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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN AND EXECUTIVE COMMITTEE
In 2013, The SET main index dropped 6.70 percent from last year 2012 as market sentiment was
undermined by domestic political unrest, although the economic recovery of the U.S., Japan, and
European countries drew investors back to those markets.
However, successful in advice for debt restructuring of a big listed company and oversea fund
management business, has enable us to lift our business to new levels of success.
Consolidated revenue for the year was Baht 638.07 million and net profit of Baht 254.37 million
representing an increase of 17% and a decrease 19% from 2012. Brooker is in a strong financial
position with total assets of Baht 1,139.05 million, total liabilities of Baht 111.67 million, debt to equity
ratio of 0.11 while consolidated shareholders’ equity remained a healthy Baht 1,027.37 million.
The Company has adopted principle of sustainable business operation under balance in terms of
performance and paying attention to environment, society, community, and adopting international
standard risk management as guidelines for business operation and we remain optimistic for our own
operations in 2014.
The Company is also prepared for changes from both external and internal factors. Moreover, the
Company has set social target in connection with sustainable development, creating equality and
fairness for society, personnel development to be competent and behaved people with virtue, ethics
and better living condition, together with development of favorable work environment.
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 2013 Annual General
Meeting (AGM). In addition, the Company was assessed for survey of corporate governance project,
from Thai Institute of Directors, as “Excellent” for the first time. 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 2013 are reasonably reliable.

Dr Narongchai Akrasanee
Chairman
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ON
CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2013
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. Sompong Phaoenchoke (replacing Mr. Chaipatr Srivisarvacha effective August 9, 2013) 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. In performing its duties the Audit Committee has worked closely with other
committees such as the Compensation, Executive, Investment, Nominating and Risk Management
Committees.
There were four Audit Committee meetings in the financial year of 2013 and one Audit
Committee meeting in 2014 for a total of five meetings. Two Audit Committee Directors attended all
meetings and one Audit Committee Director attended two of the five meetings since Khun Sompong
has just appointed to a new member since August 9, 2013. Management executives, external auditors
and internal auditors participated in all meetings except when the agenda items dealt with internal
personnel issues. The Audit Committee performing the following tasks.

1. Reviewed the interim and annual financial statements of 2013 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 2013. 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 2013.

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.
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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.

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 2014 and
propose their appointment to the Board of Directors for approval at the Annual Shareholder’s
Meeting for the year 2014. The Audit Committee considered the performance, independence
and remuneration and agreed to propose appointing Prof. Emeritus Kesree Narongdej CPA No.
0076 or Mr. Chaiyuth Angsuwithaya CPA No. 3885 or Mrs. Natsarak Sarochanunjeen CPA No.
4563 or Mr. Sumit Khopaiboon CPA No. 4885 of A.M.T. & Associates, to serve as the
Company’s external auditor for the year 2014. 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.



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

(Peter D.Weldon)
Chairman of the Audit Committee
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REPORT OF THE NOMINATING COMMITTEE

The Nominating Committee is chaired by Mrs. Punnee Worawuthichongsathit (Independent Director),
and the other members are Mr. Phongchai Sethiwan (Non-Executive Director), Mr. Kirin Narula (NonExecutive Director), and Mr. Varut Bulakul (Executive Director).
In year 2013, the nominating committee performed Board-assigned duties under its own charter
prudently, competently, and independently in recruiting a qualified individual to become a new member
of the Company’s Board of Directors, who is Mr. Sompong Phaoenchoke replacing Mr. Chaipatr
Srivisarvacha, and in recruiting Directors to replace those who had completed their terms, for approval
by the Board of Directors and the Annual General Meeting of shareholders.
Two meetings were held during the year with all members in attendance. Members with vested
interests duly abstained on relevant matters.
The Company has publicized details about the criteria and processes for recruitment of Directors in the
annual report.

Punnee Worawuthichongsathit
Chairperson of the Nominating Committee
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REPORT OF THE COMPENSATION COMMITTEE
The Compensation Committee consists of Mrs. Punnee Worawuthichongsathit, who is the chair, and
two independent directors and one executive director, namely Mr. Sompong Phaoenchoke, Mr. Peter
Weldon and Mr. Varut Bulakul.
The Compensation Committee is responsible for reviewing and proposing to the Board of Directors the
budget for the compensation of the Company’s directors and senior management, as well as the
aggregate salary budget.
To carry out its assigned duties the Compensation Committee held one meeting for the year 2013.
The Compensation Committee has established clearly defined polices, criteria, and procedures as a
guideline and framework for performing their duties.
In setting the appropriate compensation for the Directors and 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 and the economy as a whole.
As at 31 December 2013, the Company’s Board of Directors comprised four independent directors, two
non-executive directors and four executive directors. For 2013, 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 Annual General Meeting of shareholders have approved.

Punnee Worawuthichongsathit
Chairperson 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 720,923,643

Paid-up Capital

Baht 470,668,285

Ordinary Shares

941,336,570 shares

Par Value

Baht 0.50

Registrar
(Share and Warrant)

Thailand Securities Depository Co Ltd
7th Floor, The Stock Exchange of Thailand Building
62 Ratchadapisak Road
Klong Toey District, Klong Toey Sub-District
Bangkok 10110.
Tel: +66 (0) 2229-2800
Fax: +66 (0) 2654-5642, +66 (0) 2654-5645

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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Vision
To be an effective and accountable organization by providing value-added solutions so that our
customers can achieve their ultimate objectives, including an appropriate return for shareholders and a
positive environment for all stakeholders.

