolidated financial statements include the financial statements of The Brooker Group
Public Company Limited and its subsidiary companies after which the balances and
significant inter company transactions have been eliminated. The financial statements of
overseas subsidiary companies are translated into Thai Baht at the closing exchange rate as
to assets and liabilities, and at monthly average exchange rates as to revenues and
expenses. The resultant differences have been shown under the caption of “Translation
adjustment” in shareholders’ equity.
Enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries control, or are under
common control of the Company which have co-shareholder or co-director are as follows:-
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Company’s name

Brooker Business Solutions
Company Limited
Brooker Capital Company
Limited
Binswanger Brooker (Thailand)
Limited
Brooker Consulting Co., Ltd. (1)
(Formerly known as
“Edutainment Planet
Company Limited”)
Brooker Corporate Advisory
Co., Ltd.
Brooker Advisory Limited
Brooker Dunn Asset Advisory
Limited
Brooker International Company
Limited

Annual Report 2010

Nature of business

Relationship

Country of
incorporation

Percentage of
shareholding
2010

2009

Thailand

99.99

99.99

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Real estate brokerage
and consultancy

Share holding and joint
directors

Thailand

60.00

60.00

Business consultant

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

49.99

Business consultant

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Financial consultant
for overseas clients

Share holding and joint
directors

British Virgin Island

100.00

100.00

Fund Management of
foreign investors
outside Thailand

Share holding and joint
directors

British Virgin Island

48.00

48.00

Financial consultant
for overseas clients

Share holding and joint
directors

Hong Kong

100.00

Business consultant
for small and medium
enterprises and
foreign investors

Share holding and joint
directors

Investment in other
companies

-

Related Companies
Jaturus Project Co., Ltd.
Siam Alliance Corporation Ltd.
(2)
Brooker Sukhothai Fund

Real estate, Consultancy
Real estate, Renting

Real estate, Consultancy

M.C.L. company Limited (3)

Real estate, Renting

CA Post (Thailand) Co., Ltd.

Data processing

MAC Capital Advisors Limited

Ban Chang Group Plc.

Thailand

-

-

Thailand

-

-

British Virgin Island

-

-

Thailand

-

-

Thailand

-

-

Joint directors

Thailand

-

-

A director is a spouse of
a Company’s director

Thailand

-

-

Joint directors

Castries, St.
Lucia

-

-

Joint directors

Thailand

-

-

Fund

Kingdom Property Co., Ltd.

Min Sen Machinery Co., Ltd.

A director is a spouse of
a Company’s director
Joint directors in a
subsidiary

Wholesale of agricultural
machinery and
equipment
Independent global
investment banking and
brokerage from the
Middle East

Joint directors
Joint directors in a
subsidiary
A director is a spouse of
a Company’s director

Real estate development
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(1)

On November 23, 2010, The Brooker Group Public Company Limited sold all the
shares it held in Edutainment Planet Co., Ltd. to a subsidiary company. On December
27, 2010, Edutainment Planet Co., Ltd. has changed its name to Brooker Consulting
Co., Ltd.

(2)

On September 30, 2010, Siam Alliance Corporation Co., Ltd. sold all its investment in
ordinary shares of Edutainment Planet Co., Ltd. (a subsidiary) to a company in the
group.

(3)

On December 28, 2010 M.C.L.Company Limited received a payment from a customer
amounting to Baht 40.30 Million, regarding to success fee of its customer exercised shares
purchase option from a joint venture, as to business consulting services rendered from M.C.L.
Company Limited since 2003. The Company’ management and audit committee have
carefully reviewed the transaction and considered that there is no conflict interest since the
services had been performed and completed prior to the related management joining the
Company.

1.3 Adoption of new accounting standards
In May 2009, the Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications No.
12/2552 regarding the renumbering of Thai Accounting Standards to match correspondingly
with the International Accounting Standards. Therefore the numbers of Thai Accounting
Standards as used in these financial statements are corresponding to those according to this
notification.
During the current year, the Federation of Accounting Professions (FAP) has issued a number
of revised and new accounting standards which have been published in the Royal Gazette as
follows:-

1)

An accounting standard which is effective for the current year as follows :
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)
However, the management has considered the effect of this accounting standard that it
does not have any significant effect on the financial statements for the current year.

2)

Accounting standards and financial reporting standards which are not effective for the current
year as follows :-
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Effective date
TAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2009)

1 January 2011

TAS 2 Inventories (revised 2009)

1 January 2011

TAS 7 Statement of Cash Flows (revised 2009)

1 January 2011

TAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (revised 2009)

1 January 2011

TAS 10 Events After the Reporting Period (revised 2009)

1 January 2011

TAS 11 Construction Contracts (revised 2009)

1 January 2011

TAS 12 Income Taxes

1 January 2013

TAS 16 Property, Plant and Equipment (revised 2009)

1 January 2011

TAS 17 Leases (revised 2009)

1 January 2011

TAS 18 Revenue (revised 2009)

1 January 2011

TAS 19 Employee Benefits

1 January 2011

TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
(revised 2009)

1 January 2013

TAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised 2009)

1 January 2013

TAS 23 Borrowing Costs (revised 2009)

1 January 2011

TAS 24 Related Party Disclosures (revised 2009)

1 January 2011

TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

1 January 2011

TAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (revised 2009)

1 January 2011

TAS 28 Investments in Associates (revised 2009)

1 January 2011

TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economics

1 January 2011

TAS 31 Interests in Joint Venture (revised 2009)

1 January 2011

TAS 33 Earnings per Share (revised 2009)

1 January 2011

TAS 34 Interim Financial Reporting (revised 2009)

1 January 2011

TAS 36 Impairment of Assets (revised 2009)

1 January 2011

TAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (revised 2009)

1 January 2011

TAS 38 Intangible Assets (revised 2009)

1 January 2011

TAS 40 Investment Property (revised 2009)

1 January 2011

TFRS 2 Share - Based Payments

1 January 2011

TFRS 3 Business Combinations (revised 2009)

1 January 2011

TFRS 5 Non - Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (revised 2009)

1 January 2011

TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

1 January 2011

TFRI 15 Agreements for the Construction of Real Estate

1 January 2011

The management of the Company is still considering the effect of these accounting standards as
to their effect to the financial statements for the year in which they are initially applied.
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1.4 Summary of significant accounting policies
1.4.1

Revenue recognition
a) Rendering of services
Service income is recognized on accrual basis.
b) Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership
of the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding
value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances.
c) Interest income
Interest income is recognized as interest accrues based on the effective rate
method.

1.4.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid
investments with an original maturity of three months or less and not subject to
withdrawal restrictions.

1.4.3 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for
doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in
collection of receivables. The allowance is generally based on collection experiences
and analysis of debtor aging.

1.4.4 Investments
Investments in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses
arising from changes in the carrying amounts of securities are included in determining
income.
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last
working day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand.
In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are
adjusted to their fair value as at the reclassification date. Differences between the
carrying amount of the investments and their fair value on that date are included in
determining income or recorded as surplus (deficit) from change in the value of
investments in shareholders’ equity, depending on the type of investment which is
reclassified.

1.4.5 Property, plant, equipment and depreciation
Property, plant, equipment is stated at cost less accumulated depreciation.
Depreciation of equipment (with the exception of website) is calculated by reference to
their costs on the straight-line basis over the following estimated useful lives:
Buildings
Furniture and fixtures
Office equipment
Computer
Other equipment
Vehicles
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on assets under installation.
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1.4.6 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by,
the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with
the Company.
They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the
Company that gives them significant influence over the Company, key management
personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the
Company’s operations.

1.4.7 Foreign currencies
Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on
the transaction dates. Assets and liabilities denominated in foreign currencies
outstanding at the balance sheet date are translated into Baht at the exchange rates
ruling on the balance sheet date.
Gains and losses on exchange are included in determining income.

1.4.8 Impairment of assets
The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an
asset may be impaired. If any such indication exists, the Company makes an estimate
of the asset’s recoverable amount where the carrying amount of the asset exceeds its
recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its
recoverable amount. Impairment losses are recognised in the income statements. An
asset’s recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use.

1.4.9 Employee benefits
Salaries, wages, bonuses, contributions to the social security fund and provident fund
and other benefits are recognized as expenses when incurred.
The Company issues warrants to purchase the ordinary shares to directors and
employees. The transaction will be recorded in the financial statement when the
warrants are exercised.

1.4.10 Income tax
Income tax is provided for in the accounts based on the taxable profits determined in
accordance with tax legislation.

1.4.11 Operating lease
The Company has early-adopted the Accounting Standard No. 29 Leases (Revised
2007) before it is effective by recognizing the lease payments, specified in the
operating lease agreement, in the statements of income by straight-line method for the
whole lease-period.
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1.4.12 Accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted
accounting principles at times requires management to make subjective
judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain.
These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures and
actual results could differ.
1.4.13 Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share is determined by dividing the net
profit (loss) by the weighted average number of issued and paid-up of
common shares at the end of period.

2.

RELATED PARTY TRANSACTION

2.1 Related Party Transaction
During the ended, the Company had significant business transactions with its subsidiaries
(which were eliminated in consolidation) and related companies (related by shareholding
and/or common directors). Such transactions are summarized as follows :(Unit : Thousand Baht)
Consolidated

The Company Only

2010

2009

2010

2009

Pricing Policy

92,762

45,231

2,284

5,200

At the rate determined under the
contract

Rental income

135

101

135

101

At the rate determined under the
contract

Interest income

92

158

42

158

At the interest rate 10% per year

3,384

2,166

-

-

At the rate determined under the
contract

Related Companies
Service income

Consulting fee expense
Subsidiary Companies
Service income

-

-

11,413

7,118

At the rate determined under the
contract

Rental income

-

-

814

736

At the rate determined under the
contract

Interest income

-

-

2,625

2,081

Dividend income

-

-

203,550

-

Consulting fee expense

-

-

-

13,800

At the interest rate 3.70% per year
At the announced rate
At the rate determined under the
contract

The outstanding balances of the above transactions are separately shown in the balance
sheets as follows :-
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2.2 TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED COMPANIES

The outstanding balances of the above transactions are separately shown in the balance
sheets as follows :(Unit : Baht)
Consolidated

The Company Only

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2010

2009

2010

2009

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
– RELATED COMPANIES
Subsidiary companies
Brooker Business Solutions Company
Limited

-

-

360,289.48

360,289.48

Binswanger Brooker (Thailand) Limited

-

-

-

-

Brooker Capital Company Limited

-

-

2,140,000.00

8,615.91

Brooker Consulting Company Limited

-

-

-

-

Brooker Corporate Advisory Company
Limited

-

-

-

97,893.90

-

-

2,500,289.48

466,799.29

-

-

(360,289.48)

-

-

-

2,140,000.00

466,799.29

-

3,466,800.00

-

3,466,800.00

Brooker Sukhothai Fund Limited

78,479,786.79

18,043,867.06

-

-

Total amounts due from related
companies

78,479,786.79

21,510,667.06

2,140,000.00

3,933,599.29

Total
Less Allowance for doubtful account
Net
Related companies
Ban Chang Group Public Company Limited

The outstanding balance of trade accounts receivable – related companies are classified by aging
as follows:(Unit : Baht)

Consolidated

Not yet due
Overdue Less than 30 days

The Company Only

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2010

2009

2010

2009

76,420,147.76

20,376,521.67

2,140,000.00

3,573,309.81

1,021,845.34

577,306.33

-

-

30

-

59 days

1,037,793.69

556,839.06

-

-

60

-

89 days

-

-

-

-

90

- 365 days

-

-

-

-

365 days

-

-

360,289.48

360,289.48

78,479,786.79

21,510,667.06

2,500,289.48

3,933,599.29

-

-

(360,289.48)

-

78,479,786.79

21,510,667.06

2,140,000.00

3,933,599.29

Over
Total

Less Allowance for doubtful account

Trade accounts receivable –
related companies - net
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The transactions of allowance for doubtful accounts - trade accounts receivable – related
companies during the year as of December 31, 2010 are as follow;(Unit : Baht)
Consolidated

The Company Only

Balance as at January 1, 2010

-

-

Provision during the year

-

360,289.48

Adjustment –decrease during the year

-

-

Balance as at December 31, 2010

-

360,289.48

2.3

ADVANCE – RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated

The Company Only

December 31,
2010

December 31,
2009

December 31,
2010

-

-

570,628.83

559,416.83

December 31,
2009

ADVANCE – RELATED COMPANIES
Subsidiary companies
Brooker Business Solutions Co Ltd
Brooker Capital Co Ltd

-

-

-

407,485.89

Brooker Consulting Co., Ltd.

-

-

2,747.00

105,000.00

Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.

-

-

-

7,765.00

Total

-

-

573,375.83

1,079,667.72

Less : Allowance for doubtful account

-

-

(570,628.83)

-

Total Advance - related companies

-

-

2,747.00

1,079,667.72

2.4 LOAN TO RELATED PERSONS AND COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated

Policy on

December 31,
2009

Increase

Decrease

December 31,

Borrowing

2010

Cost

Related persons and companies
Director of Brooker Capital Co., Ltd.

-

1,600,000.00

1,600,000.00

-

6.85%

Director of Brooker Advisory Limited

-

1,167,778.90

1,167,778.90

-

6.85%

Siam Alliance Corporation Limited *

2,400,000.00

-

2,400,000.00

-

10.00%

-

1,800,000.00

-

1,800,000.00

10.00%

4,567,778.90

5,167,778.90

1,800,000.00

Kingdom Property Co., Ltd.
Total loan to related persons and
companies

2,400,000.00
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(Unit : Baht)
Consolidated

Policy on

December 31,
2009

Increase

Decrease

December 31,

Borrowing

2010

Cost

Subsidiary company
Brooker Capital Co., Ltd

10,837,747.73

91,698,000.00

30,374,205.45

72,161,542.28

3.70%

Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.(1)

-

148,285,000.00

148,285,000.00

-

3.70%

Binswanger Brooker (Thailand) Limited

-

4,410,000.00

-

4,410,000.00

3.70%

10,896,000.00

-

-

10,896,000.00

3.70%

244,393,000.00

178,659,205.45

87,467,542.28

Brooker Consulting Co., Ltd
Total
Less : Allowance for doubtful accounts
Total loan to subsidiary company

21,733,747.73
(6,875,000.00)

(4,021,000.00)

-

(10,896,000.00)

240,372,000.00

178,659,205.45

76,571,542.28

-

1,800,000.00

-

1,800,000.00

10.00%

2,400,000.00

-

2,400,000.00

-

10.00%

242,172,000.00

181,059,205.45

78,371,542.28

14,858,747.73

Related companies
Kingdom Property Co., Ltd.
Siam Alliance Corporation Limited (2)
Total loan to subsidiary company

17,258,747.73

(1)

In quarter 4/2010, a subsidiary company transferred marketable securities to repay its loans from the
Company at fair value on the date of shares transfer for the amount of Baht 103,500,000.

(2)

Guaranteed by ordinary shares of a company which were held by a director of the borrower. The book
value of the ordinary shares on December 31, 2009 was Baht 26.41 million.
On September 30, 2010, Siam Alliance Corporation sold all the ordinary shares it held in Edutainment
Planet Co., Ltd. (a subsidiary) to the a company in the Group. Thus the presentation of the account of
“Loan to related person and company” is reclassified to “Loan to others.”

The transactions of allowance for doubtful accounts – loan to related persons and companies
during the year as of December 31, 2010 are as follow;(Unit : Baht)
Consolidated

The Company Only

Balance as at January 1, 2010

-

6,875,000.00

Provision during the year

-

4,021,000.00

Adjustment –decrease during the year

-

Balance as at December 31, 2010

-
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2.5 LOAN FROM RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated

Kingdom Property Co., Ltd.

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2010

2009

2010

2009

2,940,000.00

-

-

-

-

10,350,000.00

-

-

2,940,000.00

10,350,000.00

-

-

Siam Alliance Corporation Limited
Total loan from related companies

3.

The Company Only

CASH AND CASH EQUIVALENTS
As at December 31, 2010 and 2009, cash and cash equivalents are as follow:(Unit : Baht)
Consolidated

Cash

The Company Only

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2010

2009

2010

2009

30,000.00

30,000.00

20,000.00

20,000.00

Current and saving account deposits

69,153,071.88

29,589,334.24

32,371,950.76

623,174.93

Fixed deposit with maturity dates not
longer than 3 months

6,518,533.24

83,016,322.95

6,518,533.24

76,156,900.54

75,701,605.12

112,635,657.19

38,910,484.00

76,800,075.47

Total cash and cash equivalents

4. SHORT-TERM INVESTMENT
4.1 INVESTMENT IN TRADING SECURITIES
As at December 31, 2010 and 2009, the investments in trading securities are as follows:(Unit : Baht)
December 31, 2010

Cost

December 31, 2009

Fair

Unrealized

Value

Gain(Loss)

Cost

Fair

Unrealized

Value

Gain(Loss)

The Company

122,655,500.00

128,500,000.00

5,844,500.00

19,155,500.00

19,300,000.00

144,500.00

Subsidiary Company

208,530,190.43

310,989,013.55

102,458,823.12

115,975,283.68

146,802,951.71

30,827,668.03

Total

331,185,690.43

439,489,013.55

108,303,323.12

135,130,783.68

166,102,951.71

30,972,168.03

In quarter 4/2010, a subsidiary company received payment of service fees from one of its
clients which was paid by marketable security. The subsidiary recognized the payment of
revenue at fair value for the amount of Baht 103,500,000 and transferred the marketable
security to settle its loans from the Company at fair value for the amount of Baht 103,500,000.
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4.1.1 The securities acquired and disposed during the year as of December 31, 2010 are as
follow:-(Unit : Baht)
Consolidated

The Company Only

Securities acquired

270,717,676.13

103,500,000.00

Securities disposed

(206,200,160.48)

-

4.1.2 The transactions of unrealized gain (loss) on trading securities during the year as at
December 31, 2010 is as follow:(Unit : Baht)
Consolidated

The Company Only

Balance as at January 1, 2010

30,972,168.03

144,500.00

Transactions during the year

77,331,155.09

5,700,000.00

Balance as at December 31, 2010

108,303,323.12

5,844,500.00

5. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – OTHER COMPANIES

As at December 31, 2010 and 2009, the outstanding balance of trade accounts receivable are
classified by aging as follows : (Unit : Baht)
The Company Only

Consolidated
December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2010

2009

2010

2009

Trade accounts receivable - Other
parties
Not yet due
Overdue

Less than 30 days

374,500.00

229,000.00

-

-

799,000.00

483,350.00

160,500.00

433,350.00

30

-

59 days

478,000.00

210,500.00

-

160,500.00

60

-

89 days

264,000.00

50,000.00

-

-

90

- 365 days

1,883,488.08

3,531,000.00

-

3,263,500.00

365 days

1,703,092.25

1,361,592.25

1,435,592.25

1,361,592.25

Over
Total

Less : Allowance for doubtful accounts

5,502,080.33

5,865,442.25

1,596,092.25

5,218,942.25

(4,228,580.33)

(4,892,592.25)

(1,435,592.25)

(4,625,092.25)

1,273,500.00

972,850.00

160,500.00

593,850.00

Net

Movement of the allowance for doubtful accounts – Accounts receivable-others during the year
ended December 31, 2010 is as follows:(Unit : Baht)
Consolidated

The Company Only

Balance at beginning of the year

4,892,592.25

4,625,092.25

Additional during the year (includes suspense output tax)

2,525,488.08

-

(3,189,500.00)

(3,189,500.00)

4,228,580.33

1,435,592.25

Reversal of allowance for doubtful accounts
Balance at ending of the year

81

Annual Report 2010

The Brooker Group Public Co Ltd

6. LOAN TO OTHER
Consolidated

Siam Alliance Corporation Limited

(1)

Apex Development public company
(2)
limited
Less : Allowance for doubtful accounts
Total loan to other company

The Company Only

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2010

2009

2010

2009

2,400,000.00

-

2,400,000.00

-

28,700,000.00

28,700,000.00

28,700,000.00

28,700,000.00

(28,700,000.00)

-

(28,700,000.00)

-

2,400,000.00

28,700,000.00

2,400,000.00

28,700,000.00

The transaction of Loan to other during the ended are as follow:-

The Company Only

Policy on

December 31,
2009

Increase

Siam Alliance Corporation Limited

-

2,400,000.00

28,700,000.00

-

28,700,000.00

(1)

Apex Development public
(2)
company limited
Less : Allowance for doubtful
accounts
Total loan to other company

Decrease
-

December 31,

Borrowing

2010

Cost

2,400,000.00

10.00%

-

28,700,000.00

15.00%

(28,700,000.00)

-

(28,700,000.00)

(26,300,000.00)

-

2,400,000.00

(1)

Guaranteed by ordinary shares of a company which were held by a director of the borrower.
The book value of the ordinary shares on December 31, 2009 was Baht 26.41 million. On
September 30, 2010, Siam Alliance Corporation sold all the ordinary shares it held in
Edutainment Planet Co., Ltd. (a subsidiary) to the a company in the Group. Thus the
presentation of the account of “Loan to related person and company” is reclassified to “Loan
to others.”

(2)

The loan to other, due in January 2011, has been extended. It carries an interest rate of 12%
per annum. The loan is secured by the borrower’s common shares held by its director, and
had been guaranteed by the borrower’s director.

7. DEPOSIT WITH RESTRICTION
As at December 31, 2010 and December 31, 2009, cash and cash equivalents are as follow:Consolidated
December 31,
2010

December 31,
2009

The Company Only
December 31,
2010

December 31,
2009

Fixed deposit with maturity dates not
longer than 3 months

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Total cash and cash equivalents

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

The Company has placed the fixed deposit amounting to Baht 15 million as guarantee for
overdraft facilities with LH Bank. The interest rate is as specified on the fixed deposit
certificates plus 1.50% per annum.
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INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES
As at December 31, 2010 and 2009, the Company's investments in its subsidiary companies are as
follows :(Unit : Thousand Baht)
Investments
Allowance for
Impairment of
Paid-up Share
Capital

Name of Company

Brooker Business
Solutions Co., Ltd.

Brooker Capital Co., Ltd.
(2)
Binswanger Brooker
(Thailand) Limited
Brooker Consulting
Co.,Ltd. (4) (Formerly
known as
“Edutainment Planet
Co., Ltd.”)
Brooker Corporate
Advisory Co., Ltd. (2)

Subsidiaries
Shareholding

Cost Method

Net Book Value

Investment

December 31

December 31

December 31

December 31

December 31

2010

2009

2010
%

2010

2010

2010

2009

Business
consultant for
small and
medium
enterprises
and foreign
investors

10,000

10,000

99.99

99.99

1,260

1,260

(900)

(795)

(1,260)

(1,260)

Specialist
investment
holding
company

117,940

117,940

99.99

99.99

120,753

120,753

127,974

126,426

(21,431)

(21,431)

Real estate
brokerage and
consultancy

7,500

7,500

60.00

60.00

4,251

4,251

(3,615)

1,233

(4,251)

(3,000)

Business
consultant

31,325

20,000

99.99

49.99

-

9,354

-

(6,335)

-

(9,354)

Business
consultant

6,016

6,016

99.99

99.99

6,011

6,011

6,879

50,433

-

-

Type of
Business

2009
%

2009

2009

Brooker International
Company Limited. (3)

Financial
US
consultant for
Dollar
overseas
600,000
clients

-

100.00

-

17,844

-

164,946

-

-

-

Brooker Advisory Ltd.

Business
US
consultant for Dollar
foreign clients 700,000

US
Dollar
152,500

100.00

100.00

5,311

5,311

-

22,067

-

-

Brooker Dunn Assets
Advisory Ltd. (1)

Investment
management
US
Dollar
for foreign
clients outside 10,000
of Thailand

US
Dollar
750,000

48.00

48.00

-

-

-

-

-

-

155,430

146,940

295,284

193,029

Investment in subsidiaries
Less Allowance for Impairment

(26,942) (35,045)

Net Investments in subsidiary companies - The Company Only

(1)

(26,942) (35,045)

128,488

111,895

Incorporated on December 14, 2006 in foreign country. The Company indirectly holes its
shares through Brooker Advisory Ltd. The company has decreased its paid-up capital during
the ended to USD 10,000.00 according to its financial management purposes.
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(2) During the ended the Company recognized interim dividend receive from its 2
subsidiaries amounting totally Baht 203,550,184.00 of which Baht 42,111,860.00 has
been received in June 2010 ; baht 31,843,638.00 has been received in July 2010 ; baht
59,207,720.00 has been received in November 2010 and baht 40,307,066.00 has been
received in December 2010. The remaining of Baht 30,079,900.00 was recorded as
dividend receivable and was received in February 2011.
(3) A subsidiary in foreign country registered on September 9, 2010. The Company
invested US Dollar 600,000 for the objective of financial management. As of the date of
issuance of these financial reports, the payment for the shares on November 5, 2010.
(4) On September 30, 2010, Edutainment Planet Co., Ltd. increased its registered share
capital by Baht 11,325,200 to be the registered share of Baht 31,325,200 which the
Company did not increase its investment. In the same day, the other shareholder sold
all the shares to Brooker Corporate Advisory Co., Ltd. (a subsidiary) for Baht 600,000
which increased the share holding of the Group from 49.99% to 99.99%. The difference
between the cost of the business combination and the interest of the Group in book
value of Edutainment Planet Co., Ltd. amounting to Baht 10,725,200 is presented as
“Difference from change in minority interest.” in Shareholders’ equities of the
consolidated financial statement.
On November 23, 2010, the Company sold all the shares it held in Edutainment Planet
Co., Ltd. to Brooker Corporate Advisory Co., Ltd. (Subsidiary company) for Baht
281,000.00. On December 27, 2010, Edutainment Planet Co., Ltd. has changed its
name to Brooker Consulting Co., Ltd. and changed its main business to business
consulting.

9.