Mission




Create and develop, based on our specialized knowledge and experience, the best possible
valued-added solutions and tools to ensure optimum benefits for customers
Provide our fund investors with a satisfactory return on their investment
Develop corporate social responsibilities in all projects

Philosophy








Business unit impact positive for customers
Return on Investment fair and appropriate
Orientation for ultimate solutions
Objectivity, integrity and accountability
Knowledge and tools for valued-added solutions
Environmentally responsible
Retention of customers via successful project implementation and tangible benefits
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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.
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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:

2011
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

99.99

Baht
’000

2012
Baht
’000

%

2013
%

Baht
’000

%

424,960

66.60

10,032

6.93

137,646

25.28

328

0.23

1,739

0.32

16,861

2.64

56,141

38.78

230,451

42.32

82,886

12.99

BROOK

7,970

5.51

11,504

2.11

2,882

0.45

BROOK &

14,129

9.76

11,983

2.20

6,320

0.99

-

-

131,540

24.16

-

-

48,807

33.71

17,673

3.25

100,989

15.83

7,361

5.08

1,979

0.36

3,173

0.50

144,768

100.00

544,515

100.00

638,071

Subsidiaries
Unrealized gain in

BROOK &

trading securities

Subsidiaries

Gain on sale of
Trading securities
Other Income*

BROOK &
Subsidiaries
BROOK &
Subsidiaries

Total Revenues

100.00

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 2013 was as follows:-

The Brooker Group
Public Co Ltd
99.99%

Business & Financial Consulting,

Brooker Capital Co Ltd

Investments
Specialist investment holding
company

Brooker Business Solutions Co Ltd

99.99%
99.99%

Brooker Corporate Advisory Co Ltd

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

Brooker International Co Ltd

Business consulting services

100%

27.79%

Brooker Planner Co Ltd
72.21%

Business Consulting Services

Business Consulting Services

48.00%
40.00%

Binswanger Brooker (Thailand) Ltd

Brooker Dunn Asset Advisory Ltd 1/
60.00%

Real estate brokerage

Offshore capital management

and consultancy

99.99%

48% held by Asian Ocean
Enterprises Ltd and 4% by Simpson
Financial Ltd

Brooker Investment Advisory Securities Co Ltd

Notes: 1/

Investment Consulting Services
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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

2,287,000

2,287,000

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
Held through Brooker Corporate Advisory
Co Ltd 60%
Held by The Brooker Group Plc 40%

1,364,795
922,205
2,287,000

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

Brooker Dunn Asset Advisory Ltd

Offshore capital management

Ordinary

250,000

120,000

48.00

Business consulting services

Ordinary

433,818

433,813

99.99

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

Brooker Planner Co Ltd
(Formerly known as Brooker Consulting
Co Ltd )
Held through Brooker Corporate Advisory
Co Ltd 72.21%
Held by The Brooker Group Plc 27.79%

313,247
120,566
433,813

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

16

The Brooker Group Public Co Ltd

Annual Report 2013

No of

Company

Holding

Type of

Type of

Issued

No of

Business

Share

Shares

Shares

%

Ordinary

601,608

601,598

99.99

Investment Holding,
Business consulting services

Ordinary

600,000

600,000

100.00

Investment Advisory

Ordinary

200,000

199,997

99.99

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

Address: Wyndham Place, 26 Floor,
44 Wyndham Street
Central, Hong Kong

Brooker Investment Advisory
Securities Co Ltd
Address: 26th Floor, The Trendy Building
10/190-193 Soi Sukhumvit 13
Sukhumvit Road
Klong Toey Nua, Wattana
Bangkok 10110
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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 provided more benefits in relation to sales growth to the directors, management
and employees of the Company 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
The Company continues to concentrate in expanding its business in giving investment consultation
for Offshore Capital, which is related to our financial business services and investments, the
Company began this service in 2008, the successful of business must be based on the results of
past performance as a proof to attract Offshore Capital to make use of the Company’s service and
with the average results of operations during the past 6 years have been very impressive which
making Offshore Capital grow so fast and have contributed to the increase in profits to the company
quite substantially. Meanwhile, in recent years the Company has been granted a license as an
investment advisor from the Ministry of Finance and already approved to operate such business
from the Securities and Exchange Commission. This will enable the Company to increase more
business from providing investment advice to general investors which will expand a diverse
customer base with the investment value and the operating costs relatively low, but can give us a
high return yield when we added more customers. This will mitigate the risk in business expansion.
However, the U.S. economy has been improving which making it less necessary to rely on QE
(Quantitative Easing) to stimulate the economy. It was a good timing for the Federal Reserve to
gradually reduce the amount of bonds purchased. By reducing the amount, will cause Thailand to
face a liquidity risk since foreign investors’ funds that have been invested a lot earlier may withdraw
if there is a huge outflow of capital may result in an increasing in interest rate which will make a
path for 2014 Thailand economic recovery to continues to face various downward risk factors that
may put pressure on domestic economic activities. In particular, the risk of political conflict still
unclear how it will end. From the political situation in the country, which is currently still unclear to
the 2014 election? It is likely that Thailand will have no legitimate new government took over to run
the country or face a vacuum for about 6 months in the first half of the year, which would not have
any stimulus packages from the government to stimulate the economy by means of the budget, all
measures and policies at all. While the exports sector still have not fully recovered, thus estimated
that the rate of economic growth or GDP in 2014 will grow by only 2% of the original forecast to
grow by 4% and will impact the employment with the newly graduates of 6-7 hundred thousand
people jobless. Unfortunately, during the same period we have faced with the unevenness of the
global economic recovery. Whether the threat of a bubble in China's financial sector or the inflow
and outflow of international capital flows which are fast and furious. Fluctuations in commodity
prices especially oil and gold, including the declining in commodity prices of agriculture products.
There also the risk of natural disasters, the risk of disruption from the international economy such
as the U.S. from its public debt, Japan from the increasing in VAT or the Euro zone from their
remaining high unemployment. Most of these factors affect the ability of our economy growth for
this year.
All these risks are affecting the spending on all sectors including public, private, and household
sectors. Moreover, consumer spending has been added pressure from its household accumulate
high levels of debts. Throughout the living expenses has been on the rising trend which when
combined with the export sector of Thailand is also unlikely to be back as a fully driving force for
moving Thailand’s economy. Despite a positive start to benefit from the growth expansion of the
world economy, all are important factors that affect the company's business plan for 2014, which
reflecting more cautious for business growth.
However, the Company would continue to be affected as well but will not be at a serious level,
since the Company has provided very good acceptable results for customers, which is strength of
the company's ability to attract new customers and at the same time will also retain old customers
as well. Including the Company has few employees and is operating very carefully not to expand
too quickly and too risky or too large based on experience, knowledge and the ability of the
management team that lead the Company to cope with such situations quite well and satisfy with all
customers.
In 2014, the Company continues to focus on its existing business as well as to focus on finding
opportunities to invest or looking for a business to support its current business and give a high
19

Annual Report 2013

The Brooker Group Public Co Ltd

return yield under thoroughly analysis and carefully considered of all risk by related Subcommittee
on the amid of volatility or crisis that continues to exist on the best interest and most benefit to
shareholders as usual.
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.

Foreign currency risk
The Company is exposed to foreign currency risk relating to trading transactions which are
denominated in foreign currencies. Management believes that there is no significant affect from the
foreign currency risk. Because of the balance of foreign currency is due from transactions between
foreign subsidiaries, which the Company is able to set a payment period corresponding to the
fluctuation of exchange rate. Thus, the Company does 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 statement of financial position date
there were no significant concentrations of credit risk. The credit risk is represented by the carrying
amount of each financial asset in the statement of financial position. However, management does
not anticipate material losses from its debt collection.
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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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SHAREHOLDER STRUCTURE AND MANAGEMENT
CAPITAL STRUCTURE (as at 31 December 2013)
1. Ordinary Shares
The Company has a registered capital of 1,405,847,286 ordinary shares and an issued and paid-up
capital of Baht 470,668,285 comprising of 941,336,570 ordinary shares of Baht 0.50 par value.
2. Warrant to purchase ordinary shares (BROOK-W4)
On July 4, 2011 the Company’s extraordinary shareholders meeting no. 1/2011 approved a
resolution to issue of 374,392,781 warrants (BROOK-W4) to purchase new ordinary share of Baht
0.05 per unit for offering to the existing shareholders. A unit of warrant has the rights to purchase 1
new ordinary share, unless the exercised rights are adjusted according to the exercise adjustment
condition, at an exercise price of Baht 1.05 per share, unless the exercised prices are adjusted
according to the exercise adjustment condition. Warrant holders can exercise their rights to
purchase the company’s ordinary shares on the last business day of every quarter throughout 5
years from the issuance date. As of September 30, 2011, the shareholders had paid for the
warrants of 374,392,632 units totaling Baht 18,719,631.60.
As at December 31, 2011 none of the above allotted warrants have been exercised as exercise
price is higher than fair price of the common share.
As at December 31, 2012, a shareholder exercised his warrants rights to purchase the allotted
ordinary shares for 500 units. The remaining of warrants which have not been exercised are
374,392,132 units.
On April 26, 2013, the Company changed the exercise price from Baht 1.05 to Baht 1.047 and
the numbers of warrants to purchase an ordinary share from 1:1 to 1: 1.004 (according to the
below table).
On September 23, 2013, the Company changed the exercise price from Baht 1.047 to Baht 0.838
and the numbers of warrants to purchase an ordinary share from 1:1.004 to 1: 1.255 (according
to the below table).
On December 31, 2013, 21 warrant holders exercised their warrant rights to purchase the allotted
ordinary shares for 4,955,200 units. The remaining of warrants which have not been exercised
are 369,436,932 units.
As of December 31, 2013, the exercised warrants and unexercised warrants balance are as
follows;
Number of units
BROOK-W4
Allotted warrants
Less : Exercised and converted to ordinary
Shares as of December 31, 2013
Balance of allotted warrants
Duration of the warrants (Year)
Exercise rate (units : share) (former 1:1),
(former 1:1.004)

374,392,632
(4,955,700)
369,436,932
5
1 : 1.255

Exercise price to buy 1 ordinary share (Baht)
(former Baht 1.05), (former Baht 1.047)
Baht 0.838
Sep 30, 2011

First exercise date
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Last exercise date

Aug 08, 2016

SHAREHOLDER STRUCTURE
Major shareholders of the Company as at the closing date of the register book on 27 December 2013
were as follows:

Name
1. Bulakul Family

No of

Holding

Shares

(%)

225,399,278

23.94

63,246,827
133,937,720
28,214,731

6.72
14.23
2.99

2. MayBank Kim Eng Securities Pte Ltd

176,035,527

18.70

3. Quam Securities Company Limited A/C Client

138,010,498

14.66

4. Nomura Singapore Limited – Customer Segregated
Account

59,028,750

6.27

5. Thai NVDR Co Ltd

51,406,313

5.46

6. Mr Kirin Narula

19,312,500

2.05

7. Mr Chalermchai Mahakitsiri

17,744,600

1.89

8. Mr Veerasak Boonyavoramedhi

16,250,000

1.73

9. Mr Kiart Srichomkwan

11,254,125

1.20

10. The Maraman Settlement

10,038,075

1.07

11. Mr Thanit Oonlaiat

6,687,500

0.71

12. Mr Sukanet Chandharuchanon

6,040,000

0.64

13. Mr. Amarin Narula

5,673,750

0.60

14. Others

198,455,654

21.08

Total

941,336,570

100.00

- Mr Chan Bulakul
- Ms Varinthorn Bulakul
- Mr Varut Bulakul

The Company’s dividend payment policy
The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2011 held on 27th April 2011 resolved the
Company’s dividend payment policy to be as follows:
“dividend payment policy of not less than 50% of net profit after tax depend upon financial condition and
cash flow availability”