OTHER INVESTMENTS
As at December 31, 2010 and 2009, the Company has invested in other investment as follows:(Unit :Baht)
Consolidated

Type of
business
Apex Development
Public Company Limited

Real estate
development

Less : Allowance for
impairment

The Company Only

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2010

2009

2010

2009

45,325,997.46

45,325,997.46

45,325,997.46

45,325,997.46

(45,325,997.46)

(20,000,000.00)

(45,325,997.46)

(20,000,000.00)

-

25,325,997.46

-

25,325,997.46

Net

The transactions of allowance for impairment of investment during the year December 31, 2010
is as follow:(Unit : Baht)
Consolidated

The Company Only

Balance as at January 1, 2010

20,000,000.00

20,000,000.00

Provision during the year

25,325,997.46

25,325,997.46

-

-

45,325,997.46

45,325,997.46

Adjustment –decrease during the year
Balance as at December 31, 2010
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10. Property, Plant and Equipment

As at December 31, 2010 and 2009, the Company has property, plant and equipment as follows:(Unit : Baht)
Consolidated
Furniture

Land

Buildings

Sand

and

Office

Sculpture

Fixture

Equipment

Other
Computer

Web site

Equipment

Vehicles

Development

Total

COST

2,822,712

46,746,696

818,320

19,830,636

810,016

5,617,149

2,494,963

7,680,000

360,729

87,181,221

Additions

-

-

-

-

23,121

44,518

-

-

-

67,639

Disposals/ writtenoff

-

(8,685,408)

(818,320) (6,511,707)

(18,403)

(201,880)

(2,494,963)

(3,000,000)

2,822,712

38,061,288

-

13,318,929

814,734

5,459,787

-

4,680,000

360,729

65,518,179

At January 1, 2010

-

7,719,457

340,208

9,586,020

625,680

3,851,992

990,169

7,090,321

271,213

30,475,060

Additions

-

3,202,306

122,412

3,196,883

90,154

788,374

373,219

236,000

21,391

8,030,739

Disposals

-

(4,971,877)

(462,620) (3,731,040)

(34,931)

(112,382)

(1,363,388)

(2,999,999)

At December 31,
2010

-

5,949,886

-

9,051,863

680,903

4,527,984

-

4,326,322

292,604

24,829,562

At January 1, 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Additions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

At December 31,
2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

At January 1, 2010

2,822,712

39,027,239

478,112

10,244,616

184,336

1,765,157

1,504,794

589,679

89,516

56,706,161

At December 31,
2010

2,822,712

32,111,402

-

4,267,066

133,831

931,803

-

353,678

68,125

40,688,617

At January 1, 2010

At December 31,
2010

- (21,730,681)

ACCUMULATED
DEPRECIATION

- (13,676,237)

ALLOWANCE
FOR IMPAIRMENT

Property, plant
and equipment –
net

Depreciation included in statement income for the year ended ;
December 31,
2009

9,096,826

December 31,
2010

8,030,739
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(Unit : Baht)
The Company Only
Furniture

Land

Buildings

and

Office

Fixture

Equipment

Web site
Computer

Vehicles

Development

Total

COST

2,822,712

38,061,288

13,318,929

774,421

5,074,915

7,680,000

230,729

67,962,994

Additions

-

-

-

23,121

38,150

-

-

61,271

Disposals/ written-off

-

-

-

(7,000)

- (3,000,000)

-

(3,007,000)

2,822,712

38,061,288

13,318,929

790,542

5,113,065

4,680,000

230,729

65,017,265

At January 1, 2010

-

4,046,821

6,829,061

599,031

3,484,174

7,090,321

230,728

22,280,136

Additions

-

1,903,065

2,222,802

70,929

706,621

236,000

-

5,139,417

Disposals

-

-

-

(3,344)

- (2,999,999)

-

(3,003,343)

At December 31, 2010

-

5,949,886

9,051,863

666,616

4,190,795

4,326,322

230,728

24,416,210

At January 1, 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

Additions

-

-

-

-

-

-

-

-

At December 31, 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

At January 1, 2010

2,822,712

34,014,467

6,489,868

175,390

1,590,741

589,679

1

45,682,858

At December 31, 2010

2,822,712

32,111,402

4,267,066

123,926

922,270

353,678

1

40,601,055

At January 1, 2010

At December 31, 2010
ACCUMULATED
DEPRECIATION

ALLOWANCE FOR
IMPAIRMENT

Property, plant and
equipment – net

Depreciation included in statement income for the year ended
December 31, 2009

5,209,458

December 31, 2010

5,139,417

11.

WARRANTS

On May 17, 2006, an Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the issuance of
30,000,000 five-year warrants (BROOK-W3) free of charge, of which 11,800,000 units were issued
to the directors and 18,200,000 units to the employees, and with an exercise right of one warrant to
one ordinary share at an exercise price of Baht 0.8 per share. The warrants can be exercised within
a specific period (12 months from the issuance date). The meeting approved the allotment of
11,800,000 units of warrants to the directors and 12,450,000 units of warrants to the employees.
On July 20, 2007, the balance of warrants has not been issued to the employees of the Company
are 5,750,000 units. According to announcement no.kor.jor. 36/2001 of the Securities and
Exchange Commission (S.E.C.) dated October 19, 2001, the un-issued warrants are considered
expired as the warrants were not issued within one year period.
On August 9, 2010, the resolution of the board of directors of the Company has approved an
allotment of 3,350,000 units of warrants (BROOK-W3) to the employees of the Company. Thus the
warrants (BROOK-W3) have been fully allotted.
On September 15, 2010, a director has exercised 6 million units of the warrants to buy ordinary
shares at Baht 0.80 per share, amounting to baht 4,800,000. The increase of the ordinary shares
was registered on September 22, 2010.
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On December 15, 2010, a director and employees has exercised 12.60 million units of the
warrants to buy ordinary shares at Baht 0.80 per share, amounting to baht 10,080,000. The
increase of the ordinary shares was registered on December 21, 2010.
On December 31, 2010, the balance of warrants (BROOK-W3) allotted to directors was
750,000 units and to employees 4,900,000 units. There has been no exercise of the warrants
to buy ordinary shares.

12. DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Consolidated
For the year ended 31 December
Net earnings (loss)

Weighted average number

Earning (loss)

of ordinary shares

per share

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Thousand
Baht

Thousand
Baht

Thousand
Shares

Thousand
Shares

Baht

Baht

Basic earnings (loss) per share
Net earnings (loss)

171,200

76,470

726,576

724,536

-

-

-

-

171,200

76,470

726,576

724,536

0.24

0.11

0.24

0.11

Effect of dilutive potential ordinary shares
Warrants
5,650,000 units
(2009 : 21,050,000 units)
Diluted earnings (loss) per share
Net earnings (loss) of ordinary shareholders
(assuming conversion of potential ordinary
shares to ordinary shares)

The Company Only
For the year ended 31 December
Net earnings (loss)

Weighted average number

Earning (loss)

of ordinary shares

per share

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Thousand
Baht

Thousand
Baht

Thousand
Shares

Thousand
Shares

Baht

Baht

127,645

(55,535)

726,576

724,536

0.18

(0.08)

0.18

(0.08)

Basic earnings (loss) per share
Net earnings (loss)
Effect of dilutive potential ordinary shares
Warrants
5,650,000 units
-

-

-

-

127,645

(55,535)

726,576

724,536

(2009 : 21,050,000 units)
Diluted earnings (loss) per share
Net earnings (loss) of ordinary shareholders
(assuming conversion of potential ordinary
shares to ordinary shares)

On December 31, 2010, there was no effect of the equivalent dilution of ordinary share capital from
the warrants as the average market price during the period of the ordinary share was lower than the
exercise price of the warrants.
13. MANAGEMENT REMUNERATIONS
Management remuneration consisted of salary, bonus, insurance premium, director
attendance fee, etc.
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14. EXPENSES BY NATURE

The material expenses for the years ended December 31, 2010 and 2009 are categorized by
their natures as follows:Consolidated

The Company Only

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2010

2009

2010

2009

20,842,132.31

19,348,345.28

14,242,264.13

11,951,551.80

27,458,734.29

20,390,705.80

22,537,804.29

20,390,705.80

Depreciation and amortization

15,707,707.88

9,103,453.83

5,143,072.35

5,209,458.48

Consulting fee

14,998,474.65

5,272,863.93

56,545.21

14,398,000.00

46,594.77

81,186.92

40,320.00

26,600.00

25,325,997.46

20,000,000.00

26,576,997.46

32,364,020.00

-

3,735,015.00

9,073,020.00

-

31,060,269.23

6,333,206.20

33,630,640.31

13,690,111.16

Personnel expenses
(Exclude Management benefit expenses)
Management remunerations
(Included in Cost of service and administrative
expenses)

Advertising expenses
Impairment on investment
Loss on sale of investment
Provision for doubtful accounts

15. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT OF BUSINESS
Since Quarter 4/2010 the Company and its subsidiaries have regrouping the service render to comply
with the Company’s organization as follow:1. Business Consulting
2. Investment Business
The operations are principally carried on in Thailand. The presentation of the results of
operation by segment for year 2009 has been rearranged to conform with the
reclassification for year 2010 financial statements as follow:-
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15.1 The results of operations by segment

(Unit : Thousand Baht)
For the years ended December 31, 2010 and 2009
Business and
Consulting

Investments

2010

2009

Sales and services income

284,738

113,200

360,690

102,833 (269,018)

Cost of sales and services

(106,850)

(41,256)

(18,375)

(11,671)

177,888

71,944

342,315

Gross earnings (loss)

2010

Eliminated

2009

2010

Consolidated

2009

2010

2009

(37,264)

376,410

178,769

66,404

24,404

(58,821)

(28,523)

91,162 (202,614)

(12,860)

317,589

150,246

Other income

8,500

8,995

Administrative expenses

(78,531)

(53,086)

Loss from impairment on
investment

(25,326)

(20,000)

Loss on sale of investment
Management remunerations

-

(3,735)

(12,726)

(5,365)

(336)

(405)

Financial costs
Income tax

(4,421)

-

Loss(Gain) of minority interest

(33,549)

(180)

Net profit (loss)

171,200

76,470

The above results of operations by segment, has been presented in detail format by net profit
as follow:(Unit : Thousand Baht)

For the years ended December 31, 2010 and 2009
Business and
Consulting

Investments

Consolidated

2010

2009

2010

2009

2010

2009

Sales and services income
Cost of sales and services

219,270
(40,446)

76,134
(16,852)

157,140
(18,375)

102,635
(11,671)

376,410
(58,821)

178,769
(28,523)

Gross earnings (loss)

178,824

59,282

138,765

90,964

317,589

150,246

Other income
Administrative expenses
Loss from impairment on investment
Loss on sale of investment
Management remunerations
Financial costs
Income tax
Loss(Gain) of minority interest

5,906
(42,495)
(12,726)
(33,549)

8,995
(51,085)
(5,365)
(180)

2,594
(36,036)
(25,326)
(336)
(4,421)
-

(2,001)
(20,000)
(3,735)
(405)
-

8,500
(78,531)
(25,326)
(12,726)
(336)
(4,421)
(33,549)

8,995
(53,086)
(20,000)
(3,735)
(5,365)
(405)
(180)

95,960

11,647

75,240

64,823

171,200

76,470

Net profit (loss)
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Assets by segment

(Unit : Thousand Baht)

For the years ended December 31, 2010 and 2009
Business and
Consulting
2010

Assets
Equipment

2009

120

Investments
2010

549

8,124

Eliminated

2009

2010

11,003

(8,054)

Consolidated

2009

2010

190

11,552

40,495

45,154

Unallocated assets

628,239

382,124

Total assets

668,924

438,830

Unallocated equipment

-

16. COMMITMENTS
16.1

2009

As of December 31, 2010 the Company has commitment service which should be paid in
the future as follow:The Brooker Group Public Company Limited
Unit (Million baht)

Total minimum payments
Not over 1 year

0.44

Over 1 year but not over 5 years
Over 5 years

0.01
-

Total

0.45

16.2 Binswanger Brooker (Thailand) Limited, a 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 contribute its revenue with
the contractual party at 5% of its gross revenue and additional 1% of the gross revenue for
transactions involved with multi-national company. The agreement has expired in 2008 and
has been extended for a period of three years ending 2011.

16.3 A subsidiary in foreign countries has entered into a management agreement with a Fund,
which was registered in foreign countries. The Fee will be calculated and accrued on monthly
basis as the amount stated in the agreement. The agreement has no duration period,
therefore, the agreement is being effective until the liquidation date of the Fund or both
parties agrees to terminate the agreement.
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17. FINANCIAL INSTRUMENTS
Financial risk management policies
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and
currency exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties.
The Company does not issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.

Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of
the Company’s operations and its cash flows. Management believes that the interest rate risk is
minimal. Hence, the Company and its subsidiary have no hedging agreement to protect against
such risk.

Foreign currency risk
The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are
denominated in foreign currencies. Management believes that the foreign currency risk is minimal.
Hence, the Company and its subsidiary do not use derivative financial instruments to mitigate this
risk.

Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counter party
to settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing
basis. Credit evaluations are performed on customers. At the balance sheet date there were no
significant concentrations of credit risk. The credit risk is represented by the carrying amount of
each financial asset in the balance sheet. However, management does not anticipate material
losses from its debt collection.

Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed
adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of
fluctuations in cash flows.

Fair values
The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. In determining the fair value of its
financial assets and liabilities, the Company takes into account its current circumstances and the
costs that would be incurred to exchange or settle the underlying financial instrument.
The management of the Company beliefs that fair values of the financial assets and the financial
liabilities are not significantly varied from their book values.
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EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE
On February 23, 2011, the Company’s Board of Directors meeting passed a resolution to
propose the Shareholders Annual General Meeting to be held in April 2011and adopt a
resolution to pay dividend from the Company operation during January 1, 2010 to December
31, 2010 of Baht 0.10 per share, by netting off interim dividend which paid on September 7,
2010 of Baht 0.02 per share. The balance of dividend of Baht 0.08 per share will be paid on
May 20, 2011.

19.

RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
The Company certain account in 2009 financial statements were reclassified to conform with
the financial statements for the year 2010 presentation.

20. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENT
The financial statement has been approved for issue by the Company’s board of directors on
February 23, 2011
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สาสนถึงผูถือหุนจากประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
บรุคเคอร กรุปและกลุมบริษัท ฯ ไดใชเวลาหลายปในการพัฒนาบริการใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการให
คําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุนพรอม ๆ กับการขยายฐานรายไดและลูกคา ดวยความพยายามเหลานี้
ประกอบกับในป 2553 ดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ไดเพิ่มขึ้น 41% จากสิ้นป
2552 ซึ่งอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นสูงเปนอันดับสองของกลุมตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเซีย ทําใหธุรกิจของกลุม
บริษัท ฯ สามารถกาวสูความสําเร็จใหมอีกระดับหนึ่ง
โดยในป 2553 รายไดรวมของบริษัทฯ และกลุมบริษัท ฯ เทากับ 384.91 ลานบาทและมีผลกําไรสุทธิจํานวน
171.20 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปทแี่ ลวรอยละ 105 และรอยละ 123.88 ตามลําดับ กลุมบริษัทฯ มีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรงโดยมียอดรวมสินทรัพย 668.92 ลานบาทมีหนี้สนิ รวม 48.95 ลานบาท อัตราสวนหนี้สนิ
ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.08 ในขณะที่สวนของผูถือหุนของบริษทั ฯ และกลุมบริษัท ฯ ยังคงรักษาระดับ
ความแขงแกรงอยูที่ 619.98 ลานบาท
บริษัท ฯ คาดการณวาเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในป 2554 และมั่นใจวาเราจะสามารถสราง
รายไดและกําไรใหเติบโตไดอยางตอเนื่องสืบไป
บริษัทฯใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีโดยไดรับการประเมินผลในระดับคะแนน
“ดีเยี่ยม”ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจําป 2553 ซึ่งประเมินโดย ก.ล.ต.และยังไดรับ
การประเมินผลเปนอัตราสวนรอยละ 87 ซึ่งเทากับอัตราสวนเฉลี่ยรอยละของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในหมวด
SET 100 Index ในโครงการการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2553 ซึ่งประเมินโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัท ฯ ยังคงมุงมั่นในการพัฒนาตนเองใหอยูในระดับมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีตอไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผูบริหาร ขอขอบคุณทานผูถือหุนและลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทาน
ที่ไดใหการสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมาพรอมเปนกําลังใจใหบริษัทฯ กาวเดินตอไปอยาง
มั่นคง

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการ

นายชาญ บูลกุล
กรรมการผูอํานวยการและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาที่
กํากับดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผล
เพื่อใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ควบถวน อยางเพียงพอ ทันเวลา และปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรางความเชื่อมั่นไดวา งบการเงิน
ของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจํ าป สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ถูกตองในสาระสําคัญแลว

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําป 2553
เรียน ทานผูถอื หุนของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ ประกอบดวย ดร. ปเตอร เวลดัน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นาย
ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เปนกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน
เป น กรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามข อ กํ า หนดและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในรอบปบัญชี
2553 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง และในป 2554 จนถึงวันที่รายงานจํานวน
1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบหนึ่งทานเขารวมประชุมครบถวนทุกครั้ง สวนอีกสองทาน
เขารวมประชุม 4 ครั้งจาก 5 ครั้งและเปนการรวมประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในตาม
ความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2553 โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจาก
ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผย
ขอมูล ประจําป 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงิน
ดังกลาว มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานขอมูลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจําป 2553 ของผูตรวจสอบภายในจากบริษัท
ดีไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ทั้งนี้ไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ มีการดูแลรักษา
ทรัพยสินที่เหมาะสม และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได นอกจากนี้ผูตรวจสอบ
ภายในไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในในปจจุบันมีความเพียงพอ
ตามแนวทางของระบบ COSO และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยได พิ จ ารณาภารกิ จ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง าน หน า ที่ และความ
รับผิดชอบ ความเปนอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
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4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของ
บริษัทฯ และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบ
ประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับ
บุคคลภายนอก
5. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
รวมถึงการเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวารายการคากับ
บริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแลว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นวา
รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและครบถวน
6. พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง และเสนอค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี ประจํ า ป 2554 เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2554 ซึ่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็น
ควรเสนอแตงตั้งนางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 หรือ นายสุมิตร
ขอไพบูลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2554 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
ดังกลาว ดังนี้
•

ในรอบป บั ญ ชี ที่ ผ า นมา ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านด ว ยความรู ความสามารถในวิ ช าชี พ และให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงตาง ๆ รวมทั้งมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน

•

มีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย ใน
เรื่องการกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ
การเงินทุก 5 รอบปดบัญชี ทั้งนี้หากผูสอบบัญชีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 จะ
จัดเปนปที่ 5 ติดตอกัน

•

ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย
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ความเห็น/ขอสังเกตจากการปฏิบัติหนาที่
โดยสรุ ป ในภาพรวมแล ว คณะกรรมการตรวจสอบได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รบถ ว นตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการรายการขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานอยาง
ถูกตอง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตาง ๆ มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตองและ
มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ โปรงใส และเชื่อถือได
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ปเตอร เวลดัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ประธานคณะกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ
คณะอนุกรรมการนี้ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงสมาชิก
ของคณะกรรมการสรรหาใหม 2 ทาน โดยคณะกรรมการสรรหาใหมประกอบดวยกรรมการอิสระ 1 ทานและ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 ทานประกอบดวย นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานคณะกรรมการสรรหา
นายพงษชัย เศรษฐีวรรณและนายกิรินทร นฤหลา เปนกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาผูที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยการนําเสนอชื่อจาก
ฝายบริหาร เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ฯ และหรือที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป
ในระหวางป 2553 คณะกรรมการสรรหาไดมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว
ทั้งสิ้น 1 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑการพิจารณา และวิธีดําเนินการที่ชัดเจนเพื่อเปนแนวทาง
และกรอบในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ ดังนี้
•

ในการสรรหากรรมการบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการสรรหาจะพิ จ ารณาโดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ความรู
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผูนํา ตลอดจนวิสัยทัศน และ
ทัศนคติที่ดีตอองคกรอันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งยังตองคํานึงถึงขนาด
โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของบริษัท ฯ

ในนามคณะกรรมการสรรหา

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน กรรมการพิจารณาผลตอบแทนทั้ง 3 ทาน
เปนกรรมการอิสระ ประกอบดวยนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ดร. ปเตอร เวลดัน และนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เปนกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะอนุกรรมการนี้
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหนาที่กําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ฯเพื่อนําเสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ และพิจารณากําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงรวมถึงการขึ้นอัตราเงินเดือน
โดยรวม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ฯ อนุมัติ
ในระหว า งป 2553 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนได มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายดังกลาวทั้งสิ้น 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดกําหนดนโยบายหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีดําเนินการที่ชัดเจนเพื่อ
เปนแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ ดังนี้
•

ในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและกําหนดการขึ้นอัตราเงินเดือนโดยรวม
ของทั้งบริษัท จะพิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมขนาดเดียวกัน ผลการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจของบริษัท ฯ และปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจบริษัท ฯ หรือ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ 4 ทาน กรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน ในป 2553 กรรมการและผูบริหารไดรับคาตอบแทน
ตามที่แสดงไวในรายงานผลประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารป 2553 ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนเห็นวามีความเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมสามัญผูถือหุนได
พิจารณาเห็นชอบดวยแลว
ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

100

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2553

ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท

0107543000040 (เดิมเลขที่บมจ 658)

โทรศัพท

+66 (0) 2168-7100

โทรสาร

+66 (0) 2168-7111-2

Website

www.brookergroup.com

ทุนจดทะเบียน

380,665,505 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว

371,567,781.50 บาท

หุนสามัญ

743,135,563 หุน

ราคาพาร

0.50 บาท

นายทะเบียน
(หุนสามัญและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท: +66(0) 2596-9000
โทรสาร: +66(0) 2832-4994-6

ผูสอบบัญชี

นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563
สํานักงาน เอ. เอ็ม ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลมพลาซา ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท: +66(0) 2234-1676, 2234-1678
โทรสาร: +66(0) 2237-2133

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด)
540 อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท: +66(0) 2264-8000
โทรสาร: +66(0) 2657-2222
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ในการให บ ริ ก ารด า นข อ มู ล หรื อ คํ า ปรึ ก ษาด า นธุ ร กิ จ และการเงิ น การลงทุ น
รวมทั้ ง เป น ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระให แ ก อ งค ก รชั้ น นํ า ของภาครั ฐ บาลและภาคเอกชนทั้ ง ในประเทศไทย และ
ตางประเทศ โดยบริษัทฯ ไดประกอบธุรกิจใหบริการงาน 4 ประเภทคือ
(1) ใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)
(2) เปนตัวแทนและใหคําปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย
(Real Estate Brokerage and Consultancy)
(3) ใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital
(Real Estate Brokerage and Consultancy)
(4) ดําเนินธุรกิจการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment)

งานใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)
ลักษณะการใหบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน ใหแกเจาของธุรกิจและผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัท โดยเนนการใหบริการที่แตกตางเพื่อทําใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคกรของลูกคา
โดยบริษัทฯสามารถแกปญหาที่ยุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว จากความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีสามารถแยกได
ดังนี้
•

การระดมทุน (Fund Raising)
- ชวยในการเตรียมความพรอมและเตรียมตัวเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ชว ยในการปรั บโครงสร างทางการเงินหรือปรับ ฐานทุ นจดทะเบีย น โดยการระดมทุน จากบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) หรือ อื่น ๆ
- ชวยในการจัดหาแหลงเงินกูทั้งจากสินเชื่อระยะยาวสําหรับโครงการ (Project financing) หรือ สินเชื่อ
ระยะสั้น (Bridge loan) ตามความตองการของลูกคา
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•

การปรับโครงสราง (Restructuring)
- ชวยในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (Debt Restructuring) ปรับโครงสรางองคกร (Corporate restructuring)
และจัดทําแผนฟนฟูกิจการ (Rehabilitation plan transactions) หรือปรับปรุงแผนฟนฟูกิจการทั้งที่อยูใน
ขบวนการพิจารณาของศาลแลวหรือยังไมไดอยูในการพิจารณาก็ตาม
- ชวยในการจัดหาแหลงเงินทุน หรือนักลงทุนใหม ทั้งแบบเขามาชวยบริหารหรือแบบใหความชวยเหลือ
ดานเงินทุนอยางเดียว และเพิ่มธุรกิจใหมใหกับลูกคา
- ชวยในการบริหารจัดการลดธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลัก (Non core divestments)

•

การควบและรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ชวยจัดการรวมถึงประสานงานเพื่อใหไดรับขอตกลงและความเปนไปไดที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา
- ชวยใหคําแนะนําตอผูขายในเรื่องรูปแบบของขอตกลง เพื่อหาผูซื้อหรือผูรวมลงทุนใหไดผูที่เหมาะสม
ที่สุด
- ชวยใหคําแนะนําตอผูซื้อสําหรับเปาหมายขององคกรและการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายนั้น
- ชวยวางแผนในการปรับโครงสรางและการบริหารการจัดการจากการเขาซื้อกิจการเปาหมาย

•

การใหบริการอื่น ๆ (Other Services)
- ชวยในการวิเคราะหมูลคาที่เหมาะสมที่ผูถือหุนควรจะไดรับ (Shareholder value) และในเบื้องตนชวย
จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการเสนอขายหลักทรัพย
- ชวยในการศึกษาคาความเปนไปไดของโครงการ (Project feasibility)
- ชวยจัดเตรียมในเรื่องการวิเคราะหมูลคาธุรกิจ (Business valuation)
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ขั้นตอนการบริการ
ตารางดังตอไปนี้แสดงขั้นตอนการใหบริการของบริษัทฯ

ที่มาของกลุมลูกคาเปาหมาย
จากความสั ม พั น ธ ที่ ดี แ ละมี ต อ
ผูบริหาร
• จากการแนะนํ า โดยลู ก ค า ของ
บริษัทฯ
• จากโครงการเดิมของบริษัทฯ ที่มี
ลักษณะตอเนื่อง
•

ผูบริหารของแผนกและเจาหนาที่การตลาด
ประชุมรวมกับลูกคาเพื่อเสนอบริการของบริษัทฯ
ยื่นขอเสนอการใหบริการ
และสัญญาใหแกลูกคาพิจารณาตอบรับ

จัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบโครงการ

วางแผนงาน เสนอแผนงาน
และกําหนดระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน

การดําเนินงานโครงการ
(ใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน)
การจัดการโครงการ
ติดตามและควบคุมแผนงาน รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเชิงกลยุทธและที่ปรึกษา
ติดตามและควบคุมแผนงาน รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล
การใหคําปรึกษาการจัดการแบบตอเนื่อง
จัดทีมงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ วางแผนงาน เก็บรวบรวมขอมูล และ
ตรวจสอบขอมูล

รางรายงานเสนอลูกคา

นําเสนอตอลูกคา

สงมอบงาน
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ขั้นตอนการใหบริการสามารถสรุปได ดังนี้
•