Subsidiaries’ dividend payment policy
The Company holds shares 99.99 % in all subsidiaries, therefore its dividend payment policy depend
upon its financial condition and cash flow availability follow as concerned law such as Commercial Law.
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ORGANIZATION STRUCTURE
AS AT 31 DECEMBER 2013

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 2013, 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 10 members (each a “Director”). The current members of the
Board of Directors are as follows:
Name
1. Dr Narongchai Akrasanee
2. Mr Chan Bulakul

3. Mr Phongchai Sethiwan

4. Mr Robert William McMillen
5. Dr Peter Weldon

6. Mr Sompong Phaoenchoke*

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

8. Mr Anake Kamolnate

9. Mr Kirin Narula

Current Position
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
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
Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee
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Name

Current Position

10. Mr Varut Bulakul

Member of the Executive Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Nominating Committee
Member of the Investment Committee

* He has been appointed as a director from the Board of directors since 9 August 2013
replacing Mr Chaipatr Srivisarvacha who resigned on 16 May 2013.
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 six times per year.
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.
7. The Board of Directors shall perform their duties strictly follow as laws such as some business
activities have to get approval from the shareholders meeting before doing.
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 and report to the
Board. The present Executive Committee comprises of the following directors:
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

3. Mr Anake Kamolnate

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

4. Mr Varut Bulakul

Member of the Executive Committee
Member of the Nominating Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Investment Committee
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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:
 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. 6/2012 held on 9 August 2012 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 2012. 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 Sompong Phaoenchoke*

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

* He has been appointed as a director from the Board of directors since 9 August 2013 replacing
Mr Chaipatr Srivisarvacha who resigned on 16 May 2013.
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;
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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,
(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 had ever been chairman of a
company in Hong Kong and served as a director in other companies in Hong Kong and the
Philippines.
Mr Sompong Phaoenchoke is presently Managing Director of Thai Rung Union Car Plc and to be a
director in many companies.
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, Chairman of the Audit Committee of Mono Technology Plc 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 38-40.
4. The Compensation Committee
The present Compensation Committee comprises of the following directors:
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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 Sompong Phaoenchoke

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

4. Mr Varut Bulakul

Member of the Executive Committee
Member of the Nominating Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Investment Committee

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 present Nominating Committee comprises of the following directors:
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

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

4. Mr Varut Bulakul

Member of the Executive Committee
Member of the Nominating Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Investment 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.
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2. Any other duties assigned by the Board of Directors.
6. The Risk Management Committee
The present Risk Management Committee comprises of the following directors:
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

3. Mr Kirin Narula

Authorized 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 present Investment Committee comprises of the following directors:
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
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Name

Current Position

3. Mr Amornsakdi Ketcharoon

Senior Vice President, Business & Financial
Consultancy, Investments

4. Mr Varut Bulakul

Member of the Executive Committee
Member of the Nominating Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Investment Committee

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.
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 are considering the Board diversity such as professional skill, specific skill expert
and gender etc.
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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,
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;
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(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;
(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
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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.
5. Board of Directors’ Meetings
The Board of Directors must meet at least one four times per year 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 2013

Name

Position

Remuneration
(Baht)

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

-0-

None

3. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee

-0-

None

4. Dr Peter Weldon

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

122,500

Director’s Fees

5. Mr Sompong Phaoenchoke

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

17,500

Director’s Fees
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Name

Remuneration
(Baht)

Position

Type of
Remuneration

6. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

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

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-

8. Mr Kirin Narula

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

75,000

Director’s Fees

9. Mr Phongchai Sethiwan

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

90,000

Director’s Fees

10. Mr Varut Bulakul

Member of the Executive Committee

45,000

Director’s Fees

50,000

Director’s Fees

137,500

Director’s Fees

None

Member of the Nominating Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Investment Committee
11. Mr Chaipatr Srivisarvacha
Independent Director
He resigned from director on 16 May Member of the Audit Committee
2013
Member of the Compensation Committee

* He has been appointed as a director from the Board of Directors which was held on 9 August 2013
* 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

8

842,500
4,130,000

Director’s Fees
Bonus

Executive Officers (including Executive Directors)

5

34,889,307

Salary and
Bonus

Other Remunerations
Warrant to purchase ordinary shares (BROOK-W4)
On July 4, 2011 the Company’s extraordinary shareholders meeting no. 1/2011 approved a
resolution to issue of 374,392,781 warrants (BROOK-W4) to purchase new ordinary share of Baht
0.05 per unit for offering to the existing shareholders. A unit of warrant has the rights to purchase 1
new ordinary share, unless the exercised rights are adjusted according to the exercise adjustment
condition, at an exercise price of Baht 1.05 per share, unless the exercised prices are adjusted
according to the exercise adjustment condition. Warrant holders can exercise their rights to
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purchase the company’s ordinary shares on the last business day of every quarter throughout 5
years from the issuance date.
In 2013, 21 warrant holders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary shares
in total 4,955,200 units. The remaining of warrants which have not been exercised are 369,436,932
units.
Details of the allotment of warrants (BROOK-W4) to the Company’s directors

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
Member of the Nominating Committee
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee

3. Mr Phongchai Sethiwan

Number of
Warrants

Balance of
Warrants

BROOK-W4

As at 31 Dec
2013

750,000

750,000

25,298,731

25,298,731

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

425,000

425,000

4. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee

512,300

-0-

5. Dr Peter Weldon

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

350,000

350,000

6. Mr Sompong Phaoenchoke*

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

-0-

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

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

50,000

50,000

8. Mr Anake Kamolnate

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

768,455

-0-

9. Mr Kirin Narula

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

7,725,000

7,725,000

10. Mr Varut Bulakul

Director
Member of the Executive Committee
Member of the Nominating Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Investment Committee

-

11,285,892

*He has been appointed as a director from the Board of Directors which was held on 9 August 2013
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Changes in securities holding of the Directors were as follows:
Number of Shares Held
Name

Position

Increase/

31 Dec 12

31 Dec 13

(Decrease)

1,500,000

1,875,000

375,000

50,597,462

63,246,827

12,649,365

850,000

1,062,500

212,500

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

5. Dr Peter Weldon

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

6. Mr Sompong Phaoenchoke*

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

1,013,800

1,267,250

253,450

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

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

-0-

-0-

-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-

(1,500,000)

9. Mr Kirin Narula

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

15,450,000

19,312,500

3,862,500

10. Mr Varut Bulakul

Director

22,571,785

28,214,731

5,642,946

1,000,000

700,000

-0-

875,000

(1,000,000)

175,000

Member of the Executive Committee
Member of the Nominating Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Investment Committee

*He has been appointed as a director from the Board of Directors which was held on 9 August 2013

Provident Fund
The contributions of the Company to the Provident Fund for the Executive Officers in 2013 were Baht
1,346,869.44
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DETAILS OF DIRECTORS AND EXECUTIVE MANAGEMENT
AS OF 31 DECEMBER 2013
Dr Narongchai Akrasanee
Positions

Independent Director
Chairman

Date of appointment

February 27, 2003

Age

69 years

Education

Ph D Economics, John Hopkins University, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2003)

Shareholding

1,875,000 shares, equal to 0.20% of paid up capital

Experience

2003-Present
2012-Present
2012-Present
2011-Present
2010-Present
2009-2013
2006-Present
2006-Present
2004-Present
2004-Present
2002-Present
1997-Present
1984-Present

Chairman, The Brooker Group Public Co Ltd
Chairman, Ananda Development Public Co Ltd
Chairman of the Audit Committee, Malee Sampran Public Co Ltd
Member, Monetary Policy Committee of the Bank of Thailand
Chairman, Thailand National Committee for Pacific Economic
Cooperation Council (TNCPEC)
Director, National Economic and Social Development Board
Council Member, Khon Kaen University
Vice Chairman, Thai-German Products Public Co Ltd
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
Member of the Board of Directors & Council of Trustees,
Thailand Development Research Institute (TDRI)

Mr Sompong Phaoenchoke
Positions

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

Date of appointment

August 09, 2013

Age

54 years

Education

Master's degree in Industrial Engineering, Keio University, Japan

Training

National Defence College Class of 2006 and Capital Market Academy No.8
National Defence College Course in high level security management and
administration (class of 2010)
Director Certification Program 26/2003: IOD

Shareholding

1,267,250 shares, equal to 0.13% of paid up capital

Experience

2013-Present
1990-Present
2003-Present
1987-Present
1992-Present
1992-Present
1993-Present
1994-Present
2004-Present
2004-Present
2007-Present
1989-Present
1991-Present
2001-Present
1986-Present
1996-Present
2004-Present

Independent Director and Member of the Audit Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Director & Managing Director, Thai Rung Union Car Plc.
Chairman of Risk Management Committee, Thai Rung Union Car Plc.
Director & Vice President, Thai V.P. Corporation Co. Ltd.
Director & Vice President, Thai Ultimate Car Co. Ltd.
Director & Vice President, Thai V.P. Auto Enterprise Co. Ltd.
Director & Vice President, First Part Co. Ltd.
Director & Vice President, Isuzu Chaicharoenkij Motors Co. Ltd.
Director & Vice President, Biz Motor Co. Ltd.
Director & Vice President, Lexus Auto City Co. Ltd.
Director & Vice President, Delta Thairung Co. Ltd.
Director & Vice President, Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd.
Director & Vice President, Thai V.P. Auto Service Co. Ltd.
Director & Vice President, Thai Auto Pressparts Co. Ltd.
Director, Chaicharoenkij Motors Co. Ltd.
Director, Sinthoranee Property Co. Ltd.
Director, Thai Auto Conversion Co. Ltd.
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Dr Peter Weldon
Positions

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

Date of appointment

February 27, 2003

Age

77 years

Education

Ph D Development Sociology, Cornell University, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding

875,000 shares, equal to 0.09% of paid up capital

Experience

2003-Present
2007-Present

Director, The Brooker Group Public Co Ltd
Director, Cuervo Appraisals Inc, Philippines

Mr Chan Bulakul
Positions

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

Date of appointment

October 01, 2003

Age

66 years

Education

BS Major Accountancy, University of Illinois, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

Shareholding

63,246,827 shares, equivalent to 6.71% of paid up capital

Experience

Oct 2003-Present
Dec 2012-Present
Nov 2010-Aug 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012