การตลาด - บริษัทฯ สรรหาโครงการตางๆ โดยการแนะนําจากลูกคาเกาโดยใชแผนการตลาดเชิงรุกซึ่ง
ประกอบดวย การเขารวมบรรยายและเปนวิทยากร การสงบทความและจดหมายขาวไปยังสื่อมวลชน การ
เขารวมกิจกรรมและการประชุมรวมกับสมาคมหอการคาตางๆ และจากการแนะนําของบริษัทที่ปรึกษาและ
วิจัยตาง ๆ ที่เปนพันธมิตรกับทางบริษัทฯ หนวยงานราชการไทยและตางประเทศรวมถึงสมาคมหอการคา
ตาง ๆ

•

การติดตอลูกคาและการเสนอบริการ - หลังจากติดตอครั้งแรกกับผูที่จะมาเปนลูกคา บริษัทฯ จะประชุมกับ
ลู ก ค า เพื่ อ ทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการโดยละเอี ย ด แล ว นํ า มาจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการ ซึ่ ง
ประกอบดวย ความเปนมา วัตถุประสงค วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการ บุคลากรในโครงการ
ระยะเวลาโครงการ และคาธรรมเนียมในการดําเนินโครงการ ซึ่งขอเสนอโครงการจะจัดทําในรูปแบบของ
เอกสารการประชุมโดยอาจจะมีการพิจารณาแกไขปรับปรุงหลายครั้งกอนที่จะบรรลุขอตกลง

•

การวางแผนงาน - หากมีการอนุมัติโครงการแลว ผูจัดการโครงการจะจัดเตรียมแผนงาน โดยกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบ ระยะเวลาในการทํางานใหโครงการแลวเสร็จ และออกแบบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัย
นั้น หากเปนโครงการที่จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูรับเหมาชวงงาน ผูจัดการโครงการก็จะพิจารณา
จัดหาใหเหมาะสมเปนกรณีไป

•

การดําเนินโครงการ – รองประธานอาวุโสฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน จะเปนผู
ควบคุมดูแลใหการดําเนินโครงการตางๆ เปนไปตามแผนงานและมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

•

การสงมอบงานตอลูกคา - เนื่องจากลักษณะของการใหบริการเปนไปตามความตองการของลูกคา และ
ขึ้นกับความพรอมของลูกคาในการปรับปรุงโครงสรางและจัดเตรียมขอมูลเปนสวนใหญ จึงมีกําหนดเวลาที่
ยืดหยุนได และไมมีงานใดที่มีกําหนดวันสงมอบตายตัว

ธุรกิจอื่นๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ไดเริ่มจัดกลุมธุรกิจของบริษัทฯ ใหม ซึ่งมีทั้งที่ไดเริ่มดําเนินธุรกิจและยัง
ไมไดดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังอยูในระหวางจัดวางระบบการดําเนินงานของธุรกิจนั้นๆใหเปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจดังตอไปนี้
(1) เปนตัวแทนและใหคําปรึกษา ดานอสังหาริมทรัพย (Real Estate Brokerage and Consultancy)
บริษัทฯ ไดประกอบธุรกิจโดยเปนตัวกลางการซื้อขายอสังหาริมทรัพยภายใตชื่อบริษัท บินสแวงเกอร
บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทฯไดรับความรวมมือทางธุรกิจจาก Binswanger USA ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญในการจัดหาโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมทั่วโลกปอนแกลูกคาที่ตองการยายฐานการผลิต โดย
ทางบริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด จะเปนผูจัดหาพื้นที่หรือโรงงานในประเทศไทย
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ใหทาง Binswanger USA ทําการตลาดทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย)
จํากัด ยังเปนตัวกลางจัดการซื้อขายอสังหาริมทรัพยอื่นๆ เชนเพื่อการอยูอาศัยหรือการพาณิชยทั่วไป โดย
รายไดหลักบริษัทฯ จะไดรับเปนคาธรรมเนียมในการขายตามสัดสวนของราคาขายของทรัพยสินนั้นๆ
(2) ใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital (Offshore Capital Management)
เปนธุรกิจใหบริการซึ่งจะมีรายไดตามสัดสวนของขนาดของเงินลงทุนที่บริหารใหแกลูกคา อีกทั้งยังได
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากสวนแบงกําไรที่ทางบริษัทฯ บริหารใหและมีสวนของกําไรมากกวาผลตอบแทน
ที่กําหนด ซึ่งในธุรกิจนี้จะทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่สม่ําเสมอและเติบโตตามขนาดของเงินลงทุนที่ให
บริษัทฯใหคําปรึกษา ซึ่งดําเนินงานภายใตการดูแลของบริษัทบรุคเคอร แคปปตอล จํากัดโดยจะมุงเนนการ
ลงทุนในหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหไดผลตอบแทนในรูปกําไรจากการขายหลักทรัพย (capital
gain) และเงินปนผล การบริหารเงินลงทุนนั้นอยูภายใตการบริหารของบุคลากรตางประเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญสูง โดยจะทําการเขาเยี่ยมชมกิจการ ตรวจสอบสถานะของบริษัทเพื่อหาบริษัทที่มีราคาต่ํากวา
มูลคาทางเศรษฐกิจ ที่แทจริงที่ควรจะเปน โดยกิจการดังกลาวตองมีผูบริหารที่มีความสามารถและมีแผน
ธุรกิจที่ดีมีความโปรงใส อีกทั้งกิจการมีโอกาสที่จะเติบโตและแนวโนมของการทํากําไรที่มีอัตราเติบโตสูง
มีพื้นฐานที่ดี เพื่อใหแนใจวาจะเปนการลงทุนที่คุมคา จากการวิเคราะหมูลคาของหลักทรัพย การสัมภาษณ
ผูบริหาร การตรวจสอบแผนธุรกิจ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และระบบธรรมาภิบาล รวมทั้ง
สภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทที่จะเขาลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด
(3) ธุรกิจการลงทุน (Investment)
บริษัท ฯ ดําเนินนโยบายการลงทุนตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2552 อนุมัติใหบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย บริหารเงินสดและหรือเงินทุน
หมุนเวียน ตามความเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนตอไป
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โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปที่ผาน ณ งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละป มีดังนี้

รายได

ดําเนินการโดย

งานใหคําปรึกษาดานธุรกิจ
และการเงิน

บริษัทฯ

ตัวแทนและที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอยอื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดเงินปนผล
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเพื่อคา
รายไดอื่น*
รวมรายได

หมายเหตุ

บริษัท บินสแวงเกอร
บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด

%
การถือหุน

59.99

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2552
พันบาท
%
พันบาท
%
42,655
54.24
27,278
14.53

2553
พันบาท
%
5,403
1.40

525

0.67

952

0.51

187

0.05

บริษัทฯ
บริษัทฯและบริษัทยอย
บริษัทฯและบริษัทยอย

17,411
5,495
10,849
-0-

22.14
6.99
13.80
-0-

47,194
3,618
14,196
67,630

25.13
1.93
7.56
36.02

213,680
947
14,783
77,331

55.51
0.25
3.84
20.09

บริษัทฯและบริษัทยอย

-0-

-0-

21,007

11.19

65,026

16.89

2.16
100.00

5,888
187,763

3.13
100.00

7,555
384,912

1.97
100.00

บริษัทฯและบริษัทยอย

1,700
78,635

* รายไดอื่นรวมถึงรายได (คาใชจาย) สวนกลางที่คิดกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
การกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การกลับรายการอื่น ๆ
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

โครงสรางบริษัท
โครงสรางบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังตอไปนี้
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
99.99%

ใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)

บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
ลงทุนในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ

บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด

99.99%
59.99%

ใหคําปรึกษาแกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME และนักลงทุน
ตางประเทศในดาน business matching, feasibility study,
investment opportunity and funding

บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด1/

เปนตัวแทนและที่ปรึกษาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย

100%
99.99%

ใหคําปรึกษาดานธุรกิจ

บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

97.29%

บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด

99.99%
2.71%

บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด

ใหคําปรึกษาทางดานธุรกิจแกลูกคาตางประเทศ

ใหคําปรึกษาดานธุรกิจ
48.00%

บริษัท บรุคเคอร ดันน แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด2/

หมายเหตุ:

ใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital
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1/ 40% ถือโดย บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด
2/ 48% ถือโดย บริษัท เอเชี่ยน โอเชี่ยน เอ็นเตอรไพรส จํากัด
และ 4% โดย Simpson Financial Limited

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน
ประเภท ที่ออก
หุน
จําหนาย
หุน
%

ดําเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการ
สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
อื่นที่มีศักยภาพเพื่อผลตอบแทน
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
จากการลงทุน
ถนนสุขุมวิท

สามัญ

ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง
สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
ธุรกิจโดยเนนเฉพาะธุรกิจขนาด
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
กลางและขนาดยอมรวมถึง
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
นักลงทุนตางประเทศ

สามัญ

100,000

99,994

99.99

ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนและที่
ปรึกษาทางธุรกิจดาน
อสังหาริมทรัพย

สามัญ

750,000

449,994

59.99

ดําเนินธุรกิจในการใหคําปรึกษา
ทางดานธุรกิจแกลูกคา
ตางประเทศ

สามัญ

5,627,500

152,500

2.71

ดําเนินธุรกิจในการใหคําปรึกษา
ดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน
Offshore Capital

สามัญ

10,000

4,800

48.00

สามัญ

313,252

313,247

99.99

บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด

1,179,400 1,179,394 99.99

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด

กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด
สถานที่ตั้ง ตูไปรษณียเลขที่ 957
ศูนยออฟชอรอินคอรเปอรเรชั่น
โรดทาวน ทอดโทลา
หมูเกาะบริติชเวอรจิ้น

บริษัท บรุคเคอร ดันน แอสเซท
แอดไวเซอรรี่ จํากัด
(ถือผานบริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด)
สถานที่ตั้ง ตูไปรษณียเลขที่ 957
ศูนยออฟชอรอินคอรเปอรเรชั่น
โรดทาวน ทอดโทลา
หมูเกาะบริติชเวอรจิ้น

ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง
บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนเน็ท ธุรกิจ
จํากัด)
(ถือผานบริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไว
เซอรรี่ จํากัด)
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ชื่อบริษัท

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน
ประเภท ที่ออก
หุน
จําหนาย
หุน
%

สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไว
เซอรรี่ จํากัด

ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ

สามัญ

601,608

601,598

99.99

อินเวสทเมนทโฮลดิ้ง

สามัญ

600,000

600,000

100.00

สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
สถานที่ตั้ง วินดั้มเพลส ชั้น 26 เลขที่ 44
ถนนวินดั้ม เซ็นทรัล ฮองกง

ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ
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ปจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ
การดําเนินธุรกิจสวนใหญของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
ภาวะเศรษฐกิจของโลก สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการ
ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล และความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจากนโยบายตาง ๆ
ของภาครัฐอันมีผลกระทบโดยตรงตอการใหบริการคําปรึกษางานดานใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน
การลงทุน ทั้งแผนงานที่จะใหบริการแกลูกคา และระยะเวลาในการใหบริการ เนื่องจากลูกคาอาจมีความ
จําเปนที่จะตองรอจังหวะของการลงทุนหรือดําเนินการ หรือทําใหระยะเวลาการดําเนินการตาง ๆ ของ
ลูกคาเนิ่นนานขึ้น
ดั ง นั้ น ความเสี่ ย งดั ง กล า วอาจทํ า ให ร ายได ห ลั ก ของบริ ษั ท ฯ อาจลดลงอย า งมี ส าระสํ า คั ญ ซึ่ ง จะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี ถึงแมความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจดังกลาวอยูนอกเหนือความสามารถที่บริษัทฯ จะควบคุมได
บริษัทฯ จึงไดพยายามที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติมในดาน ให
คําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital ซึ่งถือเปนการกระจายความเสี่ยงดังกลาวได
ในระดับหนึ่งและเปนการเพิ่มชองทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งที่จะทําใหรายไดของ
บริษัทฯ มั่นคงขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีบริการใหคําปรึกษาในการปรับโครงสรางบริษัทและ/หรือปรับ
โครงสรางหนี้ รวมถึงการควบรวมกิจการซึ่งบริการเหลานี้สวนใหญจะเกิดขึ้นในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
จึงทํ า ให บริษัทฯ สามารถสรา งรายได จ ากการใหบริ การคํ าปรึ ก ษาดั ง กลา วชดเชยในชว งที่เ กิด ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา
2. ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผูบ ริหารและบุคลากรที่มีความสําคัญ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจใหบริการที่ตองอาศัยความรูความสามารถทางดานธุรกิจและการเงิน
การลงทุนจึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีทั้งประสบการณและความรูอีกทั้งยังตองเปนที่รูจักในแวดวง
ธุรกิจดวย ดังนั้นโดยรวมแลวความสําเร็จของกิจการของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับการที่บริษัทฯไดรับงาน
อยางตอเนื่องซึ่งตองพึ่งพิงผูบริหารและบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทําใหบริษัทฯ จําเปนตองพึ่งพิง
บุคลากรหลักอยู 2 กลุม คือ
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

(ก) ผูบริหารหลักของบริษัทฯ อันไดแก นายชาญ บูลกุล ซึ่งดํารงตําแหนงรองประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ และประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนายชาญฯ จะเปนผูมีประสบการณการทําธุรกิจใน
ประเทศไทยมากกวา 30 ป และมีเครือขายการติดตอทางธุรกิจที่กวางขวาง ทั้งนี้ นายชาญฯ มีสวน
สําคัญอยางมากในการติดตอหาลูกคาใหกับบริษัทฯ และยังเปนผูบริหาร ที่ใหคําปรึกษาที่สําคัญของ
งานใหบริการในดานอื่นๆของบริษัทฯ ดวย
(ข) บุคลากรและทีมงานของฝายงานใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน ซึ่งเปนทีมงานหลักใน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ จึ ง จํ า ต อ งเป น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถและมี
ประสบการณเปนสําคัญ ซึ่งจะมีการแขงขันสูงในการแยงชิงตัวบุคลากรดังกลาว
หากบริษัทฯ จําตองสูญเสียผูบริหาร บุคลากร และทีมงานที่สําคัญดังที่กลาวแลว อาจจะทําใหบริษัทฯ ไม
สามารถหาลูกคา และไมสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพอันจะทําให บริษัทฯ
ตองสูญเสียรายไดหลักและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางรุนแรง ถึงแมวาบริษัทฯ จะ
สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาทดแทนได ก็อาจจะตองใชระยะเวลาในการทําใหเปนที่
รูจักและยอมรับในความสามารถ อยางไรก็ดี บริษัทฯไดใหความสําคัญกับบุคลากรเหลานี้ โดยใหมีการ
พัฒนาการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ ซึ่งประกอบดวยการเปดใหเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่มีการจัดขึ้นทั้ง
ภายใน และภายนอกสํานักงาน รวมถึงกระบวนการทํางาน อยางมีระบบแบบแผน การพัฒนางานและให
บุคลากรเหลานี้มีการทํางานทดแทนกันไดตลอดเวลา เพื่อชวยลดความเสี่ยง อันสืบเนื่องมาจากการที่ตอง
สูญเสียบุคลากรเหลานี้ไป
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ดี โดยมี ก ารเพิ่ ม
สวัสดิก ารและผลตอบแทนกับ พนัก งานในระดับที่ เ หมาะสม ซึ่ งขึ้นอยู กั บ ความรู ความสามารถของ
พนักงานแตละคนเปนสําคัญ เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน และรักษาบุคลากร
เหลานี้ใ หอยูกับบริษั ทฯ เปนระยะเวลานานๆ รวมทั้งยังไดใหผลประโยชนที่ผูบริหารและพนัก งาน
ดังกลาวของบริษัทฯ จะไดรับจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในลักษณะของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ฯ โดยไดมีการจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน
(ESOP-Warrants) เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวา การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
และการใหผูบริหารและพนักงานไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานรวมกับบริษัทฯ จะสงเสริมใหเกิด
ความภักดีตอองคกรในระยะยาว ในขณะเดียวกันบริษัทฯไดเริ่มมีนโยบายการทําแผนสืบทอดงาน
(succession plan) ตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ความเสี่ยงในการขยายธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจการใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital เปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการใหบริการดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน บริษัทฯไดเริ่มตนในป 2551 ซึ่งการดําเนินธุรกิจ
ดังกลาวตองอาศัยผลสําเร็จจากการดําเนินงานที่ผานมาเปนเครื่องแสดงเพื่อเปนตัวดึงดูด Offshore Capital
ดวยผลการดําเนินงาน ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีผลลัพธในการดําเนินธุรกิจคอนขางดีมาก อยางไรก็ตามจาก
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วิกฤต Sub Prime Loan ในสหรัฐอเมริกานั้นทําใหเกิดภาวะปนปวนและลมสลายของสถาบันการเงิน
หลายแหง อันมีผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยในสหรัฐอเมริกาเองเปนอยางมากทําใหเกิดการถอนการ
ลงทุนในตางประเทศเพื่อดึงเงินลงทุนกลับเขาประเทศเพื่อชวยในการเยียวยา ในขณะเดียวกันยังกอใหเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงขึ้นในสหรัฐอเมริกาอีกจนปญหาดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาเปนลูกโซ
ตามมาอีกมากมายแลวกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนลามอยางรุนแรงจนเกิดเปนวิกฤตเศษฐกิจของโลก
ในป 2551 ตอ 2552 ซึ่ งทํา ใหบ ริษั ท ฯไดรับผลกระทบดัง กลา วดว ยเช น กัน อีก ทั้งบริษัท ฯยั ง ไดรั บ
ผลกระทบภายในประเทศจากความไมมีเ สถียรภาพทางการเมืองและรัฐบาล แตไ มถึงขั้นรุนแรงนั ก
เนื่องจากบริษัทฯยังอยูในระหวางการสรางผลงานที่มีผลลัพธออกมาคอนขางดีมาก รวมถึงการที่บริษัทฯมี
พนักงานไมมากนักและที่ผานมาไดดําเนินงานอยางระมัดระวังในการขยายธุรกิจไมใหเร็ว เสี่ยงและมี
ขนาดใหญจนเกินไป โดยอาศัยประสบการณและความรู ความสามารถของคณะผูบริหารเปนหลักทําให
บริษัทฯสามารถรับมือกับสถานะการณดังกลาวไดคอนขางดีและไดใชโอกาสนี้จัดเตรียมความพรอมที่จะ
ดําเนินธุรกิจในอนาคตดวยเลย
ในป 2553 นี้บริษัทยังคงใหความสําคัญกับธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบันเปนสําคัญโดยจะเนนการหา
โอกาสที่จะลงทุนหรือขยายธุรกิจที่ดีและใหผลตอบแทนสูงภายใตความเสี่ยงที่ผานการวิเคราะหพิจารณา
อยางดีและรอบครอบแลวจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของทามกลางความผันผวนหรือวิกฤตที่ยังคงมีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนเปนสําคัญ
4. ความเสี่ยงจากการแขงขัน
เนื่อ งจากธุร กิจ การให บ ริก ารที่ ป รึก ษาดา นธุ รกิ จ และการเงิน การลงทุ น , ตั ว แทนและที่ ป รึก ษาด า น
อสังหาริมทรัพย, และที่ปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital) ที่ทางบริษัทฯ
ใหบริการอยูนั้นเปนงานที่มีบุคคลหลายกลุมเขามาใหบริการมากขึ้น จนอาจทําให กลายเปนคูแขงรายใหม
ของบริษัทฯ โดยบุคคลเหลานี้อาจใชฐานลูกคาจากการใหบริการเดิมที่ใหบริการอยูรวมกับความสามารถ
ในการแขงขันดานราคา และความสามารถเทียบเคียงงานใหบริการเชนเดียวกับที่ทางบริษัทฯ ใหบริการอยู
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่รายไดของบริษัทฯ อาจจะลดลงจากการแขงขันดานราคาของคูแขงราย
ใหมที่มีเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการมีสายสัมพันธที่ดีรวมถึงประสบการณอันยาวนาน
อีกทั้งการมีชื่อเสียงเปนที่รูจักและความรูความสามารถดานการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน การ
ลงทุน ของนายชาญฯ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูอํานวยการ สามารถติดตอลูกคาและใหความเชื่อมั่นในงานใหบริการจนเปนที่พึงพอใจแก
ลูกคาของบริษัทฯได ดังนั้น ความเสี่ยงดังกลาวจึงไมนาจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ มาก
นัก
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5. ความเสี่ยงจากการลงทุน
สืบเนื่องจากความผันผวนของตลาดทุนและตลาดเงิน ยอมจะสงผลกระทบตอผลตอบแทน ตลอดจนถึง
ความเสี่ยงจากการลงทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดดําเนินนโยบายกระจายความความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวย
การลงทุนในสิ นทรัพ ยหรือธุรกิจที่ใ หผลตอบแทนที่ดีในความเสี่ย งที่เหมาะสม ภายใตการดู แลของ
คณะกรรมการการลงทุนซึ่งคอยพิจารณากลั่นกรองการลงทุนอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายการ
ลงทุนในหลักทรัพยที่หลากหลาย โดยอาศัยประสบการณและความรูความสามารถของคณะกรรมการ
ดังกลาว ทําใหความเสี่ยงดังกลาวลดลงอยูในระดับที่ทางบริษัทฯ สามารถควบคุมไดในระดับหนึ่ง
6. ความเสี่ยงทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และมีความเสี่ยงจากการที่
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการ
เก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดใน
อนาคต ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝายบริหารเชื่อวาบริษัทไมมี
ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
บริษัท ฯ มีค วามเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราตา งประเทศ ซึ่ง เกิด จากรายการคา ที่เ ปน เงิน ตรา
ตางประเทศ ฝายบริหารเชื่อวาบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เปน
สาระสําคัญ ดังนั้น บริษัทจึงไมไดใชอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเงือ่ นไขที่
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด ฝายบริหารไดวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาอยางสม่ําเสมอ และเชือ่ วาไม
มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตามจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงในรายงาน
ทางการเงินเปนจํานวนที่ครอบคลุมผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไมไดแลว
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
หลักทรัพยของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
(ก) หุนสามัญ
บริษัท ฯ มีทุนจดทะเบียน 761,331,010 หุนซึ่งเปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเปนจํานวนเงิน
371,567,781.50 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 743,135,563 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหกรรมการและพนักงาน (BROOK -W3)
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W3) อายุ 5 ป จํานวน 30,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา
ใหแกกรรมการ 11,800,000 หนวย และพนักงาน 18,200,000 หนวย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช
สิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน และมีราคาการใชสิทธิเทากับ 0.80 บาทตอหุน ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช
สิทธิไดตามเงื่อนไขที่กําหนด (หลังจาก 12 เดือน นับแตวันที่ไดรับการจัดสรร) ซึ่งที่ประชุมไดอนุมัติจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการแลวจํานวน 11,800,000 หนวย และใหแกพนักงาน 12,450,000 หนวย
และตอมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนของพนักงานจํานวน 5,750,000 หนวยที่ยัง
มิไดจัดสรร ถือไดวาหมดอายุลงแลวเนื่องจากไมไดจัดสรรใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป ตามประกาศของ ก.ล.ต.
ที่ กจ. 36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีกรรมการและพนักงานบางคนลาออก โดยไดคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทที่ไดรับการจัดสรรและยังไมไดใชสิทธิ ดังนั้นจึงมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนและ
ยังไมไดจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานเปนจํานวน 900,000 หนวย และจํานวน 2,600,000 หนวย
ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2553 มีมติอนุมัติจัดสรรจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W3) สวนที่ยังไมไดจัดสรรใหแกกรรมการใหม 2 ทาน ทานละ 450,000
หนวย รวมเปนจํานวน 900,000 หนวย
ในระหวางป 2553 มีพนักงาน 2 ทานลาออกโดยไดคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่
ไดรับการจัดสรรและยังไมไดใชสิทธิ ดังนั้นจึงมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนและยังไมไดจัดสรรใหแก
พนักงานเปนจํานวน 3,350,000 หนวย
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติจัดสรรจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
(BROOK-W3) ใหแกพนักงานเปนจํานวน 3,350,000 หนวย
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ในระหวางป 2553 ไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานจํานวน 11,050,000 หนวย และ 7,550,000 หนวยตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานแลวยังไมได
ใชสิทธิเปนจํานวน 750,000 หนวย และ 4,900,000 หนวยตามลําดับ

โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน 15 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2553 มีดังนี้

1.
2.
3.
4.

ชื่อ
QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT
น.ส. วรินทร บูลกุล
KIM ENG SECURITIES PTE. LTD
นายชาญ บูลกุล

5. NOMURA SINGAPORE LIMITED –CUSTOMER
SEGREGATED ACCOUNT
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
7. KIM ENG SECURITIES PTE. LTD
8. นายสมพงษ เผอิญโชค
9. นายวรุฒ บูลกุล
10. JEFFERIES & COMPANY, INC
11. นายกิรินทร นฤหลา
12. THE MARAMAN SETTLEMENT
13. นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี
14. MR. LEE FU-YUNG
15. นางพิมลศรี หาญพัฒนพานิชย
16. อื่น ๆ
รวม
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จํานวนหุน
125,506,449
107,150,176
106,262,976
50,597,462

รอยละ
16.89
14.42
14.30
6.81

47,223,000
39,534,871
34,565,446
24,928,900
22,571,785
21,391,900
15,450,000
8,030,460
4,634,600
4,200,000
4,100,000
126,987,538
743,135,563

6.36
5.32
4.65
3.36
3.04
2.88
2.08
1.08
0.62
0.57
0.55
17.07
100.00
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โครงสรางองคกร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการการลงทุน

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
นายชาญ บูลกุล
รองประธานบริหาร
นายเอนก กมลเนตร

ผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน
นางสาวสุภาณี พงศสุภาพชน

ผูจัดการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายสุโชติ เอื้อจรูญ

รองประธานอาวุโส
ฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและ
การเงิน การลงทุน
นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

เจาหนาที่อาวุโสฝายปฏิบัติการ
ฝายบุคคลและบริหารทั่วไป
นางนงนุช ปญญาสุวรรณกุล
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การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors)
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการ ประกอบดวยสมาชิก 9 คน แตละคนมีสถานภาพเปนกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
2. นายชาญ บูลกุล

3. นายพงษชยั เศรษฐีวรรณ

4. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
5. นายปเตอร เวลดัน

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

119

รายงานประจําป 2553

ชื่อ
6. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

8. นายเอนก กมลเนตร

9. นายกิรินทร นฤหลา

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
3. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั ฯ
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน
การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจง
ที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
4. กรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบทันทีที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญา
ใดๆ หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
6. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด
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(2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริห ารแตง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยมีห นา ที่ใ นการกํา หนดนโยบายและ
ตัดสินใจการดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารประกอบดวย
สมาชิก 3 คน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนงปจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
3. นายเอนก กมลเนตร

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารสามารถดํ าเนิ นการในเรื่ องใดๆ ที่ เห็ นว าเหมาะสมตามอํ านาจหน าที่ ของคณะ
กรรมการบริหาร อยางไรก็ตามมติคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2552 เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1.
2.
3.
4.

สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ
สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับประมาณการโดยสม่ําเสมอ
สอบทานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขนโยบายการควบคุมภายใน
มีอํานาจในการอนุมัติการลงทุนตามวงเงินที่สูงกวา 10 ลานบาทและตองรายงานใหคณะกรรมการ
รับทราบและใหสัตยาบันทุกครั้ง

ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ไดมีมติอนุมัตินโยบาย
การบริหารเงินสดคงเหลือใหมของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
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ใหอํานาจคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริหารเงิน
สดและหรือเงินทุนหมุนเวียน ตามความเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน
ตอไป

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 3/2552 เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2552 ได อ นุ มั ติ ใ ห เ ลื อ ก
คณะกรรมการตรวจสอบกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 28
กรกฎาคม 2552 ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี้
ชื่อ
1. ดร. ปเตอร เวลดัน

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

3. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า หน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทั้งสามทานเปนกรรมการอิสระมีความรูความสามารถในการสอบทานงบการเงินทั้ง
สามทานโดยที่
ดร. ปเตอร เวลดัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสบการณหลากหลายจากหลายบริษัทขาม
ชาติ โดยปจจุบันดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทในประเทศฮองกง กรรมการบริษัทใน
ประเทศฟลิปปนส ตามลําดับ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการตรวจสอบ ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท หลัก ทรัพ ย ซี มิ โก จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่ เ กี่ยวข องกั บบรุ คเคอรก รุป และกรรมการ
ผูอํานวยการ บลจ. เคที ซีมิโก จํากัด ในอดีตเคยดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) เมื่อป พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบบริษัทเหมราช
พัฒนาที่ดิน จํากั ด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบบริษั ท ไทยวาโก จํ ากัด (มหาชน) และยั ง เป น
กรรมการวิชาชีพบัญชี ดานบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในอดีตเคยดํารง
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ตําแหนงกรรมการตรวจสอบบริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริษัท นครไทย
สตริปมิล จํากัด (มหาชน) และ บมจ. ทีทีแอนดที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผูบริหารและหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
ลําดับที่ 2 , 3 และ 5 หนา 138-141
(4) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบดวย
ชื่อ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2. ดร. ปเตอร เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีหนาที่และความรับผิดชอบพิจารณา ตัดสินใจ และนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ผลตอบแทนผูบริหารระดับสูง
สัญญาจางผูบริหารระดับสูง
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
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(5) คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติเปลี่ยนสมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาชุดใหมประกอบดวย
ชื่อ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายพงษชยั เศรษฐีวรรณ
3. นายกิรินทร นฤหลา

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. สรรหาผูที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
2. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 4/2552 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2552 และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติเปลี่ยนสมาชิกของคณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ย งและเพิ่ ม สมาชิก หนึ่ ง ทา น โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งชุ ด ใหม
ประกอบดวย
ชื่อ

ตําแหนงปจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร
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ชื่อ

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายกิรินทร นฤหลา
4. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework)
2. วางกลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง ดํ า เนิ น การและสนั บ สนุ น การบริ ห ารความเสี่ ย งให ป ระสบ
ความสําเร็จทั่วทั้งองคกร โดยมุงเนนการเพิ่ม Risk Awareness
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแผนดําเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ ในสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธที่กําหนด
(7) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
คณะกรรมการการลงทุนประกอบดวย
ชื่อ

ตําแหนงปจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
รองประธานอาวุโสฝายใหคาํ ปรึกษาดานธุรกิจ
และการเงิน การลงทุน

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร

3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุนไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาเรื่องการลงทุนของ
บริษัท ฯ ในวงเงินไมเกิน 75 ลานบาทรวมถึงการใหเงินกูระยะสั้นแกลูกคา (Bridging Loans) ลงทุนใน
tender offer securities ไดถึง 3 บมจ.ในคราวเดียวกันวงเงินแตละบริษัทไมเกิน 35 ลานบาทรวมวงเงินไม
เกิน 105 ลานบาท โดยการลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดจากคณะกรรมการบริษัท ฯ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยตองรายงานการลงทุนทุกครั้งตอคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการ
บริหาร
ผูบริหาร
รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย
ชื่อ

ตําแหนงปจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
รองประธานบริหาร
เลขานุการบริษัท
รองประธานอาวุโสฝายใหคาํ ปรึกษาดานธุรกิจ
และการเงิน การลงทุน
รองประธานฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน
การลงทุน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร

3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ
4. นางสาวสิริยา บุณฑริก
5. นางสาวสุภาณี พงศสุภาพชน
การสรรหากรรมการ

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 2/2550 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2550 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนตั้งแตป 2551 เปนตนไปตองผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดย
แนวทางในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
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(1) การจัดตั้งคณะกรรมการ
•

•
•
•
•

คณะกรรมการจะจัดตั้งโดยที่ประชุมใหญผูถือหุนเพื่อเปนผูดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการ
ควบคุมของที่ประชุมใหญผูถือหุน และตามขอบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง
ใหคณะกรรมการสรรหาเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ฯ คัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนได
กรรมการไมจําเปนตองเปนผูถือหุนบริษัทฯและไมมีขอจํากัดเรื่องอายุของกรรมการ
กรรมการไมตองรับผิดเปนการสวนตัวตอบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่ไดทําไป หรือที่ละเวนไม
กระทํา เวนแตที่เปนการฉอฉลหรือการกระทําโดยจงใจ
คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 11 คน กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
คณะกรรมการจะเปนผูเลือกประธานคณะกรรมการ

(2) สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการ
1. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถ ือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาที่พึงจะมีใน
การเลือกตั้งครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีก
หนึ่งเสียง
ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
(3) หลักเกณฑในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผานการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ สรรหา
กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท
ดังนี้
1. เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และข อ กํ า หนดของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี พื้ น ฐานและความเชี่ ย วชาญจากหลายอาชี พ มี ค วามรู ความสามารถและ
ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มี
คุณธรรม ประวัติการทํางานโปรงใส และสามารถแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ
ทั้งนี้สําหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ
บริษัทดังกลาวขางตนแลว กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
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1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทร ว ม หรือนิ ติ บุคคลที่อ าจมีความขัด แยง ทั้ งนี้ ใหนั บรวมการถื อหุนของผูที่ เ กี่ ย วขอ งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน
แตงตั้ง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไม
เป น หรื อ เคยเป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไม ใ ช ก รรมการอิ ส ระ หรื อ ผู บ ริ ห าร ของผู ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช าหรื อให เ ช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย รายการเกี่ ย วกั บสิ น ทรั พ ยห รื อ บริก าร หรือ การใหห รื อรั บ ความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ทีมีมูลคาตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ใหนับรวมมูลคารายการที่เกิดขึ้นในระหวาง
หนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให
รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง
ปกอนวันแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
(4 ) การครบวาระของคณะกรรมการ
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม
กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังแปลงสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน
จํากัดนั้นใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
จะเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด
ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจําป
ศาลมีคําสั่งใหออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกต อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามที่กลาวมาขางตนจะตองแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียน
ทราบดวย
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(5 ) การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการจะตองจัดใหมีขึ้นทุกๆ 3 เดือน โดยประธานคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบใน
การเรียกประชุมดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการก็ได
กรรมการคนหนึ่ งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาในการออกเสียงเรื่ องใดมี คะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับป 2553
กรรมการ
1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
2. นายชาญ บูลกุล

3. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
4. ดร. ปเตอร เวลดัน

6. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตําแหนง
กรรมการอิสระ*
ประธานคณะกรรมการบริษัท
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการอิสระ*
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ*
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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คาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน (บาท)

รูปแบบของ
คาตอบแทน

280,000

เบี้ยประชุม

-ไมมี-

ไมมีเบี้ยประชุม

180,000

เบี้ยประชุม

82,500

เบี้ยประชุม

90,000

เบี้ยประชุม
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กรรมการ
7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

8. นายเอนก กมลเนตร

9. นายกิรินทร นฤหลา
10. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

คาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน (บาท)

ตําแหนง
กรรมการอิสระ*
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รูปแบบของ
คาตอบแทน

122,500

เบี้ยประชุม

-ไมมี-

ไมมีเบี้ยประชุม

67,500

เบี้ยประชุม

67,500

เบี้ยประชุม

* ไมมีคาตอบแทนจากการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระมีแตคาเบี้ยประชุมจากการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมคณะอนุกรรมการ
สรุปคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท/ ผูบริหาร

จํานวน (ราย)

คาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน (บาท)

รูปแบบของ
คาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ

7

890,000
2,900,000

คาเบี้ยประชุม
โบนัส

ผูบริหาร (รวมกรรมการที่มีอํานาจจัดการ)

5

13,938,608
9,726,754

เงินเดือน
โบนัส
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คาตอบแทนอืน่ ๆ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (BROOK-W3) จํานวน 30,000,000 หนวย อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
5 ป โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุนละ 0.80 บาท
วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
1. บรุคเคอรเปนบริษัทที่ปรึกษาดานธุรกิจและการเงินทั้งในและตางประเทศ บุคลากรที่มีคุณภาพจึง เปน
ทรัพยากรสําคัญตอการเจริญเติบโตของบริษัทและมีผลโดยตรงตอความดํารงอยูของกิจการ หากบริษัท
ตองสูญเสียบุคคลเหลานี้ไป และไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนไดในเวลาอันเหมาะสม จะมีผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตของบริษัท
2. การออกใบสําคัญแสดงสิทธิแกพนักงานจะเปนการสรางขวัญกําลังใจและเปดโอกาสใหพนักงานมีสวน
รวมในการเปนเจาของ อันเปนแรงจูงใจใหพนักงานรวมแรงรวมใจกันสรางความเจริญเติบโตใหแกบริษัท
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะกอใหเกิดการเพิ่มคาของบริษัทอันเปนผลประโยชนตอผูถือหุนในที่สุด (Maximize
Shareholders' Wealth)
3. เพื่อเปนการรักษาพนักงานใหอยูปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว เนื่องจากสภาพการแขงขันของธุรกิจที่
ปรึกษาและวิจัยที่รุนแรงในปจจุบัน
กรรมการและพนักงานที่ไดรับจัดสรรจะสามารถใชสิทธิไดดังนี้
•

หลังจาก 12 เดือน แตไมเกิน 24 เดือนนับแตวันที่ไดรับการจัดสรร สามารถใชสิทธิไดไมเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร

•

หลังจาก 24 เดือน แตไมเกิน 36 เดือนนับแตวันที่ไดรับการจัดสรร สามารถใชสิทธิไดไมเกิน 2 ใน 3 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร

•

เมื่อพน 36 เดือนนับแตวันที่ไดรับการจัดสรร สามารถใชสิทธิไดโดยไมจํากัดจํานวนจนกวาจะครบอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขการใชสิทธิ
ก. ในกรณีกรรมการหรือพนักงานผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทภายในระยะเวลาการใชสิทธิ ใหบุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดอีก 1
ครั้ง ภายในวันกําหนดใชสิทธิครั้งถัดจากวันที่กรรมการหรือพนักงานดังกลาวลาออกหรือพนสภาพจาก
การเปนกรรมการหรือพนักงานบริษัท และหลังจากนั้นใหสงคืนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือ (ถามี)
แกบุคคลซึ่งคณะกรรมการมีมติมอบหมาย
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

เวนแตกรณีที่กรรมการหรือพนักงานดังกลาวพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานบริษัทเกิด
เพราะการกระทําความผิดของบุคคลดังกลาว ใหสงคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูทั้งหมดแกบริษัท ณ
วั น ที่ ก รรมการหรื อ พนั ก งานดั ง กล า วพ น สภาพจากการเป น กรรมการหรื อ พนั ก งานบริ ษั ท โดยให
คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยกรณีการพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานอันเกิดจากการ
กระทําความผิดดังกลาวและใหคําวินิจฉัยถือเปนที่สุด
ข. เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และสิ้นสุดเวลาการ
ใชสิทธิตามที่ระบุไวในขอ ก. ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ไดคืนดังกลาวใหแกกรรมการหรือพนักงานอื่นของบริษัทฯตอไป
รายละเอียดการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการในระหวางป 2549 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2549 (BROOK- W3) มีดังนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

1.ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
2.นายชาญ บูลกุล

3.นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

4.นายโรเบิรต วิลเลี่ยม
แม็คมิลเลน
5.นายปเตอร เวลดัน

6.นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

7.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

8.นายเอนก กมลเนตร

9.นายกิรินทร นฤหลา

รายงานประจําป 2553

ตําแหนง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
(BROOK-W3
ที่ไดรับ
1,500,000

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
(BROOK-W3)
คงเหลือ ณ 31
ธันวาคม 2553
-0-

6,000,000

-0-

450,000

-0-

1,500,000

750,000

700,000

-0-

600,000

-0-

600,000

-0-

1,500,000

-0-

450,000

-0-

รายงานประจําป 2553

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2553 มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ BROOK-W3 ที่ถือโดยกรรมการทั้ง
9 ทาน ดังแสดงรายการตามตารางขางบน
สวนใบสําคัญแสดงสิทธิ BROOK-W2 ทั้งหมดไดหมดอายุลงแลวเมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2552
การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ มีดังตอไปนี้
จํานวนหุนที่ถือ ณ วันที่
กรรมการ

ตําแหนง

ผลตาง

31 ธ.ค. 52

31 ธ.ค. 53

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

0

1,500,000

1,500,000

44,597,462

50,597,462

6,000,000

1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

2. นายชาญ บูลกุล

รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน

3. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

400,000

850,000

450,000

4. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

0

750,000

750,000

5. ดร. ปเตอร เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

0

700,000

700,000

6. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

0

600,000

600,000

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

0

600,000

600,000

8. นายเอนก กมลเนตร

กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

0

1,500,000

1,500,000
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จํานวนหุนที่ถือ ณ วันที่
กรรมการ

9. นายกิรินทร นฤหลา

ตําแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลตาง

31 ธ.ค. 52

31 ธ.ค. 53

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

15,000,000

15,450,000

450,000

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในระหวางป 2553 บริษัทฯไดจายเงินสมทบเขากองทุน สํารองเลี้ยงชีพ สําหรับผูบริห าร เปนจํานวนเงิน
971,383.16 บาท
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ตําแหนง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ

65 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยจอหน ฮอพคิ้นส ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2546)

สัดสวนการถือหุน

1,500,000 หุน คิดเปน 0.20% ของทุนชําระทั้งหมด

ประสบการณ

2546-ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท บรุคเคอร กรุป (มหาชน)

2552-ปจจุบัน

กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2552-ปจจุบัน

สมาชิกที่ปรึกษา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

2552-ปจจุบัน

สมาชิกคณะกรรมการ ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ ของนายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

2551-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

2549-ปจจุบัน

รองประธานคณะกรรมการ บ.ไทย-เยอรมันโปรดักส จํากัด (มหาชน)

2547-ปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการดําเนินการและรองประธานสภา สถาบันความ

2547-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2540-ปจจุบัน

รวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
ประธานกรรมการ บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ที่ปริกษากิตติมศักดิ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
ประธานกรรมการ บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส จํากัด

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ตําแหนง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ

51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโททางการเงิน Illinois Benedictine College ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2527)
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

การอบรม

รายงานประจําป 2553

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2546)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550)

สัดสวนการถือหุน

ไมมี (ณ ปจจุบัน)

ประสบการณ

2546-ปจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด
(มหาชน)
31 ม.ค.2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จํากัด
ก.ย.2553-ปจจุบัน
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
พ.ย.2553-ปจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
พ.ค.2552-ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย เคที ซิมิโก จํากัด (มหาชน)
พ.ค. 2550-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2550-ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย
ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
2547-เม.ย.2552
กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
ก.ค.2544-เม.ย.2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
2542-2546
กรรมการอิสระ บริษัทแปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหาชน)
มี.ค.2542-พ.ค.2550 กรรมการ บริษัท แคปแม็กซ จํากัด

ดร. ปเตอร เวลดัน
ตําแหนง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ

73 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก Rural Sociology มหาวิทยาลัยคอรแนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550)

สัดสวนการถือหุน

700,000 หุน คิดเปน 0.09% ของทุนชําระทั้งหมด

ประสบการณ

2546- ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2540-2550

กรรมการ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Cuervo Appraisals ฟลิปปนส
ประธานกรรมการ บริษัท อินโนเทค จํากัด ฮองกง
กรรมการ บริษัท อีซีวอรม จํากัด

นายชาญ บูลกุล
ตําแหนง

รองประธานคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
อายุ

62 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548)

สัดสวนการถือหุน

50,597,462 หุน คิดเปน 6.81% ของทุนชําระทั้งหมด

ประสบการณ

ต.ค. 2546-ปจจุบัน
กรรมการผูอํานวยการ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
เม.ย..2546-ก.พ.2554 กรรมการ บริษัท ซีเอ โพสท(ไทยแลนด) จํากัด
พ.ค.2551-ก.พ.2554 กรรมการมีอํานาจลงนาม บริษัท บานฉาง กรุป จํากัด (มหาชน)

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ตําแหนง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ

59 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย
วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA, QIA) สมาคมผูตรวจสอบภายในแหง ประเทศไทย
กรรมการอาชีพ (Chartered Director) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุนที่ 1 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
การอบรม

ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน 2/2003
หลักสูตร Directors Certification Program รุน 38/2003
หลักสูตร Audit Committee Program รุน 2/2004
หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุน 1/2006
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุน 1/2007
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุน 2/2007
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุน 5/2007

สัดสวนการถือหุน

600,000 หุน คิดเปน 0.08% ของทุนชําระแลวทั้งหมด
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ

2550-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
เม.ย.2553-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2542-2552
2533-ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

2547-2549
2547-2549

รายงานประจําป 2553

ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมโน เทคโนโลยี่ จํากัด
กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาอิสระ เชี่ยวชาญดานระบบบัญชีภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน
และระบบขอมูลเพื่อการจัดการ บริษัทเอกชนหลายประเภทธุรกิจ
กรรมการ บริษัท บุญกร จํากัด
กรรมการวิชาชีพบัญชี ดานบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท นครไทยสตริปมิล จํากัด
(มหาชน)

นายโรเบิรต วิลเลียม แม็คมิลเลน
ตําแหนง

กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ

55 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants in Australia (พ.ศ.2526)
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ของรัฐนิวเซาทเวลล
ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2525)
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550)

สัดสวนการถือหุน

750,000 หุน คิดเปน 0.10% ของทุนชําระแลวทั้งหมด

ประสบการณ

ต.ค. 2546-ปจจุบัน
ส.ค. 2546-ก.ย.2546
2541-ส.ค. 2546

กรรมการมีอํานาจและกรรมการการบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด
(มหาชน)
กรรมการมีอํานาจและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป
จํากัด (มหาชน)
กรรมการไมมีอํานาจ และกรรมการบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

(มหาชน)
ก.ค. 2552-ปจจุบัน กรรมการไมมีอํานาจ บริษัท แฟชั่น สตูดิโอ จํากัด
ก.ค. 2551-ปจจุบัน
กรรมการ Quam Global Alpha Funds (SPC) Ltd
พ.ย. 2550-ปจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการมีอํานาจ MAC Capital Ltd
พ.ค. 2550-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2550-ปจจุบัน
กรรมการมีอํานาจ Quam Fund Plus (SPC)
มิ.ย. 2549-ปจจุบัน
รองประธานกรรมการและกรรมการมีอํานาจ MAC Sharaf Securities
(UAE) LLC
มิ.ย. 2549-ปจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการมีอํานาจ MAC Capital Advisors Ltd
มิ.ย. 2549-พ.ค. 2550 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2549-ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการมีอํานาจ McMillen Advantage Capital Ltd
ส.ค. 2548-พ.ค. 2549 กรรมการมีอํานาจและกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก
จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2548-ปจจุบัน
กรรมการมีอํานาจ Quam Fund (SPC) Ltd
ส.ค. 2547-ปจจุบัน กรรมการมีอํานาจ Quam Asset Management (BVI) Ltd
2546-2551
กรรมการไมมีอํานาจ บริษัท เบอรดา-ริซโซลี่ (ประเทศไทย)
มิ.ย. 2543-ส.ค. 2548 กรรมการมีอํานาจ และกรรมการผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก
จํากัด (มหาชน)
2540-พ.ค. 2543
กรรมการมีอํานาจและกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด
(มหาชน)

นายเอนก กมลเนตร
ตําแหนง

อายุ

กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานบริหาร
53 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550)

สัดสวนการถือหุน

1,500,000 หุน คิดเปน 0.20% ของทุนชําระแลวทั้งหมด

ประสบการณ

พ.ค.2550-ปจจุบัน
ก.ย.2549-ปจจุบนั
ก.ย.2552-ปจจุบัน
2546-ส.ค.2549
2539-2546

กรรมการบริหาร และ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท บรุคเคอร กรุป
จํากัด (มหาชน)
รองประธานบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาตาแมท จํากัด
(มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มซีแอล แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด
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นายกิรินทร นฤหลา
ตําแหนง

กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

47 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอรจ วอชิงตัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 80 (ต.ค. 2552)

สัดสวนการถือหุน

15,450,000 หุน คิดเปน 2.08% ของทุนชําระแลวทั้งหมด

ประสบการณ

2552-ปจจุบัน
2528-ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท ควอลิตี้ อินน จํากัด (Sheraton Grande Sukhumvit
Hotel)

2528-ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท บูเลอวารด โฮเต็ล จํากัด (Amari Boulevard Hotel)
กรรมการผูจัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลอดจ จํากัด (City Lodge Sukhumvit Soi
9/City Lodge Sukhumvit Soi 19)
กรรมการผูจัดการ บริษัท อโศก พารค จํากัด (Park Plaza Sukhumvit
Bangkok Hotel)

2551-ปจจุบัน

นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ
ตําแหนง

อายุ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba, แคนาดา
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (2549)

สัดสวนการถือหุน

850,000 หุน คิดเปน 0.11% ของทุนชําระแลวทั้งหมด

ประสบการณ

2552-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทหลักทรัพยเมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟา (2511) จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ขาวสุพรรณ จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ขาวเศรษฐี จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟา คลังสินคา จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั้วเฮง จํากัด (ประเทศจีน)
กรรมการบริษัท เศรษฐีวรรณ การเมนท จํากัด (ประเทศจีน)
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นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ
ตําแหนง

รองประธานอาวุโสฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน

อายุ

44 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุน

600,000 หุน คิดเปน 0.08% ของทุนชําระแลวทั้งหมด

ประสบการณ

ก.ย.2549-ปจจุบนั
พ.ย.2552 –ปจจุบัน
พ.ย.2548-ส.ค. 2549
ก.ย.2546-ต.ค.2547
2542-ส.ค.2546

รองประธานอาวุโสฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาตาแมท จํากัด (มหาชน)
รองประธานบริหาร บริษัทบางกอกซิตี้แอดไวเซอรรี่ จํากัด
รองประธานอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย แอสเซทพลัส จํากัด
(มหาชน)
รองประธาน Asia Private Equity Division GIC Special Investments
Pte Ltd, Singapore

นางสาวสิริยา บุณฑริก
ตําแหนง

รองประธานฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน

อายุ

36 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุน
ประสบการณ

677,000 หุน คิดเปน 0.09% ของทุนชําระแลวทั้งหมด
2549-ปจจุบัน
รองประธานฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ต.ค.2546-2549
Senior Research Analyst บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ส.ค.2545-ส.ค.2546 Research Analyst บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุภาณี พงศสุภาพชน
ตําแหนง

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

อายุ

50 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
สัดสวนการถือหุน
ประสบการณ