Chief Executive Officer, The Brooker Group Public Co Ltd
Non-authorized Director, North Sathorn Hotel Co., Ltd.
Authorized Director, Golden Land Property Development Plc
Director, Golden Land Property Development Plc
Director, United Homes Co Ltd
Director, Ritz Village Co Ltd
Director, North Sathorn Realty Co Ltd
Director, Narayana Pavilion Co Ltd
Director, Golden Land (Mayfair) Co Ltd
Director, Grand Mayfair Co Ltd
Director, Baan Chang Estate Co Ltd

Mrs Punnee Worawuthichongsathit
Positions

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

Date of appointment

August 30, 2004

Age

62 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)
Certificate in Taxation Law (No.1), Institute of Judicial Officer Development

Training

Certification, Thai Institute of Directors Association - IOD Association
Directors Accreditation Program (DAP 2/2003) - IOD Association
Directors Certification Program (DCP 38/2003) - IOD Association
Audit Committee Program (ACP 2/2004) - IOD Association
Improving the Quality of Financial Report 1/2006 - IOD Association
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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

None

Experience

2007-Present
2004-Present
Apr 2011-Present
Apr 2010-Present
2007-Present
2007-Present
2000-Present
1999-2009
1990-Present

Present
Present
Present
2004-2006
2004-2006

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
Director, Thai Investors Association
Independent Director and Member of the Audit Committee,
Thai Wacoal Public Co Ltd
Independent Director and Chairwomen of the Audit Committee,
Mono Technology Public 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
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

Member of the Executive Committee

Date of appointment

September 17, 2004

Age

59 years

Education

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

None

Experience

May 2013-Present
Oct 2003-Apr 2013
Dec 2012-Apr 2013
Aug 2003-Sep 2003
1998-Aug 2003
Aug 2010-Present
Aug 2010-Present
Sep 2008-Present
Nov 2007-Present
Oct 1997-Present
Jan 2007-Present
Jun 2006-2013
Jun 2006-Present
Jun 2006-May 2007
Feb 2006-Present
Aug 2005-May 2006
Mar 2005-Present
Aug 2004-Present
Apr 2013-Present

Member of the Executive Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Authorized Director and Member of the Executive Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Director, L.V. Technology Plc.
Authorized Director and Chairman of the Executive Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Non-authorized Director and Member of the Executive Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Director, Quam Ventures (BVI) Limited
Director, Global Alliance Partners Limited
Director, Quam Multi-Strategy Funds (SPC) Ltd
Chairman and Authorized Director, MAC Capital Ltd
Director, Seamico Securities Public Co Ltd
Authorized Director, Quam Fund Plus (SPC)
Vice Chairman and Authorized Director, MAC Sharaf (UAE) LLC
Chairman and Authorized Director, MAC Capital Advisors Ltd
Director and Member of the Executive Committee,
Seamico Securities Public Co Ltd
Chairman and Authorized Director, McMillen Advantage Capital Ltd
Authorized Director and President, Seamico Securities Public Co Ltd
Authorized Director, Quam Fund (SPC) Ltd
Authorized Director, Quam Asset Management (BVI) Ltd
Director, McSlim’s Health Food Products Australia Pty Ltd
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Mr Anake Kamolnate
Positions

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

Date of appointment

July 11, 2007

Age

57 years

Education

MBA, College of Notre Dame, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding
Experience

None
May 2007- Present
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Sep 2006-Present
Sep 2009-Present
2003-Aug 2006
1996-2003

Executive Director and Authorized Director,
The Brooker Group Public Co Ltd
Authorized Director, Golden Land Property Development Plc
Authorized Director, United Homes Co Ltd
Authorized Director, Ritz Village Co Ltd
Authorized Director, North Sathorn Realty Co Ltd
Authorized Director, Narayana Pavilion Co Ltd
Authorized Director, Golden Land (Mayfair) Co Ltd
Authorized Director, Grand Mayfair Co Ltd
Authorized Director, Baan Chang Estate Co Ltd
Executive Vice President, The Brooker Group Public Co Ltd
Independent Director and Chairman of Audit Committee,
Datamat Public Co Ltd
Senior Vice President, Investment Banking,
The Brooker Group Public Co Ltd
Managing Director, MCL Management Services Co Ltd

Mr Kirin Narula
Positions

Authorized Director
Member of Nominating Committee
Member of Risk Management Committee

Date of appointment

April 29, 2009

Age

51 years

Education

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

Training

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

Shareholding

19,312,500 shares, equivalent to 2.05% of paid up capital

Experience

2009- Present

Director, The Brooker Group Public Co Ltd

1985- 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)

1985- Present
1985- Present
2008-Present

Mr Phongchai Sethiwan
Positions

Authorized Director
Member of Nominating Committee
Member of Risk Management Committee

Date of appointment

November 12, 2009

Age

54 years

Education

BComm (Honours), University of Manitoba, Canada

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2006)

Shareholding

1,062,500 shares, equivalent to 0.11% of paid up capital
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2009-Present
2010-Present
2007-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present

Authorized Director, The Brooker Group Public Co Ltd
Executive Director, Thai Fah Power Co Ltd
Director, Merchant Partners Securities Public Co Ltd
Executive Director, Thai Fah (2511) Co Ltd
Executive Director, Suphan Rice Co Ltd
Executive Director, Sethi Rice Co Ltd
Executive Director,Thai Fah 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 Varut Bulakul
Positions

Member of the Executive Committee
Member of Investment Committee
Member of Nominating Committee
Member of Compensation Committee

Date of appointment

May 24, 2012

Age

30 years

Education

B.S. (Honours), Major Computing and Information Technology, Carnegie Mellon University Tepper School Business, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (106/2013)

Shareholding

28,214,731 shares, equivalent to 2.99% of paid up capital

Experience

May 2012-Present

Director, The Brooker Group Public Co Ltd

2011-Present

Authorized Director, Banchang Group Plc

2009-Present

Authorized Director, Century Pattaya Co., Ltd.

2007-2010

Analyst, Investment Banking Division,
Bank of Ayudhya Public Co., Ltd.

Mr Amornsakdi Ketcharoon
Positions

Senior Vice President, Business and Financial Consulting, Investments

Age

48 years

Education

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

Shareholding

None

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

40 years

Education

MBA, Oregon State University, USA

Shareholding

None

Experience

2549-Present
Oct 2003-2006
Aug 2002-Aug 2003

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
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Ms Supanee Phongsuparbchon
Positions

Finance and Accounting Manager

Age

54 years

Education

MBA, Assumption University, Bangkok, Thailand

Shareholding

None

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 annual general meetings and
all supporting documents, sufficiently in advance at least 21 days 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 meeting date in advance 30 days 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.
The Company strongly encourages all shareholders including institute shareholders to attend all
shareholders’ meeting by posting all types of proxy including form A, form B and form C
(for foreign shareholders who have custodian in Thailand only) on the Company’s web site
before the meeting date in advance 30 days.
(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.
Proposed time for year 2014 was on 16 December 2013 until 17 February 2014 by informed
shareholders via through SET on-line system and on the Company website on the menu
Investor Relation under shareholders’ information.
(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.
Proposed time for year 2014 was on 16 December 2013 until 17 February 2014 by informed
shareholders via through SET on-line system and on the Company website on the menu
Investor Relation under shareholders’ information.
(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.
Minutes of shareholders’ meeting shall record procedures of voting, showing votes of attending
shareholders, questions from shareholders and response from the management, resolution by
each agenda by agreed votes, disagreed votes and abstained votes as well as recorded name
of attendance directors and absent directors.
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In addition, the Company shall disclose the results on each agenda by votes to the public via
SET on-line system and the Company’s website on the menu Investor Relation under
shareholders’ information on the day after meeting day immediately.
(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,
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.
(8) The Company has a policy requiring directors and key officers to notify the Company’s secretary
at least one day before they deal in the company shares.

3. Role of Stakeholders
The Company gives a high importance on the responsible to the environment and society as
well as other stakeholders. The Company is aware of role and importance of every stakeholder.
In 2011, the Company had added the good conduct by developing the policy on preventing the
executive and employee to use the pirate software, copying the copyright software, violate the
human right, as well as guideline on anit-fraud and no bribery for the Company’s benefit. The
Company also promotes the efficiency energy consumption, safety and environmentally friendly
practices to the employee by clearly determined on the Company Code of Business Ethics
under “Responsibility to the Company and its Properties and Asset”
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 by clearly determined on
the Company Code of Business Ethics.
(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.
The Company provides channels for Whistleblowing Notice via through the Company’s website
by mail, telephone and fax and set up procedures after receiving complaints, protection of a
complainant and notification of the results to the complainant.
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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. Moreover, the Company shall support corporate
social responsibility activities of clients.
Human rights and fair practice towards labour
The Company emphasizes to treat employees fairly and courteously while paying due respect
to individuality and human dignity and provides fair remunerations. 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.
Since the Company is services company not manufacturing company, accident statistics, ratio
of absence /sick from working environment is zero (none). However, the Company provides
continuously about group health insurance, group life insurance to all employees.
The Company continuously emphasizes in employees saving program by set up provident fund
program since year 1999 for 14 years until present. Employees could choose saving rates in
accordance with their working period while the Company would contribute in the same amount
which they chose. When they work with the Company until 10 years, they have right to get 100
% of the Company contributions.
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.
The Company has guideline on anit-fraud and no bribery for the Company’s benefit as clearly
determined on Code of Business Ethics by not solicit for, or take, or give any benefits in bad
faith in dealing with the business with creditors to prevent problems of non-transparency and
non-fairness of trade between the Company and creditors, business partners and competitors,
dishonesty, and non-fairness of business operation from occurring.
Moreover, the Company declares its intent to enter a process of Collective Action coalition
against corruption by the private sector which are the Thai Institute of Directors, Thai Chamber
of Commerce, the Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand, the Thai Listed
Companies Association, the Thai Bankers Association, the Federation of Thai Capital Market
Organizations and the Federation of Thai Industries to make clear that corruption in all forms is
a major handicap for the country’s development. All participants will work in cooperation with
Government, civil society, media, and international organizations to foster cleaner business
practices.
The Company has policy to use legal and copyright protected product and services and strictly
prohibited using illegal intellectual properties by clearly determined on the Company Code of
Business Ethics for Directors, Management and Staff and support Corporate Social
responsibilities activities of creditors, business partners and competitors.
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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.

The Company Group Corporate Social responsibility
The Company is aware and concerned about the safety of society and the environment, and
the livelihood of the community, together with the conservation of natural resources and
effective use of energy. Thus it has set the following guidelines:


Make the most effective use of natural resources in a manner which will least adverse affect on
the society, environment, and the community.
The Company has encouraged all staff to turn on/off electricity on working time only and turn off
air condition on lunch time as well as set up air condition temperature at 25 degree Celsius.
Moreover, all staff should use recycle papers on photocopy/printing. All company policy has
served saving natural resources.



Return a portion of the organizational profits through regular promotion of social and
environmental activities.



Establish a sense of responsibility towards society and the environment among employees at
all levels and give preference to transactions with trade partners that have the same objectives
with regard to responsibility to society and the environment.



Strictly comply or enforce compliance with all relevant laws and regulations issued by
supervisory authorities.



Develop and promote learning by providing continuous training to employees about
environment ‘s consciousness.