800,000 หุน คิดเปน 0.11% ของทุนชําระแลวทั้งหมด
ส.ค.2543-ปจจุบนั
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุน โดยกําหนดแนวทางดําเนินการตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นใจวา
ผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูลของ บริษัทฯ
อยางเพียงพอ การเขารวมการประชุมผูถือหุนรวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญ ๆ ของ บริษัทฯ
รวมทั้งการมีสวนแบงในกําไร เปนตน ดังนี้
(1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระ
ตาง ๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด
และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได
รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมไวในหนังสือเชิญประชุม จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุน
จะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับ
การประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพรขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระ
การประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม
ดวย โดยบริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมง
(2) กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว
อยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรื่องอยาง
ชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย
(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและ
โปรงใส โดยในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยาง
ทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ
(4) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
(5) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ชองทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”)
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(6) จั ด ให มี ช อ งทางที่ ผู ถื อ หุ น รายย อ ยสามารถติ ด ต อ ขอข อ มู ล ได โ ดยตรงทางไปรษณี ย ไปรษณี ย
อิเล็คทรอนิคส (“E-mail address”) ของบริษัทฯ “cghotline@brookergroup.com” ในเรื่องตาง ๆ ไดแก
กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เปนตน นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอย
ยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท
(7) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวา
มีโครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได
(8) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร เพื่อใหผูถือหุน
ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ จัด ให มีก ารปฏิ บัติตอผูถือหุน ทุ ก รายอยา งเทา เที ย มกั น และเปนธรรม โดยดํ า เนินการต าง ๆ
ดังตอไปนี้
(1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม
ซึ่งไดประกาศแจงใหทราบโดยทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนากอนการประชุม
โดยผูถือหุนจะตองเสนอวาระตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันประชุมผูถือหุน
รวมทั้งไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณาวาจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอยางชัดเจน โดยได
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย
(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการ
เสนอชื่อและสงมอบใบสมัครตามแบบฟอรมในเอกสารแนบซึ่งไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ
และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไม
นอยกวา 60 วันกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งกอนที่จะมีการประชุมสามัญประจําปผูถือ
หุน ซึ่งบริษัทฯ จะระบุวันสุดทายของแตละปที่สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกลาวตอบริษัทฯ เพื่อบริษัฯ
จะไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผานทางคณะกรรมการสรรหาตอไป และ
ประกาศแจงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตาง ๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ การ
คัดเลือกกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปน
รายบุคคล
(3) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมี
นโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุน
ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ ยกเวนวาระการประชุมที่เกิดจากการ
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เสนอวาระเพิ่มเติมของผูถือหุนที่มาประชุมไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมทั้งหมด ตาม
มาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดใหแก ผูถือหุน เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง
รวมทั้งเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
(5) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตาม
เรื่องที่สําคัญ ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน
ดัง กล า วในห อ งประชุม เพื่อ นํ า ผลคะแนนมารวมคํา นวณกั บ คะแนนเสี ย งที่ ไ ด ลงไวลว งหน าใน
หนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด
(6) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และไดเผยแพรรายงานดังกลาว
ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาไปดูรายงานดังกลาวไดดวย
(7) กําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
ความเปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือนไมให กรรมการบริษัทฯ พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่
เกี่ยวของ ไดแก คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขาย
หุนของบริษัท ฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหุนบริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดย
กรรมการและผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซื้อหรือขาย หลักทรัพยของ
บริษัทฯ กอนที่บริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูล
ขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือ
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผูบริหารนั้นดํารงตําแหนงอยู เมื่อเขารับตําแหนง
ภายใน 30 วันทําการ และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการตอ
ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัท ฯไดแจงเตือนกรรมการและผูบริหารเปนลายลักษณอักษรหามทําการซื้อ
หรื อ ขายหลัก ทรั พ ย ของบริ ษั ท ฯ ในชว ง 1 เดือนกอ นการเปด เผยงบการเงิน แก สาธารณชนและ
หลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียและดําเนินงานอยางมีจริยธรรม (Ethic) ตอทุกกลุมทั้ง
ภายนอกและภายในบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคาและคูแขง องคกร
กํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ และสังคมและสิ่งแวดลอม
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(1) กําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ดังนี้
ผูถือหุน
บริษัทฯ เน นความโปรงใสในการเปด เผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ ไม ใ ช
ทางการเงินตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูล
ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ การแจ ง ข อ มู ล ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ การ
ประกาศทางหนังสือพิมพ การจัดทํา Press Release หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษรเปนตน
ลูกคา
บริษัทฯ เนนใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา และมุงพัฒนาบริการและสรางสรรคบริการ
ใหมๆ เพื่อนําเสนอตอลูกคา เพื่อใหครอบคลุมบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน การลงทุน ควบคู
กับ การรั ก ษาจรรยาบรรณที่ พึ ง ปฏิ บั ติต อ ลู ก ค า และใส ใ จตอ การแก ไ ขป ญ หาในทุ ก เรื่ อ งที่ลู ก ค า
รองเรียนหรือใหขอแนะนํา
พนักงาน
บริ ษั ท ฯ เน น การปฏิ บั ติ ต อ พนั ก งานอย า งเป น ธรรม มี ก ารจ า ยผลตอบแทนให แ ก พ นั ก งานอย า ง
เหมาะสม และจัดใหพนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงไดรับ โดยมีคูมือ
พนักงานซึ่งระบุขอกําหนดเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับวาดวยการทํางาน หลักเกณฑการลางาน รวมทั้ง
คูมือประกันสุขภาพแบบกลุม การประกันชีวิตแบบกลุม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมประสบการณของพนักงาน โดย
สงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหพนักงาน
ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม และขอกําหนดและกฎระเบียบของหนวยงานตาง ๆ
ที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม เชน การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ขอกําหนด และกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ สัมมนาความรู
เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนตน
เจาหนี้ คูคา และคูแขง
บริ ษั ท ฯ เน น การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขทางธุ ร กิ จ ต อ คู สั ญ ญาที่ ไ ด ต กลงกั น ไว อ ย า งเป น ธรรม และ
ประพฤติตามกรอบกติกา บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน และมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
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องคกรกํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และกฎระเบียบตาง ๆ ที่กําหนดโดยองคกรที่กํากับ
ดู แ ลและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กรมทะเบี ย นการค า กระทรวงพาณิ ช ย กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับ
หนวยงานเอกชนอื่น ๆ
สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหความชวยเหลือ บริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตาง ๆ ที่มีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม ตามโอกาส เชน บริจาคเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณสํานักงานใหแกวัด มูลนิธิหรือ
หนวยงานอื่น ที่มีกิจกรรมทางสังคม เปนตน นอกจากนี้จะจัดใหมีการรณรงคประหยัดพลังงานการ
ใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทําได
(2) จัดชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ (CG Hotline) ไวสําหรับเปดรับขอรองเรียน
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล
ในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ “CG Hotline” มี 5 ชองทาง ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.

โทรศัพท (662) 168-7100
โทรสาร (662) 168-7111-2
เว็บไซตของบริษัทฯ หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ที่ cghotline@brookergroup.com
ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัทฯ หรือทางไปรษณียตามที่อยูของบริษัทฯ
ไปรษณียอิเล็คทรอนิคส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ

เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ
และไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาว
จะรับรูเพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและลดการสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่ไมมีความเกี่ยวของหรือไมเปนประโยชน
ตอการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ อันจะทําใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน
เลขานุการบริษัทฯ จะรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอรองเรียนหรือคําถามเฉพาะเรื่องที่
จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือเรื่องที่เปนการรักษาสิทธิของ
ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ดังตอไปนี้
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(ก) ขอรองเรียนหรือขอมูลที่อาจเปนประโยชนตอการสืบคน เกี่ยวกับการฉอโกงหรือการปฏิบัติ
ไมชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ อัน
จะทําใหบริษัทฯ เสียหายหรือสูญเสียประโยชนที่พึงจะไดรับ
(ข) ขอรองเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ ที่บริษัทฯ จะตองปฎิบัติตาม
(ค) ขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชี และการเงินของบริษั ทฯ ที่
กําหนดไวแลว
(ง) ขอรองเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือ
รายการเกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัทฯ ที่เขาขายตามขอกําหนดของ ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพยฯ
(จ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ
(ฉ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ
(ช) ขอรองเรียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเทาเทียมกันของการใหขอมูล
แกทุกกลุม ดังนี้
(1) เปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน
การเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของงบการเงินนั้น จะตองผานการสอบทาน/
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริษัทฯ ก อ นเผยแพรตอ ตลาด
หลักทรัพยฯ ผูถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน งบ
การเงิน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2)
(3) เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอย จํานวนครั้งที่กรรมการแตละ
คนเขารวมการประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใต
หัวขอการจัดการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
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(4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีในรายงานประจําป (แบบ 56-2)
(5) เปดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพยของบริษัท ฯ ของกรรมการแตละทานในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ฯ ทุกครั้ง
(6) เปดเผยการดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่น ๆ ของกรรมการแตละทานทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยและหรือบริษัทจํากัดอื่น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ทุกครั้ง
(7) กําหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกําหนดใหมีการรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทําการโดยจัดสงรายงานไปยังเลขานุการบริษัท ฯ
(8) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทบนเวบไซตของบริษัท ฯ พรอมทั้งนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับดานนักลงทุนสัมพันธดวย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางของคณะกรรมการ
(1) กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ จัดกลุมได 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบงตามการบริหารงาน แบงไดเปน
•
•

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

ลักษณะที่ 2 แบงตามความเปนอิสระ
กรรมการอิสระ
o กรรมการไมอิสระ
o

(2) กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน
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(4) ประธานกรรมการจะตองเปนกรรมการอิสระ และจะตองไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหารหรือ
กรรมการผูอํานวยการ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ สวน
กรรมการผูอํานวยการจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา
(5) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท
ในเครือ หรื อบริ ษั ทอื่น ได แตตอ งเปนไปตามขอกํา หนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย ฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรับทราบดวย
(6) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและ
กฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
5.2 คณะอนุกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ สามารถจั ด ให มี ค ณะอนุ ก รรมการในด า นต า ง ๆ เพื่ อ ช ว ยศึ ก ษาและ
กลั่ น กรองรายละเอี ย ด และได กํ า หนด คุ ณ สมบั ติ และขอบเขตหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน
•

กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกําหนดนโยบายและตัดสินใจการดําเนินงานที่สําคัญ

•

กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอยางถูกตอง มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท
และขอกําหนดทางกฎหมายตลอดจนกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ

•

กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาค าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ และผู บริ ห ารระดั บสู ง สั ญ ญาจา งผูบ ริห ารระดับ สู ง และอัต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ น
โดยรวม

•

กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาผูที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ฯและนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนตอไป แลวแตกรณี

•

กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
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กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อพิจารณาการลงทุนใหเปนไปนโยบายอยาง
รัดกุม รอบคอบ และตรวจสอบได เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของ
บริษัทฯ

ทั้งนี้ โดยในแตละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือทบทวน
นโยบายตาง ๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(2) ประธานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และประธานของคณะกรรมการสรรหาจะตอง
เปนกรรมการอิสระ
(3) ประธานกรรมการจะไม ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานของคณะอนุ ก รรมการหรื อ สมาชิ ก ของ
คณะอนุกรรมการ
หมายเหตุ ดูรายละเอียดคณะอนุกรรมการในหัวขอโครงสรางการจัดการ
5.3 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) กําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
เกณฑ และข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมถึ ง กํ า หนดอํ า นาจ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะอนุกรรมการตาง ๆ ไว เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการตาง ๆ พิจารณา
และใหความเห็นไดตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง
โดยบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ มีดังนี้
(ก) กรรมการบริษัทฯ ตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการ มีความตั้งใจและมี
จริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดําเนินธุรกิจ
(ข) กรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ (Accountability to Shareholders)
(ค) คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ห น าที่ กํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
(Direction) และกํากับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปน
ตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and
Shareholders’ Wealth)
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและควรไดรับรู
ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และควรกําชับให
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ฝายบริหารบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไป
อยางมีประสิทธิผล
(จ) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ควรดํ า เนิ น การให บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลภายใต
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฉ) กรรมการบริษัทฯ ที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของ
ตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การ
แตงตั้งกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการ
กระทําของกรรมการอื่น ๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบ
ตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย
(2) กําหนดใหมีการพิจารณาการปฎิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนนโยบาย
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(3) กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
เขาใจและปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ
(4) จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯในการพิจารณาทํารายการที่
มีความขัดแยงทางผลประโยชนที่มีสาระสําคัญ ระหวางบริษัทฯ กับผูที่มีสวนไดเสียหรือผูที่
เกี่ยวของกับกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสีย
เขารวมประชุมหรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาว ทั้งนี้ ลักษณะความเกี่ยวของและการกําหนด
ผูมีสวนไดเสียในการทํารายการจะเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
(5) กําหนดใหมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากหนวยงานภายนอก เพือ่ ใหเกิด
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามแลวจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
(ก) ดานการดําเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา (ข) ดานการรายงานทางการเงิน (Accounting and Financial
Reporting) มีความถูก ตอง เชื่ อถือได และทันเวลา และ (ค) ด านการปฏิบัติตามนโยบาย
กฎระเบียบของกิจการ และกฎหมาย (Compliance) มีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง ทั้งนี้ จะตอง
นําเสนอรายงานจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาพัฒนาและแกไขระบบการควบคุม
ภายในใหดีขึ้นตอไป
ในป 2553 คณะกรรมการบริษัท ฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้ง
ผูตรวจสอบภายใน จากหนวยงานภายนอก ไดแก บริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เขา
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ทําการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การประเมินระบบใชหลักการการควบคุม
ภายในตามระบบ COSO โดยไดผลสรุปโดยรวมเกี่ย วกับความมีประสิ ทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในในปจจุบันโดยทั่วไปมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่ง
ผลการประเมิ น ดั ง กล า ว เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯได ร วบรวมความเห็ น และเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1/2554 เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2554 สรุ ป ได ดั ง ต อ ไปนี้
สรุปการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ฯ โดยรวม คณะกรรมการมีระดับความ
เห็นชอบดวยกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดีมากถึงดีมากที่สุด
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 ครั้งตอป (ทุก ๆ 3
เดือน) และกําหนดวาระประจําของแตละครั้งไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผาน
การสอบทานหรื อ ตรวจสอบโดยผู ส อบบั ญ ชี เป น ต น ส ว นระเบี ย บวาระที่ น อกเหนื อ จากนี้
ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ และกรรมการจะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญ
และจําเปน ในกรณีที่บริษัท ฯ ไมไดมีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและ
ดูแลการปฎิบัติงานของฝายบริหารไดอยางตอเนื่อง
(2) คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณารับทราบผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาประจําเดือน และบริหารงานตาง ๆ
(3) คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการ
มอบหมายใหได โดยใหเลขานุการบริษัท ฯ จะเปนผูติดตอประสานงาน
(4) รายละเอีย ดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะจั ด ส ง ให กรรมการเปน การ
ลว งหนา เอกสารดังกลาวมีลักษณะโดยยอ ยกเวนเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่ไ ม
ประสงคเปดเผยเปนลายลักษณอักษรใหนําเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม
(5) กรรมการที่ไมใชผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุม โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย ไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานและควรแจงผล
การประชุมใหกรรมการที่เปนผูบริหารทราบถึงผลการประชุม
(6) กรรมการบริษัทฯ สามารถขอขอมูลหรือสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดโดยตรงจากกรรมการ
ผูอํานวยการและเลขานุการบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนั้น
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(7) ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ควรจั ด ให ผู บ ริ ห ารและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว มประชุ ม พื่ อ ให ข อ มู ล และ
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและทันเวลา
ในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง ใชเวลาในการประชุมครั้งละ
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีรายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการและจํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2553
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

4/4

2. นายชาญ บูลกุล

รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน

4/4

3. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

4. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน

กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

2/4

5. ดร. ปเตอร เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

3/4

6. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

3/4

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

4/4

8. นายเอนก กมลเนตร

กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท

4/4
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รายชื่อกรรมการ
9. นายกิรินทร นฤหลา

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
4/4

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะของกลุมรวม อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานตอไป โดยมีการกําหนดหัวขอที่จะประเมิน
อยางชัดเจนกอนที่จะวัดผลการประเมินดังกลาว
ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่ง
ผลการประเมินดังกลาว เลขานุการบริษัท ฯไดรวบรวมความเห็นและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 สรุปไดวาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม คณะกรรมการมีระดับความเห็นชอบดวยกับผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมดีมากถึงดีมากที่สุด
5.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กําหนดขึ้นตามขอบเขตและหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการ
ดํารงอยูในแตละคณะเปนอัตราที่แนนอน และเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
คาตอบแทนตามความเหมาะสม
(2) คาตอบแทนของคณะกรรมการจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุน
(3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation Committee) จะพิจารณาคาตอบแทนและผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการและกรรมการที่เปนผูบริหาร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และผูถือหุนตอไป
(4) กรรมการผูอํานวยการจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑหรือแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ผล
การปฏิ บั ติ ง าน อายุ ง าน และศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติง านของพนัก งาน เป น ต น และเสนอต อ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
ตอไป
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5.7 การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
(1) สนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและเลขานุการบริษัทฯ เขารวมการสัมมนา อบรมกับ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแหงชาติ เพื่อสามารถนําความรูที่ไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อยางนอยกรรมการบริษัทฯ จะตองผานการอบรมและเขาอบรมในหลักสูตร
ตอเนื่องตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. กําหนด
(2) จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม เชน คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบ
แสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป (แบบ 56-1) รายงานประจํ า ป ( แบบ56-2) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถือหุน รวมทั้ง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ (Corporate Governance Policy) และอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม
(3) จัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดย
พิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยกรรมการผูอํานวยการจะกําหนดชวงเวลา
และพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ อีกทั้ง
เปนการพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้น และสามารถ
ทํางานแทนกันได โดยบริษัทฯไดเริ่มมีนโยบายการทําแผนสืบทอดงาน (succession plan)
โดยเฉพาะตําแหนงกรรมการผูอํานวยการตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การตรวจสอบการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน
บริษัทฯ ไดมีขอหามอยางเด็ดขาดสําหรับผูบริหารในการใชขอมูลภายในไมวาทางตรงหรือทางออมในการซื้อ
ขายหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลภายนอกโดยที่ไดรับผลประโยชนเปนการตอบแทน โดยกรณีที่
ผูบริหาร หรือพนักงานปฏิบัติไมถูกตองตามนโยบาย และมาตรการที่กําหนดไวจะถูกลงโทษตามระเบียบวินัย
พนักงานของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดลง
มติใหสัตยาบันหามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อ
หรือขายหลักทรัพยของบริษัท ฯ ในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผย
งบการเงินนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง
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รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่ผานมา
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม/
ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

รายละเอียด
นโยบายราคา
ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน เปนการดําเนินธุรกิจ
โดยคิดเปนอัตรารอยละ ตามปกติและเปนไปตาม
30 ของยอดรายไดจาก ราคาที่ทํากับลูกคาราย
ลูกคาที่หามา
อื่น
คาธรรมเนียมการเพิ่มทุน เปนราคาที่ตกลงรวมกัน
ใหผูถือหุนเดิม

1,028

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

บริษัทเอ็ม.ซี.แอล จํากัด
4) รายไดคาเชา
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
5) รายไดจากการบริการ
ภรรยากรรมการทานหนึ่งเปน
กรรมการ
6) ลูกหนี้การคา
บริษัทแม็คแคปปตอล
7) รายไดคาเชา
แอดไวเซอร จํากัด
8) รายไดจากการบริการ
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน,
9) รายได reimburse expense
มีกรรมการรวมกัน

101
202

101
210

101 คาเชาและคาบริการ
188

-0-0-0-0-

-0-0-0-0-

20
34 คาเชาและคาบริการ
100
2

บริษัท จัตุรัส โปรเจ็คท จํากัด 10) รายไดจากการบริการ
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
11) รายไดรับลวงหนา
ภรรยากรรมการทานหนึ่งเปน
กรรมการ

3,000 1,500
1,500 -0-

บริษัทหลักทรัพยซีมิโก จํากัด
(มหาชน)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
มีกรรมการรวมกัน

1) รายไดจากการบริการ

มูลคา (พันบาท)
2551 2552 2553

2) คาธรรมเนียมจากการจัด
จําหนายหลักทรัพย
และคานายหนา
3) ลูกหนี้การคา

บริษัท ซีเอ โพสท (ไทยแลนด)
จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท สยามอลายแอนซ
คอรปอรเรชั่น จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
มีกรรมการรวมกันใบริษัทยอย

12) รายไดจากการบริการ
13) ลูกหนีก้ ารคา

-0-0-

14) ลูกหนี้เงินกู

2,200 2,400

15) เจาหนี้เงินกู

9,700 10,896

16) ดอกเบี้ยรับ

108

159

17,750
-0-

158

-0-0-

คาที่ปรึกษา

เปนการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติและเปนไปตาม
ราคาที่ทํากับลูกคาราย
อื่น
เปนขอตกลงระหวาง
บริษัทฯกับบริษัทรวม
เปนราคาตามสัญญา
เปนราคาตลาดสามารถ
อางอิงได
เปนขอตกลงระหวาง
บริษัทฯกับบริษัทรวม
เปนราคาตามสัญญา
เปนราคาตลาดสามารถ
อางอิงได

เปนราคาตามสัญญาเปน เปนราคาที่ตกลงรวมกัน
การแนะนําโปรเจ็คท และบริษัท ฯ ไม
สําหรับการลงทุน
เสียเปรียบ

500 เปนคาที่ปรึกษาดาน
-0- ธุรกิจ

เปนการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติและเปนไปตาม
ราคาที่ทํากับลูกคาราย
อื่น
-0- บริษัทฯใหเงินกูยืมแก อัตราดอกเบี้ยคํานวณ
สยามอลายแอนซ
จากหลักทรัพยค้ําประกัน
เพื่อใชในบริษัทยอย
และเงื่อนไขการแปลง
หนี้
-0- บริษัทยอยกูเงินจาก
อัตราดอกเบี้ยคํานวณ
สยามอลายแอนซซงึ่ เปน จากตนทุนถัวเฉลี่ยของ
ผูถือหุนใหญ
เงินที่ใหกู
-0-

รายงานประจําป 2553

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม/
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะรายการ
17) รายไดคาบริการ
Brooker Sukhothai Fund
18) ลูกหนี้การคา
Limited
เปนกองทุนตางประเทศ
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท มินเซน แมชชีนเนอรี่
จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ภรรยาของกรรมการทานหนึ่ง
เปนกรรมการ
บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้
จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
มีกรรมการรวมกันใบริษัทยอย
บริษัท บานฉางกรุป จํากัด
(มหาชน)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
มีกรรมการรวมกัน

19) รายไดจากการบริการ

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

คาบริหารการจัดการ
รายได reimburse expens
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้เงินกู
รายไดคาบริการ
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ

บริษัท เอ็ม.ซี.แอล
28) รายไดคาบริการ
พร็อพเพอรตี้ จํากัด(มหาชน)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
มีกรรมการรวมกัน

มูลคา (พันบาท)
2551 2552 2553
รายละเอียด
นโยบายราคา
5,550 22,182 89,510 บริษัทยอยมีรายไดจาก เปนการดําเนินธุรกิจ
950 18,044 78,480 การบริหารจัดการ
ตามปกติ
กองทุนตางประเทศ
เปนราคาที่ตกลงรวมกัน
และบริษัทฯ ไม
เสียเปรียบ
-099
-0- บริษัทยอยทํา
เปนการดําเนินธุรกิจ
โครงการวิจัยการตลาด ตามปกติและเปนไปตาม
หนึ่งโครงการ เปน
ราคาที่ทํากับลูกคาราย
รายไดครั้งเดียว
อื่น
-0-0-0-0-0-0-0-0-

2,166
-0-0-0-03,490
3,467
250

-0-

-0-

3,309 คาบริหารการจัดการ
76 ประจําเดือน
50
42
1,800
1,974 คาที่ปรึกษาดานธุรกิจ
-0-0-

เปนขอตกลงระหวาง
บริษัท ฯ กับบริษัทรวม
เปนราคาตามสัญญา
เปนราคาตลาดสามารถ
อางอิงได
เปนการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติและเปนไปตาม
ราคาที่ทํากับลูกคาราย
อื่น

467 บริษัทยอยใหคําปรึกษา
ดานอสังหาริมทรัพย
หนึ่งโครงการ เปน
รายไดครั้งเดียว

เปนการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติและเปนไปตาม
ราคาที่ทํากับลูกคาราย
อื่น

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันของคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายการระหวางกัน
รายการซื้อ/ขายสินคาหรือบริการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการคา
ปกติของธุรกิจ และราคาไมทําใหบริษัทฯ เสียประโยชน

มาตรการในการทํารายการระหวางกันและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัท ฯ มีนโยบายในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดวยความโปรงใส โดยคํานึงถึงความเปนธรรมและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
แนวโนมการทํารายการระหวางกันจะเปนรายการทางการคาที่เปนธุรกิจปกติ หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อ
ประโยชนทางธุรกิจปกติ โดยกลุมผูเกี่ยวโยงในการทํารายการระหวางกันจะเปนดังรายชื่อที่เปดเผยขางตน
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : พันบาท
ตรวจสอบแลว
รายการ
สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพยเพื่อคา
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น – สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน – สุทธิ
เงินใหกูยืม – กิจการอื่น
เงินใหกูยืม – กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดที่ยังไมเรียกชําระ – กิจการอื่น
รายไดที่ยังไมเรียกชําระ – กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดรับลวงหนา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถอื หุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
ผลปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงคางบการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศ
สวนตางจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

กําไร(ขาดทุน)สะสม – จัดสรรแลว
– สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม – ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

เฉพาะบริษัทฯ
2552

2551

2553

2551

งบรวม
2552

2553

9,436
16,500
4,548
16,996
29,000
43,771
370
597
2,635
45,000
123,999
45,326
50,367
1,759
390,304

76,800
19,300
594
3,934
28,700
17,259
134
250
2,385
15,000
111,895
25,326
45,683
2,823
350,083

38,910
128,500
161
2,140
2,400
78,372
50
30,093
3,153
15,000
128,488
40,601
747
468,615

20,326
99,507
4,597
950
29,000
2,200
385
18
6,375
45,000
70,226
65,221
7,123
350,928

112,636
166,103
973
21,511
28,700
2,400
134
250
3,901
15,000
25,326
56,706
5,190
438,830

75,702
439,489
1,274
78,480
2,400
1,800
58
13
6,571
15,000
40,689
7,448
668,924

1,070
1,612
1,293
3,117
7,092

13,696
113
7,600
996
22,405

107
11,416
1,380
12,903

1,173
9,700
1,612
3,383
3,746
19,614

1,201
1,599
10,350
113
11,401
3,216
27,880

1,108
1,172
2,940
107
4,421
21,927
17,271
48,946

380,666
362,268
28,397
(67,118)

380,666
362,268
28,397
(67,118)

380,666
371,568
33,977
(67,118)

380,666
362,268
28,397
(67,118)

380,666
362,268
28,397
(67,118)

380,666
371,568
33,977
(67,118)

-

-

-

127

115

(6,426)

-

-

-

-

-

10,725

5,031
54,634
383,212
390,304

5,031
(900)
327,678
350,083

11,413
105,872
455,712
468,615

5,031
10,716
(8,107)
331,314
350,928

5,031
87,498
(5,241)
410,950
438,830

11,413
225,932
39,907
619,978
668,924
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
หนวย : พันบาท
ตรวจสอบแลว

รายการ
กําไรขาดทุน
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
หนี้สูญไดรับคืน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถ ือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถ ือหุนสวนนอย

เฉพาะบริษัท ฯ
2552

2551

2553

งบรวม
2552

2551

2553

50,667
-

35,442
4,001

17,774
2,981

60,591
-

75,934
3,831

219,270
2,981

-

2,800

5,700

-

67,630

77,331

3,434
6,458
384
60,943

2,002
5,249
144
49,638

205,740
2,784
11,237
246,216

10,849
5,495
1,699
78,634

21,007
14,196
3,618
1,547
187,763

65,026
14,783
947
4,574
384,912

22,571
23,209
13,637

23,523
43,864
32,364
-

17,431
57,685
26,577
-

27,293
57,519
16,589

28,523
53,013
20,000
3,735
-

58,822
78,531
25,326
-

3,000
4,061
66,478
(5,535)
(75)
(5,610)

5,365
105,116
(55,478)
(57)
(55,535)

9,073
7,805
118,571
127,645
127,645

34,166
34,166
4,061
139,628
(60,994)
(361)
(61,355)

5,365
110,636
77,127
(478)
76,649

12,726
175,405
209,507
(336)
(4,421)
204,750

(5,610)
(5,610)

(55,535)
(55,535)

127,645
127,645

(47,690)
(13,665)
(61,355)

76,469
180
76,649

171,200
33,549
204,749
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หนวย : พันบาท
ตรวจสอบแลว

รายการ
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปรับกระทบยอดขาดทุนสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :คาเสื่อมราคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทอื่น
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น
คาเผื่อสินคาลาสมัยเพิ่มขึ้น
คาตัดบัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ขาดทุน(กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไป
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินชําระคาบริการดวยหุนสามัญของบริษัทอื่น
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
กําไร(ขาดทุน)กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - กิจการอื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือสุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

เฉพาะบริษัท ฯ
2552

2551

2553

2551

งบรวม
2552

2553

(5,610)

(55,535)

127,645

(61,355)

76,649

204,750

6,298
3,100
-

5,210
9,689
20,000
12,364
-

5,139
30,650
25,326
(8,103)
46

12,226
3,100
1,343

9,097
2,503
20,000
151

8,031
28,079
25,326
147

3,000
1
75
-

(2,800)
29
-

(5,700)
4
(603)
9,073
(203,550)
-

34,166
8,213
361
-

(67,630)
3,735
405
-

(77,331)
7,677
(625)
(103,500)
336
4,421

6,864

(11,043)

(20,073)

(1,946)

44,910

97,311

27,395
1,369
(9,569)
383
2,827
3,134

3,859
12,537
(2,136)
694
-

(14,722)
3,414
1,433
320
(1,843)
2,693

10,934
3,031
1,378
2,475
(1,557)
(1,262)

1,034
3,280
(20,561)
(2,139)
2,279
4,264

(92,555)
320
(56,969)
312
(2,669)
4,819

(7,223)
25,180
(75)
(1,676)
23,429

15,313
19,224
(29)
(1,064)
18,131

(9,482)
(38,260)
(663)
(38,923)

(12,301)
752
(361)
(4,018)
(3,627)

8,266
41,333
(405)
(2,483)
38,445

16,645
(32,786)
(336)
(7,225)
(40,347)
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
หนวย : พันบาท
ตรวจสอบแลว

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึน้ )
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนทั่วไป (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหกูยืม – กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืม – กิจการอื่น ๆ
เงินทดรอง - กิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนสามัญ
เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยจากการออกจําหนาย
หุนสามัญในบริษัทยอย
เงินกูยืม - กิจการที่เกี่ยวของกัน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

เฉพาะบริษัท ฯ
2552

2551

2553

งบรวม
2552

2551

2553

5,000
(6,011)
(1,779)
(14,371)
2,365
(14,796)

30,000
(260)
(525)
20,163
300
(445)
49,233

(17,844)
(61)
603
281
(156,311)
506
173,470
644

5,000
(1,011)
(2,617)
(2,200)
2,365
1,537

30,000
21,165
(582)
(200)
300
194
50,877

-

-

14,880

-

-

14,880

(21,736)
(21,736)
(13,103)
22,539
9,436

67,364
9,436
76,800

(14,491)
389

3,700
(21,736)
(18,036)
399
(19,727)
40,053
20,326

3,000
3,000
(12)
92,310
20,326
112,636

10,725
(14,786)
10,819
(6,541)
(36,934)
112,636
75,702
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(68)
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-
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อัตราสวนทางการเงิน
ตรวจสอบแลว
รายการ
อัตราสวนสภาพคลอง
(Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
(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 Basis) (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
อัตราสวนตอหุน
(Per Share Data)
มูลคาที่ตราไว (บาท)
กําไรตอหุน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด
มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท)

เฉพาะบริษัท ฯ
2551
2552

17.46
6.69
2.19
1.73
208.62
74.74
4.82
203.80

55.45%
9.65%
16.86%
479.41%
(9.21)%
(1.41)%

6.67
4.49
1.23
2.72
132.40
-

2553

งบรวม
2552

2551

2553

21.99
13.15
(2.20)
5.21
69.15
-

8.33
6.39
(0.15)
3.47
103.88
8.61
41.83
62.05

12.07
10.80
1.62
5.42
66.45
24.03
14.98
51.46

12.38
12.16
(1.05)
4.29
83.93
50.95
7.07
76.86

33.63%
1.93%
(67.45)% 67.23%
6.91%
18.93%
(66.80)% (25.26)%
(111.88)% 51.84%
(15.62)% 32.59%

54.96%
(39.97)%
22.95%
14.97%
(60.65)%
(12.80)%

62.44%
54.39%
4.79%
39.54%
40.73%
20.60%

73.17%
63.51%
2.21%
(16.88)%
44.48%
33.21%

31.18%
307.78%

19.37%
140.36%
0.48

30.91%
368.05%

0.60

(12.00)%
(47.84)%
0.20

(1.38)% (15.00)%
1.31% (104.79)%
0.15
0.13

0.69

0.02

0.07

0.03

0.06

0.07

0.08

(311.39)

319.09

-

11.05

81.43

134.24

0.79
(387.45)%

23.10
0.00%

(2.80)
11.35%

(0.17)
(45.58)%

66.06
0.00%

(2.91)
8.46%

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

(0.01)
(0.01)
0.53

(0.08)
(0.08)
0.45

0.18
0.18
0.61

(0.07)
(0.07)
0.46

0.11
0.11
0.57

0.24
0.24
0.83
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ
ภาพรวมของผลการดําเนินงานในป 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทฯ ใชนโยบายการรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง กลาวคือ รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายได เมื่อมี
การใหบริการตามขั้นความสําเร็จของงานซึ่งเปนไปตามขอตกลงในสัญญา และรายไดจากการขายรับรูเมื่อสง
มอบสินคาหลังหักสินคารับคืนและสวนลดแลว
ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 143.34 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 75.93 ลาน
บาทในป 2552 เปน 219.27 ลานบาทในป 2553 คิดเปนรอยละ 188.78 ทําใหอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ
เพิ่มขึ้นจากกําไรรอยละ 40.73 ในป 2552 เปน กําไรรอยละ 44.48 ในป 2553 เนื่องจากในป 2553 รายไดจาก
การใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุนของบริษัทยอย บริษัทบรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่
จํากัด เพิ่มขึ้นจํานวน 80.37 ลานบาทเนื่องจากไดรับรูรายไดคาบริการจากงานโครงการใหญโครงการหนึ่งใน
ป 2553 จํานวน 93.69 ลานบาท รายไดบริหารจัดการกองทุนตางประเทศเพิ่มขึ้น 85.52 ลานบาท ในขณะที่
รายไดจากบริษัทฯ และบริษัทยอยอื่นๆ ลดลง 22.55 ลานบาท
บริษัทฯ มีรายไดจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาและกําไร จากการขายเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเพื่อคาเพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 53.72 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 67.63 ลานบาทและ 21.00
ลานบาทในป 2552 เปน 77.33 ลานบาทและ 65.02 ลานบาทตามลําดับ
บริษัทฯ มีรายไดอื่นลดลงคิดเปนรอยละ 5.48 ลดลงจากป 2552 0.49 ลานบาทจํานวน 8.99 ลานบาทเปน
จํานวน 8.50 ลานบาทในป 2553 สาเหตุหลักเนื่องจากหนี้สูญรับคืนลดลง จํานวน 0.85 ลานบาท ขณะที่
รายไดอื่นๆ และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจํานวน 0.36 ลานบาท
บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 62.44 ในป 2552 เปนรอยละ 73.17 ในป 2553 ดังนั้น ผล
ประกอบการของบริษัท ฯ และบริษัทยอยประจําป 2553 มีผลกําไรจํานวน 171.20 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2552 ซึ่งมีผลกําไรจํานวน 76.47 ลานบาท และกําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนเพิ่มขึ้นจาก 0.11 บาท ในป
2552 เปน 0.24 บาท ในป 2553 และกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด เพิ่มขึ้นจาก 0.11 บาท ในป 2552 เปน 0.24
บาทในป 2553
ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาของแตละกลุมธุรกิจ
ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการใหบริการดานงานใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน เปนตัวแทน
และใหคําปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย ใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital และ
จากการลงทุนของบริษัท ฯ เอง
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามกลุมธุรกิจมีดังนี้
รายได
งานใหคําปรึกษาดานธุรกิจ
และการเงิน การลงทุน
ตัวแทนและที่ปรึกษา
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย
บริษัทยอยอื่นๆ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
การลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
กําไรจากการขายเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคา
รายไดอื่น*
รวมรายได

ดําเนินการโดย

%
2551
การถือหุน พันบาท
%

บริษัทฯ

2552
พันบาท

2553
%

พันบาท

%

42,655

54.24

27,278

14.53

5,403

1.40

บริษัทฯ
บริษัทฯและบริษัทยอย
บริษัทฯและบริษัทยอย

525
17,411
5,495
10,849
-0-

0.67
22.14
6.99
13.80
-0-

952
47,194
3,618
14,196
67,630

0.51
25.13
1.93
7.56
36.02

187
213,680
947
14,783
77,331

0.05
55.51
0.25
3.84
20.09

บริษัทฯและบริษัทยอย

-0-

-0-

21,007

11.19

65,026

16.89

บริษัทฯและบริษัทยอย

1,700
78,635

2.16
100.00

5,888
187,763

3.13
100.00

7,555
384,912

1.97
100.00

บจ. บินสแวงเกอร
บรุคเคอร (ประเทศไทย)

59.99

หมายเหตุ
*

รายไดอื่นรวมถึงรายได (คาใชจาย) สวนกลางที่คิดกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน การกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การกลับ
รายการอื่นๆ

ในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากกลุมงานใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงินลงทุนคิดเปนรอยละ
56.91 ของรายไดรวมในป 2553
เงินปนผลรับเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 14.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ3.84 ของรายไดรวมในป 2553 เนือ่ งจากรายได
เงินปนผลรับจากการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา ในขณะที่ดอกเบี้ยรับมีจํานวน 0.95 ลานบาท ในป 2553 ซึ่ง
ลดลงจาก 3.62 ลานบาทจากป 2552 เปนจํานวน 2.67 ลานบาท
รายไดจากกําไรที่ยังไมเกิดขึน้ จากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคาคิดเปนรอยละ 20.09 และรอยละ 16.89 ของรายไดรวมในป 2553 ตามลําดับ สวนรายไดอื่น ๆ เปน
จํานวนเงิน 7.55 ลานบาท ในป 2553 คิดเปนรอยละ 1.97 ของรายไดรวม
ตนทุนขายและบริการ และคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากป 2552 จากอัตรารอยละ 15.19
และ 28.27 ของรายไดรวมในป 2552 เปนอัตรารอยละ 15.28 และ 20.40 ของรายไดรวมในป 2553 สาเหตุ
หลักเนื่องจากรายไดรวมในป 2553 เพิ่มขึ้นจากรายไดรวมในป 2552 จํานวน 197.15 ลานบาท ในขณะที่
ตนทุนขายและบริการในป 2553 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2552 เปนจํานวน 30.30 ลานบาท สวนคาใชจายใน
การบริหารเพิ่มขึ้นจากปที่แลวจํานวน 25.45 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากในระหวางไตรมาส 4/2553 บริษทั
ยอยแหงหนึ่งไดรับผลสําเร็จจากโครงการใหญโครงการหนึ่งซึ่งทําใหตองมีตนทุนการบริการเพิ่มขึ้น สวน
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คาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินใหกูยืมแกกิจการอื่นจํานวน 28.70
ลานบาทและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาจํานวน 2.36 ลานบาท โบนัสพนักงานรวมถึงผูบริหารและ
กรรมการจํานวน 15.00 ลานบาท
จึงทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 62.44 ในป 2552 เปนรอยละ 73.17 นอกจากนี้
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้นจํานวน 5.32 ลานบาทและขาดทุน จากการขายเงินลงทุนทั่วไป
ลดลงจํานวน 3.73 ลานบาท จากสาเหตุดังกลาวขางตนสงผลใหในป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไร
สุ ทธิ จํ า นวน 171.20 ล า นบาท ซึ่ง เพิ่ มขึ้น จากกํ า ไรสุท ธิ 76.47 ลา นบาทในป 2552 โดยสรุ ป อัต รากํ า ไร
(ขาดทุน) สุทธิเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิรอยละ 40.73 ของรายไดรวมในป 2552 เปนกําไรสุทธิรอยละ 44.48 ของ
รายไดรวมในป 2553 ตามลําดับ และมีกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.11 บาท และ 0.24 บาท ในป 2552 และ
2553 ตามลําดับ
ตั้งแตไตรมาส 4/2553 เปนตนไป บริษัทฯ ไดจัดกลุมงานการใหบริการใหมใหสอดคลองกับการจัดองคกรของ
บริษัท ฯ โดยรวมงานวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน ที่ปรึกษาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย การให
คําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital (Offshore Capital Management) ไวในกลุมงานให
คําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน สวนอีกฝายหนึ่งคือ ฝายการลงทุน โดยกลุมบริษัทฯ โดยรวมถึงการลงทุนทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการนําเสนอขอมูลทางการเงิน
(รายละเอียดปรากฏในลักษณะการประกอบธุรกิจแตละสายของผลิตภัณฑ)
ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 52.43 คิดเปนจํานวน 230.09
ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน 438.83 ลานบาทในป 2552 เปนจํานวน 668.92 ลานบาท ในป 2553 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว โดยบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับชําระคาบริการจากลูกคา
รายหนึ่งเปนหุนทุนในความตองการของตลาดในราคายุติธรรมเปนจํานวนเงินรวม 103.5 ลานบาท และราคา
ตลาดของหุ น ในตลาดหลั ก ทรัพ ย ที่ เ พิ่ มขึ้ น การเพิ่ม ขึ้น ของลู ก หนี้ ก ารค าสุ ทธิ - กิ จ การอื่ น และกิจ การที่
เกี่ยวของกัน เปนจํานวนเพิ่มขึ้น 57.27 ลานบาท
บริษัทฯ ใหกูยืมแกบริษัทยอยคือ บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงิน 4.41
ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัดเปนบริษัท
รวมลงทุนของบรุคเคอรกับ บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่งมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 ประกอบ
กิจการเปนตัวแทนและที่ปรึกษาทางธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัดเปนบริษัท
ที่ไมมีความสัมพันธกับบรุคเคอร แตเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีกรรมการรวมกันในบริษัทยอย คือบริษัท
บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งบรุคเคอรและบริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ ตางใหบริษัท
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บินสแวงเกอร กูเงินตามสัดสวนการเขาถือหุนเพื่อใหบ.
ประกอบกิจการ

บินสแวงเกอร ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ

บริษัท บินสแวงเกอร กูยืมเงินจากบริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ เปนจํานวนเงิน 2.94 ลานบาทตามสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ 40
บริษัทฯ ใหกูยืมแกบริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.80 ลานบาทเพื่อใหบริษัท
บินสแวงเกอร ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเทานั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนเน็ท จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุนของบรุคเคอรกับ
บริษัท สยามอลายแอนซ คอรปอรเรชั่น จํากัด ในสัดสวนรอยละ 49.99 และรอยละ 50.00 ตามลําดับ ไดเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจํานวน 11,325,200 บาท จากมูลคา 20,000,000 บาท เปนมูลคา 31,325,200 บาท โดยบรุคเคอร
ไมไดลงทุนเพิ่ม เงินทั้งหมดที่ไดจากการเพิ่มทุนครั้งนี้บ. เอ็ดดูเทนเมนท ฯ ไดจายชําระหนี้เงินกูทั้งหมด
พรอมดอกเบี้ยใหแกบ. สยามอลายแอนซ ฯ
ในวันเดียวกัน บริษัทยอยไดแกบริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดเขาซื้อหุนทั้งหมดของบ.
เอ็ดดูเทนเมนท ฯ จากบ. สยามอลายแอนซ ฯ เปนจํานวนเงินรวม 600,000 บาททําใหกลุมบริษัทมีสัดสวนการ
ถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.99 เปนรอยละ 99.99
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บรุคเคอรไดขายหุนทั้งหมดในบริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนเน็ท จํากัด ใหแก
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรี่ จํากัด (บริษัทยอย) เปนจํานวนเงินรวม 281,000 บาท และเมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2553 ไดเปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนเน็ท จํากัด เปน บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง
จํากัด รวมทั้งเพิ่มประเภทกิจการเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวนเงินที่บริษัทฯ ใหกูยืมแกบริษัท สยามอลายแอนซ คอรปอรเรชั่น จํากัด
(อดีตผูถือหุนของ บ. เอ็ดดูเทนเมนท ฯ) มีจํานวนเงินคงเหลือ 2.4 ลานบาทวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัท เอ็ด
ดูเทนเมนท ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเทานั้น เมื่อบ. สยามอลายแอนซ ฯ ไดขาย
หุนทั้งหมดที่ถือใน บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนแน็ท จํากัด ใหแกกลุมบริษัทฯ จึงจัดประเภทการแสดง
รายการใหมโดยโอนจาก “เงินใหกูยืมแกกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน” เปน “เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น”
บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไป (สุทธิ) ในบริษัทอื่น ไดแก บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 45.32 ลานบาท (เดิมชื่อบริษัท ซันเทค กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจแปรสภาพเศษเหล็ก) ในป 2552 บริษัทฯไดตั้งดอยคาเงินลงทุนในบริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 20 ลานบาท ในป 2553 บริษัทฯไดตั้งดอยคาเงินลงทุนสวนที่เหลือทั้งหมด
ของบ. เอเพ็กซจํานวน 25.32 ลานบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2523 ไมมีเงินลงทุนเหลืออยูในบริษัท
เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
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ในป 2553 บริษัท ฯ มีการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทั ยอย 2 แหง คือ
1. บริษัท บรุคเคอร ดันน แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด บริษัทยอยในตางประเทศ บริษทั ฯ ถือหุนทางออมผาน
บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด บริษัทยอยในตางประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 48 ในระหวางปไดลด
ทุนลงเหลือ 10,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามวัตถุประสงคในการบริหารการเงิน
2. บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดเปนบริษัทยอยในตางประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
บริษัทฯ ไดลงทุน 600,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ตามวัตถุประสงคในการบริหาร
การเงิน โดยไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากจํานวน 27.88 ลานบาทในป 2552 เปนจํานวน 48.95 ลานบาท
ในป 2553 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 75.57 คิดเปนจํานวนเงิน 21.07 ลานบาท โดยหนี้สนิ ดังกลาวของบริษัทฯเปน
หนี้สินหมุนเวียนเทานัน้ บริษัทฯไมมหี นีส้ ินระยะยาวแตอยางใด หนีส้ ินหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบดวย
เจาหนีก้ ิจการอื่นจํานวน 1.11 ลานบาท เจาหนีก้ ิจการทีเ่ กี่ยวของกันจํานวน 1.17 ลานบาท รายไดรับลวงหนา
จํานวน 0.11 ลานบาท เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันคือ บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด จํานวน 2.94
ลานบาท และคาใชจายคางจายจํานวน 21.93 ลานบาท สวนใหญคอื โบนัสคางจายจํานวน 15.00 ลานบาท
เจาหนี้อนื่ ๆ จํานวน 6.93 ลานบาท คาภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน 4.42 ลานบาทและหนี้สินหมุนเวียน
อื่น ๆ จํานวน 16.31 ลานบาท ประกอบดวยคาภาษีมลู คาเพิ่มคางจาย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคางจายรวม
จํานวน 15.34 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 410.95 ลานบาทในป 2552 เปนจํานวน 619.98
ลานบาทในป 2553 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.86 คิดเปนจํานวนเงิน 209.03 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 14.88 ลานบาท มีผลกําไรรวมจากการดําเนินงาน
สําหรับป 2553 จํานวน 171.20 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้นจํานวน 45.15 ลานบาท ผลตาง
จากการแปลงคางบการเงินลดลงจํานวน 6.54 ลานบาท สวนตางจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
เพิ่มขึ้น 10.73 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลระหวางกาลรวมทั้งสิ้น 14.49 ลานบาท สวนไดเสียในบริษัท
ยอยเพิ่มขึ้นโดยการซื้อหุนจากผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย ลดลง 11.90 ลานบาท
เนื่องจากในป 2553 บรุคเคอรมีผลกําไรสุทธิจํานวน 127.65 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยรายได
สวนใหญเปนรายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย บริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 6.38 ลานบาท
ซึ่งเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่กําหนดให “บริษทั ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหกั ดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวนแต
บริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทนุ สํารองมากกวานั้น” ทําใหบริษัทฯ มีกาํ ไรสะสม ณ
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วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 105.87 ลานบาท สวนกําไรสะสมของงบรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มี
จํานวน 225.93 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.08 เทา เมื่อเทียบกับป
2552 ซึ่งเทากับ 0.07 เทา และบริษัทฯ มีสภาพคลองที่เพิ่มขึ้น กลาวคือ อัตราสวนสภาพคลองในป 2553
เทากับ 12.38 เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งเทากับ 12.07 เทา ในป 2553 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
และผลตอบแทนจากผูถือหุนเพิ่มขึ้น เทากับ 30.91 % และ 33.21 % ตามลําดับ
กระแสเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 75.70 ลานบาท ซึ่งเปนเงินสด
สุทธิที่ลดลงจากป 2552 จํานวน 36.93 ลานบาท อันประกอบดวย เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมการ
ดําเนินงาน จํานวนเงิน 40.35 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 0.86 ลานบาท เงินสดสุทธิ
ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 10.82 ลานบาท และผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยใน
ตางประเทศ 3 แหง จํานวน 6.54 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมดําเนินงาน เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 92.55 ลานบาท ลูกหนี้
การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 56.65 ลานบาท รายไดคางรับลดลงจํานวน 0.31 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 2.15 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 16.64 ลานบาท จาย
ดอกเบี้ยและภาษีเงินไดจํานวน 7.56 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเกิดจากใชไปในเงินใหกูยืม-กิจการที่เกี่ยวของจํานวน 1.8 ลานบาท ขาย
ที่ดินอาคารและอุปกรณจํานวน 1.00 ลานบาท เงินสดจายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณจํานวน 0.06 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไดจากเงินสดรับจากการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ฯ จํานวน 14.88 ลานบาท เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยจากการออกจําหนาย
หุนสามัญในบริษัทยอยจํานวน 10.73 ลานบาท จายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 14.79 ลานบาท
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(1) คาตอบแทนจาการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ใน
รอบปบัญชีที่ผานมา 2553 ดังนี้
•

คาสอบบัญชี จํานวนเงิน 1,300,000 บาท

(2) คาบริการอื่น ( non- audit fee) : ไมมี
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
งบกําไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท บรุคเคอร กรุป
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
เชนเดียวกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1.2 งบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ (บริษัท
บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด และ บริษัท บรุคเคอร ดันน แอส
เซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ) ซึ่งรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินของบริษัทยอยเหลานั้นมียอดรวมสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 138.60
ลานบาท (เทียบเทารอยละ 20.72 ของยอดรวมสินทรัพยในงบการเงินรวม) มียอดรวมหนี้สินเปนจํานวน
เงิน 6.52 ลานบาท (เทียบเทารอยละ 13.32 ของยอดรวมหนี้สินในงบการเงินรวม) และยอดรวมกําไรสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเปนจํานวนเงิน 58.40 ลานบาท (เทียบเทารอยละ 34.11 ของกําไรสุทธิในงบ
การเงินรวม) งบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานัก
งานสอบบัญชีแหงเดียวกัน โดยขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีเหลานั้น ดังนั้นการเสนอรายงานของ
ขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทยอยในตางประเทศดังกลาวซึ่งรวมอยู
ในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น งบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และเฉพาะของ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนงบการเงินที่ผูสอบ
บัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาเปนผูตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมิน ถึ งความเหมาะสมของการแสดงรายการที่ นําเสนอในงบการเงิน โดยรวม ข าพเจ าเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษั ท บรุคเคอร กรุ ป จํ ากั ด (มหาชน) และบริ ษัทยอย และเฉพาะของ บริษั ท บรุ คเคอร กรุป จํ ากัด
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4563
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
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งบการเงิน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา สุทธิ
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินทดรองจาย
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืม
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคางรับ
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลคาเพิ่ม - สุทธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนทั่วไป
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

3

75,701,605.12

112,635,657.19

38,910,484.00

76,800,075.47

4

439,489,013.55

166,102,951.71

128,500,000.00

19,300,000.00

5

1,273,500.00

972,850.00

160,500.00

593,850.00

2.2

78,479,786.79

21,510,667.06

2,140,000.00

3,933,599.29

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

2.3

-

-

2,747.00

1,079,667.72

6

2,400,000.00

28,700,000.00

2,400,000.00

28,700,000.00

2.4

1,800,000.00

2,400,000.00

78,371,542.28

17,258,747.73

58,253.62

133,927.68

50,259.11

133,693.14

13,479.46

250,000.00

30,093,379.46

250,000.00

3,961,763.18

2,162,677.82

1,075,591.19

909,924.33

2,606,240.79

1,736,031.03

2,070,679.64

392,760.99

605,786,642.51

336,607,762.49

283,778,182.68

149,355,318.67

7

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

8

-

-

128,487,828.66

111,894,828.66

9

-

25,325,997.46

-

25,325,997.46

10

40,688,617.49

56,706,160.60

40,601,055.28

45,682,857.14

7,224,405.38

4,958,273.07

663,380.43

2,740,389.01

223,900.00

232,242.65

84,300.00

83,300.00

63,136,922.87

102,222,673.78

184,836,564.37

200,727,372.27

668,923,565.38

438,830,436.27

468,614,747.05

350,082,690.94
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดรับลวงหนา
กิจการอื่น
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาใชจายคางจายและเจาหนี้อื่น
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนด
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ

2553

(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2552

2553

2552

1,599,040.61

-

13,696,000.00

107,157.65

113,212.00

107,157.65

113,212.00

2,940,000.00

10,350,000.00

-

-

21,926,584.54

11,400,797.48

11,415,793.48

7,600,090.83

956,764.64

2,307,580.79

163,100.00

310,085.56

4,420,846.68

-

-

-

16,314,536.01

908,575.99

1,216,596.21

685,669.57

48,946,014.13

27,880,233.90

12,902,647.34

22,405,057.96

380,665,505.00

380,665,505.00

380,665,505.00

380,665,505.00

-

362,267,781.50

-

362,267,781.50

371,567,781.50

-

371,567,781.50

-

(33,140,897.97)

(38,720,897.97)

(33,140,897.97)

(38,720,897.97)

(6,426,249.04)

114,758.82

-

-

10,725,200.00

-

-

-

11,413,334.81

5,031,075.91

11,413,334.81

5,031,075.91

225,931,806.21

87,498,432.27

105,871,881.37

(900,326.46)

580,070,975.51

416,191,150.53

455,712,099.71

327,677,632.98

สวนของผูถือหุนสวนนอย

39,906,575.74

(5,240,948.16)

-

-

รวมสวนของผูถอื หุน

619,977,551.25

410,950,202.37

455,712,099.71

327,677,632.98

รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

668,923,565.38

438,830,436.27

468,614,747.05

350,082,690.94

2.5

รวมหนี้สิน
สวนของผูถอื หุน
ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ 761,331,010 หุน
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
- หุนสามัญ 724,535,563 หุน ในป 2552
- หุนสามัญ 743,135,563 หุน ในป 2553
สวนต่ํามูลคาหุนสามัญที่ออกจําหนาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสีย
ในบริษัทยอย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

8(4

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

1,108,389.15

1,201,027.03

1,171,735.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได
รายไดจากการขายและบริการ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการดอยคาเงินลงทุน
อื่น ๆ

2553

2552

2553

2552

219,269,534.80

75,934,093.86

17,774,297.30

35,442,371.31

77,331,155.09

67,630,057.53

5,700,000.00

2,800,000.00

65,025,775.34

21,007,282.67

-

-

14,782,961.70

14,195,901.66

205,740,184.00

2,002,000.00

946,827.13

3,618,309.27

2,784,269.46

5,249,010.07

2,980,841.12

3,830,420.56

2,980,841.12

4,001,349.52

-

-

9,354,020.00

-

4,574,471.15

1,546,569.04

1,882,532.13

143,405.79

384,911,566.33

187,762,634.59

246,216,144.01

49,638,136.69

58,821,538.82

28,522,542.70

17,430,568.65

23,522,679.11

78,531,129.71

53,085,693.83

57,684,910.38

43,891,889.87

9

25,325,997.46

20,000,000.00

26,576,997.46

32,364,020.00

9

-

3,735,015.00

-

-

8(4)

-

-

9,073,020.00

-

12,726,399.53

5,365,190.40

7,805,469.53

5,365,190.40

175,405,065.52

110,708,441.93

118,570,966.02

105,143,779.38

209,506,500.81

77,054,192.66

127,645,177.99

(55,505,642.69)

(335,958.98)

(404,879.38)

-

(28,939.24)

(4,420,846.68)

-

-

-

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

204,749,695.15

76,649,313.28

127,645,177.99

(55,534,581.93)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

171,200,401.96

76,469,560.60

127,645,177.99

(55,534,581.93)

33,549,293.19

179,752.68

-

-

204,749,695.15

76,649,313.28

127,645,177.99

(55,534,581.93)

0.24

0.11

0.18

(0.08)

726,575,563

724,535,563

726,575,563

724,535,563

0.24

0.11

0.18

(0.08)

726,575,563

724,535,563

726,575,563

724,535,563

4.1.2

8(2)

5

รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนทัว่ ไป
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาตอบแทนผูบริหาร (สวนการบริหาร)

13, 14

รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

12

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ปรับลด
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

12

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย :
บาท)

หมาย
เหตุ

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว

สวนต่ํามูลคาหุน
สามัญ

กําไรสะสม

ผลตางจากการ
แปลงคางบ
การเงิน

สวนตางจากการ
เปลี่ยนแปลงสวน
ไดเสียในบริษัท
ยอย

จัดสรรแลว
เปนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของผุ
ถือหุนบริษัท
ใหญ

สวนของผุถือ
หุนสวนนอย
รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2552

362,267,781.50

(38,720,897.97)

127,144.34

-

5,031,075.91

10,715,564.93

339,420,668.71

(8,107,394.10)

331,313,274.61

ผลตางจากการแปลง
คางบการเงิน

-

-

(12,385.52)

-

-

-

(12,385.52)

-

(12,385.52)

เงินปนผลจาย

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้นจากการเพิ่ม
ทุนของบริษัทยอย

-

-

-

-

-

313,306.74

313,306.74

2,686,693.26

3,000,000.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

-

-

-

-

-

76,469,560.60

76,469,560.60

179,752.68

76,649,313.28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

362,267,781.50

(38,720,897.97)

114,758.82

-

5,031,075.91

87,498,432.27

416,191,150.53

(5,240,948.16)

410,950,202.37

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2553

362,267,781.50

(38,720,897.97)

114,758.82

-

5,031,075.91

87,498,432.27

416,191,150.53

(5,240,948.16)

410,950,202.37

9,300,000.00

5,580,000.00

-

-

-

-

14,880,000.00

-

14,880,000.00

-

-

(6,541,007.86)

-

-

-

(6,541,007.86)

-

(6,541,007.86)

-

-

-

-

-

171,200,401.96

171,200,401.96

33,549,293.19

204,749,695.15

-

-

-

-

-

(11,894,057.86)

(11,894,057.86)

11,894,057.86

-

-

-

-

10,725,200.00

-

-

10,725,200.00

-

10,725,200.00

-

-

-

-

-

(14,490,711.26)

(14,490,711.26)

-

(14,490,711.26)

-

-

-

-

-

-

-

(295,827.15)

(295,827.15)

-

-

-

-

6,382,258.90

(6,382,258.90)

-

-

-

371,567,781.50

(33,140,897.97)

(6,426,249.04)

10,725,200.00

11,413,334.81

225,931,806.21

580,070,975.51

39,906,575.74

619,977,551.25

สวนของผูถือหุนสวน
นอยในบริษัทยอย

เพิ่มทุนจากการใช
สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ผลตางจากการแปลง
คางบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนไดเสียในบริษัท
ยอยเพิ่มขึ้นโดยการ
ซื้อหุนจาก
ผูถือหุนสวนนอยใน
บริษัทยอย
สวนตางจากการ
เปลี่ยนแปลงสวนได
เสียในบริษัทยอย
จายเงินปนผลผูถือหุน
ของบริษัทใหญ
จายเงินปนผลผูถือ
หุนสวนนอยของ
บริษัทยอย
จัดสรรกําไรสะสม
เปนสํารองตาม
กฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

11

8(4)

8(4)
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะบริษัท

(หนวย :บาท)

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมาย
เหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

ทุนเรือนหุนที่
ออก

สวนต่ํา

และชําระแลว

มูลคาหุนสามัญ

362,267,781.50

(38,720,897.97)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ

11

จัดสรรแลวเปน
สํารองตาม
กฎหมาย

5,031,075.91

-

-

ยังไมไดจัดสรร
รวม

54,634,255.47

383,212,214.91

(55,534,581.93)

(55,534,581.93)

362,267,781.50

(38,720,897.97)

5,031,075.91

(900,326.46)

327,677,632.98

362,267,781.50

(38,720,897.97)

5,031,075.91

(900,326.46)

327,677,632.98

9,300,000.00

5,580,000.00

-

-

14,880,000.00

เงินปนผลจาย

-

-

-

(14,490,711.26)

(14,490,711.26)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

-

-

-

127,645,177.99

127,645,177.99

จัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองตามกฎหมาย

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

371,567,781.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

178

(33,140,897.97)

6,382,258.90

11,413,334.81

(6,382,258.90)

105,871,881.37

-

455,712,099.71
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมาย
เหตุ

งบการเงินรวม
2553

(หนวย :บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

204,749,695.15

76,649,313.28

127,645,177.99

(55,534,581.93)

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
คาเสื่อมราคา

10

8,030,738.76

9,096,825.87

5,139,416.97

5,209,458.48

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทอื่น

9

25,325,997.46

20,000,000.00

25,325,997.46

20,000,000.00

-

-

(8,103,020.00)

12,364,020.00

28,079,428.11

2,502,785.64

30,649,799.19

9,688,761.64

147,602.37

151,531.43

46,125.00

-

(77,331,155.09)

(67,630,057.53)

(5,700,000.00)

(2,800,000.00)

7,676,969.12

-

3,655.38

-

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย(โอนกลับ)
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2.2,2.4,5,6

คาตัดบัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา

4.1.2

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ

10

(625,329.09)

-

(602,802.74)

-

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนทั่วไป

9

-

3,735,015.00

-

-

-

-

9,073,020.00

-

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษทั ยอย

8(2)

-

-

(203,550,184.00)

-

รายการรับชําระคาบริการดวยหุนสามัญของบริษัทอื่น

4.1

(103,500,000.00)

-

-

-

335,958.98

404,879.38

-

28,939.24

4,420,846.68

-

-

-

97,310,752.45

44,910,293.07

(20,072,814.75)

(11,043,402.57)

(92,554,906.75)

1,034,207.52

(14,722,422.49)

-

(56,969,119.73)

(20,560,742.26)

1,433,309.81

12,537,064.37

ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น

319,921.89

3,280,070.56

3,414,191.12

3,859,070.56

รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน

236,520.54

(389,493.51)

236,520.54

(371,129.94)

75,674.06

(1,749,828.33)

83,434.03

(1,764,769.09)

(2,669,295.12)

2,279,062.04

(1,843,585.51)

694,461.55

4,819,013.35

4,263,955.69

2,693,264.01

-

(427,305.15)

1,599,040.61

(13,696,000.00)

12,626,000.00

(92,637.88)

27,996.15

-

-

17,164,876.58

6,638,758.23

4,214,867.38

2,687,177.64

(32,786,505.76)

41,333,319.77

(38,259,235.86)

19,224,472.52

(335,958.98)

(404,879.38)

-

(28,939.24)

(7,224,405.38)

(2,483,054.62)

(663,380.43)

(1,064,406.42)

(40,346,870.12)

38,445,385.77

(38,922,616.29)

18,131,126.86

ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว

4.1

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดคางรับ - กิจการอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา -กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา -กิจการอืน่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บรุค เคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย :บาท)

งบการเงินรวม

หมาย
เหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

-

30,000,000.00

-

30,000,000.00

เงินลงทุนในบริษัทยอย (เพิ่มขึ้น) ลดลง

8(3)

-

-

(17,844,000.00)

(260,000.00)

ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

8(4)

-

-

281,000.00

-

-

21,165,085.00

-

-

1,002,803.74

-

602,803.74

-

(67,639.42)

(582,240.48)

(61,271.49)

(525,340.00)

(1,800,000.00)

(200,000.00)

(156,311,372.06)

20,162,698.99

-

300,000.00

-

300,000.00

-

194,184.61

506,291.89

(444,655.69)

-

-

173,470,284.00

-

(864,835.68)

50,877,029.13

643,736.08

49,232,703.30

14,880,000.00

-

14,880,000.00

-

10,725,200.00

3,000,000.00

-

-

-

-

-

-

(14,786,538.41)

-

(14,490,711.26)

-

10,818,661.59

3,000,000.00

389,288.74

-

(6,541,007.86)

(12,385.52)

-

-

(36,934,052.07)

92,310,029.38

(37,889,591.47)

67,363,830.16

112,635,657.19

20,325,627.81

76,800,075.47

9,436,245.31

75,701,605.12

112,635,657.19

38,910,484.00

76,800,075.47

ซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทั่วไป (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

9

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

10

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

10

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินใหกูยืม - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืม - กิจการอื่น

2.4
6

เงินทดรอง-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

2.3

เงินปนผลรับจากบริษทั ยอย

8(2)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกจําหนายหุน สามัญ
เงินสดรับจากผูถอื หุนสวนนอยจากการออกจําหนายหุนสามัญใน
บริษัทยอย

11
8(4)

เงินกูยืมจากกิจการที่เกีย่ วของกัน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
รายการที่ไมกระทบเงินสด
เงินใหกูยืมแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันลดลงจากการรับโอนเงินลงทุนชั่วคราวชําระหนี้
รายไดคางรับเพิ่มขึ้นจากเงินปนผลของบริษัทยอย

2.4 (1) , 4.1

-

-

88,777,577.51

-

8(2)

-

-

30,079,900.00

-

6(1)

2,400,000.00

-

2,400,000.00

-

103,000,000.00

-

-

-

เงินใหกูยืม-กิจการอื่น เพิ่มขึ้น และเงินใหกูยืม-กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลดลงจากการจัดประเภทกิจการใหม
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากการรับชําระคาบริการลูกคา

4.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 เรื่องทั่วไป
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทั มหาชนจํากัด
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูชนั้
26 อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักในการให
คําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
1.2 เกณฑในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน
งบการเงินของบริษัทฯ ไดจดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
งบการเงินรวมนี้ไดจดั ทําขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีนยั สําคัญออกแลว สําหรับงบ
การเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศถือเปนหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งไดแปลงคาเปน
เงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสําหรับรายการที่เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการ
แปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน
กิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษทั ฯโดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผูถือหุนหรือ
กรรมการรวมกันมีดังนี้
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บริษัท
บริษัทยอย
บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ
ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน

ประเทศไทย

99.99

99.99

ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน

ประเทศไทย

99.99

99.99

ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน

ประเทศไทย

60.00

60.00

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ถือหุนทางออม
และมีกรรมการรวมกัน

ประเทศไทย

99.99

49.99

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ถือหุน

ประเทศไทย

99.99

99.99

หมูเกาะบริติช
เวอรจิ้น
และมีกรรมการรวมกัน
หมูเกาะบริติช
ถือหุนทางออม
เวอรจิ้น
และมีกรรมการรวมกัน

100.00

100.00

48.00

48.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเทศไทย

-

-

คูสมรสของกรรมการบริษัท ประเทศไทย

-

-

ที่ปรึกษาทางธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด (1)
(เดิมชื่อ บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนแน็ท
จํากัด)
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่
จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท บรุคเคอร ดันน แอสเซท แอดไวเซอรี่
จํากัด
บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

จัดตั้งขึ้นใน

รอยละการถือหุน
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2553
2552

และนักลงทุนตางประเทศ
เงินลงทุนในกิจการอื่น
ตัวแทนและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย

และมีกรรมการรวมกัน
ใหคําปรึกษาทางดานการเงิน
แกลูกคาตางประเทศ
ใหคําปรึกษาดานการลงทุน
สําหรับเงินลงทุน Offshore
Capital
ใหคําปรึกษาทางดานการเงิน
แกลูกคาตางประเทศ

ถือหุนทางออม

ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน

ฮองกง

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัตุรัส โปรเจ็คท จํากัด
บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอรเรชั่น จํากัด
(2)
บรุคเคอร สุโขทัย ฟนด
บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท เอ็ม.ซี.แอล จํากัด (3)

ขายอสังหาริมพรัพย และที่
ปรึกษาดานธุรกิจ

คูสมรสของกรรมการบริษัท ประเทศไทย

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

มีกรรมการรวมกันในบริษัท ประเทศไทย

ฯทานหนึ่งเปนกรรมการ
ยอย

กองทุนตางประเทศ

หมูเกาะบริติช
เวอรจิ้น
มีกรรมการรวมกันในบริษัท ประเทศไทย
มีกรรมการรวมกัน

ตัวแทนจําหนายขายที่อยูอาศัย
และที่ปรึกษา
ใหเชาทรัพยสิน

ยอย
คูสมรสของกรรมการบริษัท ประเทศไทย
ฯทานหนึ่งเปนกรรมการ

บริษัท ซีเอ โพสท (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท มินเซน แมชชีนเนอรี่ จํากัด

บริการระบบขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
ที่อยูของจดหมาย สินคา
ไปรษณีย
ขายเครื่องจักรกลการเกษตร

มีกรรมการรวมกัน

ฯทานหนึ่งเปนกรรมการ
บริษัท แมค แคปปตอล แอดไวเซอรรี่ จํากัด

บริษัท บานฉาง กรุป จํากัด (มหาชน)

Independent global investment
banking and brokerage from the
Middle East
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย(พัฒนา)
กิจการโรงแรม - บริการ
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รายงานประจําป 2553

(1) ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัท บรุค เคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ไดขายหุนทั้งหมดที่ถือในบริษัท เอ็ดดู
เทนเมนท แพลนเน็ท จํากัด ใหแก บริษัทยอย และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ไดเปลีย่ นชื่อจาก บริษัท เอ็ดดู
เทนเมนท แพลนแน็ท จํากัด เปน บริษัท บรุค เคอร คอนซัลติ้ง จํากัด
(2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอรเรชั่น จํากัดไดขายหุนทั้งหมดที่ถือใน บริษัท
เอ็ดดูเทนเมนท แพลนแน็ท จํากัด (บริษัทยอย) ใหแกกลุม บริษัท ดังนัน้ ตั้งแตวนั ที่ 30 กันยายน 2553 เปนตน
ไป จึงจัดประเภทใหมโดยแสดง บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอรเรชั่น จํากัด เปนบริษัทอื่น
(3) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 บริษัท เอ็ม.ซี.แอล จํากัด ไดรับชําระเงินจากลูกคารายหนึ่งจํานวนประมาณ 40.03
ลานบาท จากผลสําเร็จ (Success fee) ของรายการเลือกซื้อหุน (Exercise purchase option) จากการรวมทุนของ
ลูกคารายดังกลาว ตามผลงานบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งบริษัท เอ็ม. ซี. แอล. จํากัด ไดใหบริการแลวเสร็จ
ตั้งแตป 2546 ฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการคาดังกลาวดวยความรอบคอบแลว
มีความเห็นวาไมเปนรายการทีม่ ีผลประโยชนขัดแยงกับบริษทั ฯ เนื่องจากการใหบริการดังกลาวเสร็จสิน้ ในป
2546 กอนที่ผูบริหารที่เกี่ยวของกับบริษัทดังกลาวเขารวมบริหารงานในบริษัทฯ
1.3 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในเดือนพฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 12/2552 เรื่อง
การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ดังนั้นการอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับ
ดังกลาว
ในระหวางปปจ จุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ดังนี้
1) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบนั มีดังนี้แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน ไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน
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2) มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบันมีดังนี้
วันที่มีผลบังคับใช
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงิน
อุดหนุน จากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1
1
1
1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2554
2554
2556
2554
2554
2554
2554

1 มกราคม 2556
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุ
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟอรุนแรง
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
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1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2556
2554
2554
2554

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1
1
1
1
1

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2554
2554
2554
2554
2554
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วันที่มีผลบังคับใช
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุน
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและการประเมินคา
• แหลงทรัพยากรแร
• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการ
กอสรางอสังหาริมทรัพย

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใช
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน
1.4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.4.1 การรับรูรายได
ก) รายไดคาบริการ
รายไดจากการใหบริการรับรูเ ปนรายไดตามเกณฑคงคาง
ข) รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายได
จากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ค) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
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1.4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับ
จากวันที่ไดมาและไมมี ขอจํากัดในการเบิกใช
1.4.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทัว่ ไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้
1.4.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม
บริษัทฯ
บันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซื้อ
หลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงิน
ลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตาง
ระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไร
(ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนทีม่ ีการโอน
เปลี่ยน
1.4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการ ใชงานโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
อุปกรณสํานักงาน
คอมพิวเตอร
อุปกรณอื่นๆ
ยานพาหนะ
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คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
1.4.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปน
โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ยั ง หมายรวมถึ ง บุ ค คลซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลอย า งเป น
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริ หารสําคั ญ กรรมการหรือพนั กงานของบริษัทฯ ที่มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.4.7 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่
ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณ
ผลการ ดําเนินงาน
1.4.8 การดอยคาของสินทรัพย
ณ วันทีใ่ นงบดุล บริษัทฯ จะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม
หากสินทรัพยนั้นมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯ จะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพย
หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
บริษัทฯ จะลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวน
ใดจะสูงกวา
1.4.9 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่น ๆ เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ซึ่งจะบันทึกรายการในงบการเงินเมื่อมีการใชสิทธิ
1.4.10 ภาษีเงินได
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
ที่เกี่ยวของ
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1.4.11 สัญญาเชา
บริษัทฯ รับรูจํานวนเงินที่ จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา
1.4.12 การใชดุลยพินจิ และประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใช
ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณที่ไ มแ นน อนในอนาคตที่
อาจมีผ ลกระทบตอ จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว
1.4.13 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพืน้ ฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวน
หุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี
2. รายการระหวางกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.1 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทยอย (ซึ่งไดตัดออกแลวในการจัดทํางบ
การเงินรวม) และบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน (เกีย่ วของกันโดยการถือหุน และ/หรือมีกรรมการบางสวน
รวมกัน) รายการดังกลาวที่มสี าระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ :งบการเงินรวม
2553 2552

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

(หนวย : พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและบริการ

92,762 45,231

2,284

5,200 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

2,166

135
42
-

101 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา
158 อัตราดอกเบี้ย 10%ตอป
- ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

-

-

11,413
814
2,625

7,118 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา
736 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา
2,081 อัตราดอกเบีย้ 3.70%ตอป

เงินปนผลรับ

-

-

203,550

- ตามอัตราที่ประกาศจายเงินปนผล

คาที่ปรึกษาจาย

-

-

-

13,800 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

รายไดคาเชา
ดอกเบี้ยรับ
คาที่ปรึกษาจาย
บริษัทยอย
รายไดจากการบริการ
รายไดคาเชา
ดอกเบี้ยรับ

135
92

101
158

3,384
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย และหนี้สินที่มกี ับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งแสดงเปนสวนหนึ่ง
ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้ :2.2 ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

ลูกหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
บริษัทยอย :
บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด

รวม
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท บานฉาง กรุป จํากัด (มหาชน)
บรุคเคอร สุโขทัย ฟนด
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

360,289.48

360,289.48

-

-

2,140,000.00
2,500,289.48
(360,289.48)
2,140,000.00

8,615.91
97,893.90
466,799.29
466,799.29

2,140,000.00

3,466,800.00
3,933,599.29

78,479,786.79
78,479,786.79

3,466,800.00
18,043,867.06
21,510,667.06

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน แยกตามอายุหนีท้ ี่คางชําระ ดังนี้:งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553

ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 30 วัน
ระหวาง 30 ถึง 59 วัน
ระหวาง 60 ถึง 89 วัน
ระหวาง 90 ถึง 365 วัน
มากกวา 365 วัน
รวม
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

31 ธันวาคม 2552

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2552

76,420,147.76

20,376,521.67

2,140,000.00

3,573,309.81

1,021,845.34
1,037,793.69
78,479,786.79
78,479,786.79

577,306.33
556,839.06
21,510,667.06
-

360,289.48
2,500,289.48
(360,289.48)

360,289.48
3,933,599.29
-

21,510,667.06

2,140,000.00

3,933,599.29
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา– กิจการที่เกี่ยวของกัน ในระหวางป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
360,289.48
360,289.48

งบการเงินรวม
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ตั้งเพิ่มในระหวางป
ปรับปรุงลดลงในระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2.3 เงินทดรองจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2552

-

-

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

เงินทดรองจายกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย :
บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด

รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินทดรองจายกิจการที่เกี่ยวของกัน

570,628.83
2,747.00
573,375.83
(570,628.83)
2,747.00

559,416.83
407,485.89
105,000.00
7,765.00
1,079,667.72
1,079,667.72

2.4 เงินใหกูยมื แกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2,400,000.00
2,400,000.00

1,600,000.00
1,167,778.90
1,800,000.00
4,567,778.90

1,600,000.00
1,167,778.90
2,400,000.00
5,167,778.90

(หนวย : บาท)
นโยบายการ
ตนทุนกูยืม
31 ธันวาคม 2553 ระหวางกัน

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน:กรรมการบริษัทบรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
กรรมการบริษัทบรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอรเรชั่น จํากัด (2)
บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด

รวมเงินใหกูยืม-บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
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(หนวย : บาท)
นโยบายการ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2552

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ตนทุนกูยืม
31 ธันวาคม 2553 ระหวางกัน

บริษัทยอย:บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ (1)
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร(ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืม – บริษัทยอย

10,837,747.73 91,698,000.00
- 148,285,000.00
4,410,000.00

30,374,205.45
148,285,000.00
-

72,161,542.28
4,410,000.00

3.70%
3.70%
3.70%

10,896,000.00
21,733,747.73 244,393,000.00
(6,875,000.00) (4,021,000.00)
14,858,747.73 240,372,000.00

178,659,205.45
178,659,205.45

10,896,000.00
87,467,542.28
(10,896,000.00)
76,571,542.28

3.70%

1,800,000.00
2,400,000.00
17,258,747.73 242,172,000.00

2,400,000.00
181,059,205.45

1,800,000.00
78,371,542.28

10.00%
10.00%

บริษัทที่เกี่ยวของกัน:บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอรเรชั่น จํากัด(2)
รวมเงินใหกูยืม-กิจการที่เกี่ยวของกัน

(1) ในไตรมาส 4/2553 บริษัทยอยไดโอนหุนทุนในความตองการของตลาด ชําระหนี้เงินกูแกบริษัทฯ ในราคา
ยุติธรรม เปนจํานวนเงินรวม 103,500,000.00 บาท
(2) มีหุนสามัญของบริษัทแหงหนึ่งซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกรรมการของผูกู ซึ่งราคาตามบัญชีของหุนดังกลาว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวนเงิน 26.41 ลานบาท เปนหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอรเรชั่น จํากัดไดขายหุนทั้งหมดที่ถือใน บริษัท เอ็ด
ดูเทนเมนท แพลนแน็ท จํากัด (บริษัทยอย) ใหแกกลุมบริษัทฯ จึงจัดประเภทการแสดงรายการใหมโดยโอน
จาก “เงินใหกูยืมแกกิจการและบุคลที่เกี่ยวของกัน” เปน “เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น”
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกยู ืมแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางป
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
6,875,000.00
4,021,000.00
10,896,000.00

งบการเงินรวม
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ตั้งเพิ่มในระหวางงวด
ปรับปรุงลดลงในระหวางงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

2.5 เงินกูยืม- กิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอรเรชั่น จํากัด

รวมเงินกู- กิจการที่เกี่ยวของกัน

2,940,000.00
2,940,000.00

31 ธันวาคม 2552

10,350,000.00
10,350,000.00

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2553

31 ธันวาคม 2552

-

-

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย:งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
เงินฝากประจําที่มอี ายุคงเหลือไมเกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

30,000.00
69,153,071.88
6,518,533.24
75,701,605.12
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31 ธันวาคม 2552

30,000.00
29,589,334.24
83,016,322.95
112,635,657.19

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2553

20,000.00
32,371,950.76
6,518,533.24
38,910,484.00

31 ธันวาคม 2552

20,000.00
623,174.93
76,156,900.54
76,800,075.47

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2553

4. เงินลงทุนชั่วคราว
4.1 เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา ดังนี:้ (หนวย : บาท)
31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน

บริษทั
บริษทั ยอย
รวม

มูลคา
ยุติธรรม

31 ธันวาคม 2552
กําไร(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

122,655,500.00

128,500,000.00

5,844,500.00

208,530,190.43
331,185,690.43

310,989,013.55 102,458,823.12
439,489,013.55 108,303,323.12

ราคาทุน

19,155,500.00
115,975,283.68
135,130,783.68

มูลคา
ยุติธรรม

กําไร(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

19,300,000.00

144,500.00

146,802,951.71
166,102,951.71

30,827,668.03
30,972,168.03

ในระหวางไตรมาส 4/2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับชําระคาบริการจากลูกคารายหนึง่ เปนหุนทุนในความ
ตองการของตลาด โดยบริษทั ยอยดังกลาวรับรูรายไดดว ยราคายุติธรรม เปนจํานวนเงิน 103,500,000.00 บาท
และตอมาไดโอนหุนทุนในความตองการของตลาดดังกลาว ชําระหนีเ้ งินกูแกบริษัทฯ ในราคายุติธรรม เปน
จํานวนเงินรวม 103,500,000.00 บาท
4.1.1 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เปนจํานวนเงินดังนี้
งบการเงินรวม
270,717,676.13
(206,200,160.48)

ยอดซื้อหลักทรัพย
ยอดขายหลักทรัพย

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
103,500,000.00
-

4.1.2 รายการเปลี่ยนแปลงกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
30,972,168.03
77,331,155.09
108,303,323.12

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
การเปลี่ยนแปลงในระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
144,500.00
5,700,000.00
5,844,500.00

รายงานประจําป 2553

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

5. ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ดังนี้:(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553

ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 30 วัน
ระหวาง 30 ถึง 59 วัน
ระหวาง 60 ถึง 89 วัน
ระหวาง 90 ถึง 365 วัน
มากกวา 365 วัน
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-กิจการอื่น สุทธิ

374,500.00

31 ธันวาคม 2552

229,000.00

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

-

-

799,000.00
483,350.00
160,500.00
433,350.00
478,000.00
210,500.00
160,500.00
264,000.00
50,000.00
1,883,488.08 3,531,000.00
3,263,500.00
1,703,092.25 1,361,592.25 1,435,592.25 1,361,592.25
5,502,080.33 5,865,442.25 1,596,092.25 5,218,942.25
(4,228,580.33) (4,892,592.25) (1,435,592.25) (4,625,092.25)
1,273,500.00
972,850.00
160,500.00
593,850.00

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคากิจการอื่น ในระหวางปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้:-

งบการเงินรวม
4,892,592.25
2,525,488.08
(3,189,500.00)
4,228,580.33

ยอดคงเหลือตนป
ตั้งเพิ่มในระหวางป (รวมภาษีขายไมถึงกําหนด)
โอนกลับรายการจากการรับชําระเงิน
ยอดคงเหลือสิ้นป
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
4,625,092.25
(3,189,500.00)
1,435,592.25

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2553

6. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
(1)

บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (2)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น

31 ธันวาคม 2552

2,400,000.00
28,700,000.00
(28,700,000.00)
2,400,000.00

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

2,400,000.00
28,700,000.00 28,700,000.00
(28,700,000.00)
28,700,000.00
2,400,000.00

28,700,000.00
28,700,000.00

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นระหวางปเปนดังนี้
(หนวย : บาท)
นโยบายการ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ตนทุนกูยืม

31 ธันวาคม 2552
(1)

บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมแกกจิ การอื่น

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2,400,000.00
28,700,000.00
(28,700,000.00)
28,700,000.00 (26,300,000.00)

-

31 ธันวาคม 2553

2,400,000.00 10.00%
28,700,000.00 15.00%
(28,700,000.00)
2,400,000.00

(1) มีหุนสามัญของบริษัทแหงหนึ่งซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกรรมการของผูกู ซึ่งราคาตามบัญชีของหุนดังกลาว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวนเงิน 26.41 ลานบาท เปนหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัท สยามอลายแอนซคอรปอรเรชั่น จํากัดไดขายหุนทั้งหมดที่ถือใน บริษัท เอ็ดดูเท
นเมนท แพลนแน็ท จํากัด (บริษัทยอย) ใหแกกลุมบริษัทฯ จึงจัดประเภทการแสดงรายการใหมโดยโอนจาก “เงิน
ใหกูยืมแกกิจการและบุคลที่เกี่ยวของกัน” เปน “เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น”
(2) เงินใหกูแกบริษัทอื่นครบกําหนดชําระคืนในเดือน มกราคม 2554 โดยไดตออายุสัญญาเงินกู อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 12 ตอป มีหุนสามัญของบริษัทลูกหนี้ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกรรมการบริษัทลูกหนี้เปนหลักประกัน และค้ํา
ประกันโดยกรรมการของบริษัทลูกหนี้

7. เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน ประกอบดวย:งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553

เงินฝากประจําที่มอี ายุคงเหลือไมเกิน 3 เดือน
รวมเงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน

15,000,000.00
15,000,000.00
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31 ธันวาคม 2552

15,000,000.00
15,000,000.00

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552

15,000,000.00
15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

รายงานประจําป 2553

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทไดนําเงินฝากประจําจํานวน 15 ลานบาทไปค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารแลนด แอนด เฮาท เพื่อรายยอย
ในอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยรอยละตอปตามที่ระบุไวในหลักฐานการรับฝากเงิน บวกดวยสวนผลประโยชนใน
อัตรารอยละ 1.50 ตอป

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้:(หนวย : พันบาท)
ทุนชําระแลว

ชื่อบริษัท

บริษัท บรุคเคอร บิสเนส
โซลูชั่น จํากัด

สัดสวนการถือหุน

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอมและนัก
ลงทุนตางประเทศ
บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล
เงินลงทุนในกิจการ
จํากัด (2)
อื่น
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร
ตัวแทนและที่
(ประเทศไทย) จํากัด
ปรึกษา
ทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
จํากัด (4)
(เดิมชือ่ บริษัทเอ็ดดูเทนเมนท
แพลนเน็ท จํากัด)
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
แอดไวเซอรรี่ จํากัด (2)

ราคาทุน

31

31

31

31

ธันวาคม

ธันวาคม

ธันวาคม

ธันวาคม

ธันวาคม

2553

2552

2553

2552

รอยละ

รอยละ

ประเภทกิจการ

31

31

31
ธันวาคม

2553

2552

2553

1,260

(900)

(795) (1,260)

(1,260)

120,753 127,974

126,426 (21,431)

(21,431)

1,233 (4,251)

(3,000)

10 ลานบาท

99.99

99.99 1,260

117.94
ลานบาท
7.50
ลานบาท

117.94
ลานบาท
7.50
ลานบาท

99.99

99.99 120,753

60.00

60.00 4,251

31.33
ลานบาท

20
ลานบาท

99.99

49.99

6.02
ลานบาท

6.02
ลานบาท

-

31

คาเผื่อการดอยคาเงิน
ลงทุน
31
31

ธันวาคม

10 ลานบาท

บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชัน่
ใหคําปรึกษา
600,000 ดอลลาร
แนล จํากัด (3)
ทางดานการเงินแก สหรัฐอเมริกา
ลูกคาตางประเทศ
บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่
ใหคําปรึกษา
700,000 ดอลลาร 152,500 ดอลลาร
จํากัด
ทางดานการเงิน
แกลูกคา
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ตางประเทศ
บริษัท บรุคเคอร ดันน แอส
ใหคําปรึกษาดาน 10,000 ดอลลาร 750,000 ดอลลาร
เซท
การ
แอดไวเซอรี่ จํากัด (1)
ลงทุนสําหรับเงิน
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ลงทุน
Offshore Capital
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก คาเผือ่ การดอยคาเงิน
ลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เงินลงทุน
มูลคาตามบัญชี

ธันวาคม ธันวาคม

2552

ธันวาคม

2553

2552

4,251

(3,615)

9,354

-

(6,335)

-

(9,354)

6,011

6,879

50,433

-

-

-

164,946

-

-

-

5,311

-

22,067

-

-

-

-

-

-

-

(ถือหุนทางออม)
99.99

99.99 6,011

100.00

- 17,844

100.00 100.00 5,311
(ถือหุนทางออม)
48.00

48.00

-

(ถือหุนทางออม)
155,430
(26,942)

146,940
(35,045)

128,488

111,895

295,284

193,029 (26,942) (35,045)

(1) เปนบริษัทยอยในตางประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 โดยถือหุนทางออมผานบริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่
จํากัด โดยในระหวางปไดลดทุนลงเหลือ 10,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามวัตถุประสงคในการบริหารการเงิน
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(2) ในระหวางป บริษัทฯ ไดรับรูเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทยอย 2 แหงรวมเปนเงิน 203,550,184.00 บาท โดยไดรับเงิน
แลวในเดือนมิถุนายน 2553 จํานวนเงิน 42,111,860.00 บาท เดือนกรกฎาคม 2553 จํานวนเงิน 31,843,638.00 บาท เดือน
พฤศจิกายน 2553 จํานวนเงิน 59,207,720.00 บาท และในเดือนธันวาคม 2553 จํานวนเงิน 40,307,066 บาท สวนที่เหลือ
แสดงในรายการรายไดคางรับจํานวนเงิน 30,079,900 บาท ซึ่งไดรับเงินแลวในเดือนกุมภาพันธ 2554
(3) เปนบริษัทยอยในตางประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 บริษัทฯ ไดลงทุน 600,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตาม
วัตถุประสงคในการบริหารการเงิน โดยไดชําระเงินคาหุนดังกลาวแลวในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
(4) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนเน็ท จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 11,325,200.00 บาท เปน
ทุนชําระแลว 31,325,200.00 บาท โดยบริษัทฯ ไมไดลงทุนเพิ่ม และตอมาในวันเดียวกันผูถือหุนอื่นนั้น ไดขายหุนทั้งหมด
ใหแก บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด (บริษัทยอย) เปนจํานวนเงินรวม 600,000.00 บาท ทําใหกลุม
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.99 เปนรอยละ 99.99 สวนตางระหวางตนทุนของการรวมธุรกิจกับสวน
ไดเสียของกลุมบริษัทในมูลคาตามบัญชีของ บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนเน็ท จํากัด ซึ่งมีจํานวน 10,725,200.00 บาท ได
แสดงเปน “สวนตางจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย” ในสวนของผูถือหุน ในงบการเงินรวม
ตอมาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯไดขายหุนทั้งหมดใน บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนเน็ท จํากัด ใหแก บริษัท
บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด (บริษัทยอย) เปนจํานวนเงินรวม 281,000.00 บาท และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2553ไดเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอ็ดดูเทนเมนท แพลนเน็ท จํากัด เปน บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด รวมทั้งเปลี่ยน
ประเภทกิจการเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ

9. เงินลงทุนทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปดังนี้:ประเภท
การประกอบ
ธุรกิจ
เงินลงทุนทัว่ ไป-กิจการอืน่
บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)
หัก คาเผื่อดอยคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป - กิจการอืน่

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

45,325,997.46
(45,325,997.46)
-
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2552

45,325,997.46
45,325,997.46 45,325,997.46
(20,000,000.00) (45,325,997.46) (20,000,000.00)
25,325,997.46

-

25,325,997.46
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้การดอยคาเงินลงทุน ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
20,000,000.00
25,325,997.46
45,325,997.46

งบการเงินรวม
20,000,000.00
25,325,997.46
45,325,997.46

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ตั้งเพิ่มในระหวางงวด
ปรับปรุงลดลงในระหวางงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณดังนี้:(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร

เครื่องตกแตง อุปกรณ

อุปกรณ

รูปปนทราย และติดตั้ง สํานักงาน คอมพิวเตอร

อื่นๆ

ยานพาหนะ เว็บไซต

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2553

2,822,712 46,746,696

ซื้อเพิ่ม

-

จําหนาย/ตัดจําหนาย

- (8,685,408)

31 ธันวาคม 2553

-

2,822,712 38,061,288

818,320

19,830,636

810,016

-

-

23,121

(818,320) (6,511,707) (18,403)

5,617,149 2,494,963 7,680,000
44,518

-

-

(201,880) (2,494,963) (3,000,000)

360,729

87,181,221

-

67,639

- (21,730,681)

-

13,318,929

814,734

5,459,787

- 4,680,000

360,729

65,518,179

990,169 7,090,321

271,213

30,475,060

21,391

8,030,739

คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553

-

7,719,457

340,208

9,586,020

625,680

3,851,992

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

3,202,306

122,412

3,196,883

90,154

788,374

จําหนาย/ตัดจําหนาย

- (4,971,877)

31 ธันวาคม 2553

-

5,949,886

-

9,051,863

680,903

4,527,984

1 มกราคม 2553

-

-

-

-

-

-

-

ตั้งเพิ่มระหวางป

-

-

-

-

-

-

31 ธันวาคม 2553

-

-

-

-

-

-

1 มกราคม 2553

2,822,712 39,027,239

478,112

10,244,616

184,336

31 ธันวาคม 2553

2,822,712 32,111,402

-

4,267,066

133,831

(462,620) (3,731,040) (34,931)

373,219

236,000

(112,382) (1,363,388) (2,999,999)
- 4,326,322

- (13,676,237)
292,604

24,829,562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,765,157 1,504,794

589,679

89,516

56,706,161

353,678

68,125

40,688,617

คาเผื่อการดอยคา

มูลคาสุทธิตามบัญชี
931,803

-

คาเสื่อมราคาสําหรับป :
ป 2552

9,096,826

ป 2553

8,030,739

198

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2553

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดิน

อาคาร

เครื่องตกแตง อุปกรณ
และติดตั้ง สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ เว็บไซต

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2553

2,822,712 38,061,288 13,318,929 774,421

5,074,915 7,680,000

230,729 67,962,994

ซื้อเพิ่ม

-

-

-

23,121

38,150

จําหนาย/ตัดจําหนาย

-

-

-

(7,000)

-

31 ธันวาคม 2553

2,822,712 38,061,288 13,318,929 790,542

5,113,065 4,680,000

230,729 65,017,265

1 มกราคม 2553

-

4,046,821

6,829,061 599,031

3,484,174 7,090,321

230,728 22,280,136

คาเสื่อมราคาสําหรับป

-

1,903,065

2,222,802

จําหนาย

-

31 ธันวาคม 2553

-

-

-

61,271

(3,000,000)

-

(3,007,000)

คาเสื่อมราคาสะสม

5,949,886

-

70,929

706,621

(3,344)

-

9,051,863 666,616

236,000

-

5,139,417

(2,999,999)

-

(3,003,343)

4,190,795 4,326,322

230,728 24,416,210

คาเผื่อการดอยคา
1 มกราคม 2553

-

-

-

-

-

-

-

-

ตั้งเพิ่มระหวางป

-

-

-

-

-

-

-

-

31 ธันวาคม 2553

-

-

-

-

-

-

-

-

มูลคาสุทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2553

2,822,712 34,014,467

6,489,868 175,390

1,590,741

589,679

1 45,682,858

31 ธันวาคม 2553

2,822,712 32,111,402

4,267,066 123,926

922,270

353,678

1 40,601,055

คาเสื่อมราคาสําหรับป :
ป 2552

5,209,458

ป 2553

5,139,417

11. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (BROOK-W3) อายุ 5 ป จํานวน 30,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา
ใหแกกรรมการ 11,800,000 หนวย และพนักงาน 18,200,000 หนวย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช
สิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน และมีราคาการใชสิทธิเทากับ 0.80 บาทตอหุน ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช
สิทธิไดตามเงื่อนไขที่กําหนด (หลังจาก 12 เดือน นับแตวันที่ไดรับการจัดสรร) ซึ่งที่ประชุมไดอนุมัติจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการแลวจํานวน 11,800,000 หนวย และใหแกพนักงาน 12,450,000 หนวย
และตอมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนของพนักงานจํานวน 5,750,000 หนวยที่ยัง
มิไดจัดสรร ถือไดวาหมดอายุลงแลวเนื่องจากไมไดจัดสรรใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป ตามประกาศของ ก.ล.ต.
ที่ กจ.36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544
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เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิ (BROOK-W3) ใหแกพนักงานจํานวน 3,350,000 หนวย ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W3)
ใหแกพนักงานจึงไดจัดสรรหมดแลว
ณ วันที่ 15 กันยายน 2553 กรรมการไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 6,000,000 หนวย
ในราคาหุนละ 0.80 บาท รวมเปนเงิน 4,800,000.00 บาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว ในวันที่ 22 กันยายน 2553
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2553 กรรมการและพนักงานไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน
12,600,000 หนวย ในราคาหุนละ 0.80 บาท รวมเปนเงิน 10,080,000 บาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลว ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W3) ที่จัดสรรใหแกกรรมการจํานวน 750,000
หนวย และพนักงานจํานวน 4,900,000 หนวย ยังไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ดังกลาว
12. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
กําไร(ขาดทุน
(พันบาท)
ถวงน้ําหนัก(พันหุน)
ตอหุน(บาท)
2553
2552
2553
2552
2553
2552
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 5,650,000 หนวย
(2552 : 21,050,000 หนวย)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ ปนของผูถอื หุน
สามัญ
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญ
เทียบเทา
เปนหุนสามัญ)

171,200

76,470

726,576

724,536

-

-

-

-

171,200

76,470

726,576

724,536
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก (พันหุน)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
(พันบาท)

กําไร(ขาดทุน
ตอหุน(บาท)

2553

2552

2553

2552

2553

2552

127,645

(55,535)

726,576

724,536

0.18

(0.08)

-

-

-

-

127,645

(55,535)

726,576

724,536

0.18

(0.08)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทาปรับลด

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 5,650,000 หนวย
(2552 : 21,050,000 หนวย)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา
เปนหุนสามัญ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไมมีผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลดจากใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางงวดของหุนสามัญต่ํากวาราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
13. คาตอบแทนผูบ ริหาร
คาตอบแทนผูบ ริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ
เปนตน
14. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทนผูบริหาร)
คาตอบแทนผูบริหาร (สวนที่เปนตนทุนและการบริหาร)
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
คาที่ปรึกษา
คาโฆษณา
คาเผื่อดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2553
20,842,132.31
27,458,734.29
15,707,707.88
14,998,474.65
46,594.77
25,325,997.46
31,060,269.23
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2552
19,348,345.28
20,390,705.80
9,103,453.83
5,272,863.93
81,186.92
20,000,000.00
3,735,015.00
6,333,206.20

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
14,242,264.13
22,537,804.29
5,143,072.35
56,545.21
40,320.00
26,576,997.46
9,073,020.00
33,630,640.31

2552
11,951,551.80
20,390,705.80
5,209,458.48
14,398,000.00
26,600.00
32,364,020.00
13,690,111.16
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15. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ตั้งแตไตรมาส 4/2553 เปนตนไป บริษัทฯ ไดจัดกลุมงานการใหบริการใหม ใหสอดคลองกับการจัด
องคกรของบริษัทฯ ดังนี้
1. การใหคําปรึกษา
2. การลงทุน
โดยการดําเนินธุรกิจสวนใหญเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย บริษัทฯ ไดจัดประเภทการดําเนินงานแยก
ตามสวนงาน ของป 2552 ใหสอดคลองกับการจัดกลุมใหมเพื่อการเปรียบเทียบกันได ดังนี้ :15.1 การดําเนินงานแยกตามสวนงาน
(หนวย : พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ที่ปรึกษาธุรกิจ
2553
2552

ฝายการลงทุน
2553
2552

รายการตัดบัญชี
2553
2552

284,738

113,200

360,690

102,833 (269,018)

(106,850)

(41,256)

(18,375)

(11,671)

177,888

71,944

342,315

งบการเงินรวม
2553
2552

รายไดจากการขายและบริการ
(37,264)

376,410

178,769

66,404

24,404

(58,821)

(28,523)

91,162 (202,614)

(12,860)

317,589
8,500
(78,531)
(25,326)
(12,726)
(336)
(4,421)

150,246
8,995
(53,086)
(20,000)
(3,735)
(5,365)
(405)
-

(33,549)
171,200

(180)
76,470

ตนทุนขายและบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
คาตอบแทนผูบริหาร (สวนการบริหาร)
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ขาดทุน(กําไร)สุทธิจากสวนที่เปนของผูถือ
หุนสวนนอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
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การดําเนินงานแยกตามสวนงานดังกลาวขางตน ไดแสดงในรูปแบบรายละเอียดกําไรสุทธิ ดังนี้;
(หนวย : พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ที่ปรึกษาธุรกิจ
ฝายการลงทุน
งบการเงินรวม
2553
2552
2553
2552
2553
2552
219,270
76,134 157,140 102,635
376,410
178,769
(40,446) (16,852) (18,375) (11,671)
(58,821)
(28,523)
178,824
59,282 138,765
90,964
317,589
150,246
5,906
8,995
2,594
8,500
8,995
(42,495) (51,085) (36,036)
(2,001)
(78,531)
(53,086)
- (25,326) (20,000)
(25,326)
(20,000)
(3,735)
(3,735)
(12,726)
(5,365)
(12,726)
(5,365)
(336)
(405)
(336)
(405)
(4,421)
(4,421)
(33,549)
(180)
(33,549)
(180)
95,960
11,647
75,240
64,823
171,200
76,470

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
คาตอบแทนผูบริหาร (สวนการบริหาร)
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ขาดทุน(กําไร)สุทธิจากสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

15.2 สินทรัพยแยกตามสวนงาน
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
ที่ปรึกษาธุรกิจ
2553

ฝายการลงทุน

2552

2553

2552

รายการตัดบัญชี
2553

งบการเงินรวม

2552

2553

2552

สินทรัพย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

120

549

8,124

190

11,552

อุปกรณสวนกลาง

40,495

45,154

สินทรัพยสวนกลาง

628,239

382,124

รวมสินทรัพย

668,924

438,830
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-
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16. ภาระผูกพัน
16.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งตองจายคาบริการในอนาคต
ดังตอไปนี้ :บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม

จํานวนเงิน (ลานบาท)
0.44
0.01
0.45

16.2 บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเขาทําสัญญา
กับบริษัท ตางประเทศแหงหนึ่ง เพื่อความรวมมือในการใหบริการเกีย่ วกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศไทย โดยบริษัทยอยดังกลาวผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามสัญญา และจะตองจายคาใชจายใน
การใชขอมูลทางการตลาดทั่วโลก จํานวน 8,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอป และคาใชจายในการ
เขาถึงขอมูลเพื่อเชื่อมตอกับพันธมิตรจํานวน 2,250 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอป นอกจากนี้ บริษทั
ยอยดังกลาว ยังตองปนสวนแบงรายไดใหกับบริษัทคูสญ
ั ญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของรายได และ
อีกรอยละ 1 ของรายไดในกรณีเปนรายไดที่เกิดจากการทําธุรกรรมกับลูกคาตางประเทศ โดยสัญญา
ดังกลาวหมดอายุในป 2551 และบริษัทฯไดตอสัญญาออกไปมีกําหนดระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดในป
2554
16.3 บริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งไดลงนามในสัญญาบริหารจัดการกองทุนแหงหนึ่งซึ่งจด
ทะเบียนในตางประเทศโดยไดคิดคาบริหารจัดการเปนรายเดือนตามอัตราที่กําหนดในสัญญา
สัญญานี้มีผลบังคับจนกวาจะเลิกกองทุน หรือทั้งสองฝาย ตกลงใหเลิกสัญญา
17. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และมีความเสี่ยงจากการที่
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการ
เก็งกําไรหรือเพื่อการคา
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดใน
อนาคต ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝายบริหารเชื่อวาบริษัทไมมี
ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ มีความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราตา งประเทศ ซึ่ง เกิด จากรายการคาที่เ ปน เงิน ตรา
ตางประเทศ ฝายบริหารเชื่อวาบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เปน
สาระสําคัญ ดังนั้น บริษัทจึงไมไดใชอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเงื่อนไขที่
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด ฝายบริหารไดวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาอยางสม่ําเสมอ และเชื่อวาไม
มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตามจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงในรายงาน
การเงินเปนจํานวนที่ครอบคลุมผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไมไดแลว
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวน
ของกระแสเงินสดลดลง
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน
ในขณะที่ทั้ง สองฝา ยมีค วามรอบรูแ ละเต็ม ใจในการแลกเปลี่ย นกัน ในราคาตลาด ในการพิจ ารณา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทฯ มีการพิจารณาสถานการณ
ปจจุบันและตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงิน
ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ไมแตกตาง
อยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี
18. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติเห็นชอบใหจัดประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปขึ้นในเดือนเมษายน 2554 และเสนอใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม
2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท โดยหักเงินปนผลระหวางกาลทีจ่ า ย
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ไปแลวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.02 บาท คงเหลือเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท
กําหนดจายวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
19. การจัดประเภทบัญชีใหม
บริษัทฯ ไดจัดประเภทของรายการบัญชีบางรายการของงบการเงินป 2552 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการ
แสดงงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
20. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
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