Operate business based on environment’s consciousness, aiming to strictly abide by laws,
regulations, standards, and requirements for good quality of life of all staff community and
society.
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 and recycle
used.
Jointly developing communities and societies
The Company’s Board of Directors have realized that the Organization’s development to grow
and create sustainability, the Company must play role to support the country’s development by
promoting communities and societies to be sustainably better off. The Company emphasizes
on promoting people’s development o be good citizens with improved virtue, ethics and quality
of life, as follow:


Development and assisting society
The Company has realized the important of participation on corporate social responsibility in
developing Thai society and has policy to enhance all staff to create some activities to benefit
society which fund supported by the Company.
Volunteer Spirit Group (VSG) is established aiming to build social and environmental
awareness and spend free time for improvement.
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Knowledge is an element that important and necessary for human’s improvement. Learning
is never ending. But for the blind, without sight is a major obstacle for learning.
“Audio Books for the Blind” is therefore developed for social responsibility. The group value
their free time by reading books in digital format, then sending to Thailand Association of the
Blind. Books will cover fictions, study books, etc. This project has been done continuously
every year. Moreover the Company donates used desk calendars to the Bangkok School for
the Blind for doing Braille alphabet education media continuously every year.


Education support
The worst flood hit Thailand end of 2011 and continued to spread across much of the
country, especially in the rural and remote areas of the central part. The disaster has had a
particularly severe impact upon the education sector.
The Brooker Group in collaboration with Mitr Phol Group, Trade Partners, had provided THB
1,000,000 donation to rehabilitate the country’s education sector. Aid to education includes
repairing damaged building, furniture, class rooms, books, stationeries and other learning &
teaching materials related to education for flood victims schools : Wat Koong-Tar-Lao
school, Bang Phueng Sub-district, Ban Mi District, Lopburi Province and Wat Chiang-Rak
school, Innburi District, Singburi Province on 25th March and 22nd April, 2012 respectively.
To show our support to the education sector continuously, on 29th July, 2012 the Brooker
Group had launched the corporate activity to give the scholarships, free-lunch funds, sports
equipments and stationeries to Baan-None-Kradone school, Phaya Yen Sub-district, Pak
Chong District, Nakhon Ratchasima Province.
In addition, the Company has also continuously given contribution of funds annually to
Kwong Chow School and Kwong Siew Association since Mr Chan Bulakul, CEO of The
Brooker Group had ever served as Education Committee of Kwong Chow School and
President of Kwong Siew Association of Thailand.



Water Filter System and Water Supply System Improvement Project to Rural Schools
To show our goal to support social responsibility continuously, on 4th December, 2013 The
Brooker Group had launched the corporate activity to donate Water Filter System and Water
Supply System Improvement to Rural Schools which were Baan Nhong Tor Trakian School,
Moo 7, Lam Phaya Klang Sub-district, Muaklek District, Saraburi Province and Water Storage
Tank to Baan Khao Nom Nang School, Lam Phaya Klang Sub-district, Muaklek District,
Saraburi Province.

(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 menu Investor Relation/Corporate Governance/Whistleblowing
Notice Policy or e-mail to cghotine@brookergroup.com.
4. Written submission to the Company Secretary by mail, courier or in person.
By mail:
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The Company Secretary and the Audit Committee
The Brooker Group Public Company Limited
26th Floor, The Trendy Building,
10/190-193 Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road,
Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110,
Thailand
5.

E-mail to any or all of the Company’s three Independent Directors that are the Audit
Committee as the followings.
Dr. Peter D. Weldon
peterdweldon@gmail.com
Mr. Sompong Phaoenchoke
sompong@brookergroup.com
Mrs. Punnee Worawuthichongsathit
punnee@brookergroup.com

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.
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.

50

The Brooker Group Public Co Ltd

Annual Report 2013

(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 can be divided into 2 groups by characteristics as follows:
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) The board of directors, with approval from shareholder meeting, which comprise at least five
members and no more than 11 members. The Directors shall serve a term of office of three
years and not limited times of their term of office.
(3) At least one-third, but not less than 3 members, of the Company’s Board of Directors must
be independent directors.
Persons to be appointed independent directors must have qualifications as required by SET
and SEC.
The independent directors should make up more than 50% of the Board where :
(a) the Chairman of the Board (the "Chairman") and the chief executive officer (or
equivalent) (the "CEO") is the same person;
(b) the Chairman and the CEO are immediate family members;
(c) the Chairman is part of the management team; or
(d) the Chairman is not an independent director.
(4) Independent Directors shall serve a term of office not more than nine years and the board
of directors shall propose the rational reason to the shareholders meeting to consider and
approve independent directors who serve that position more than 9 years to be re-elect.
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The Chairman must be an independent director and must not be an executive
management or President. The Chairman will be elected by the Board of Directors while
the President will be nominated by the Nomination Committee.

(6) The board of directors has set a limit of five board seats in publicly-listed companies that an
individual director can hold simultaneously. If directors hold more than 5 board seats, he
has to report to the board of directors regarding the reason and his necessary. The
company secretary shall disclose the information about board membership positions of
individual directors to the board of directors every quarter
(7) The Company’s directors and executives can hold directorship or executive positions in the
Company’s subsidiary or other companies but must be in accordance with the guidelines of
the SEC, SET and other concerned agencies and must be disclosed to in the Board of
Directors’ meeting.
(8) A Company Secretary has been appointed by the Board of Directors to provide legal advice
to the board, take care of the board’s activities, and monitor compliance to the board’s
resolutions, as well as communicating with the shareholders, SEC, SET and other
concerned regulatory agencies.
(9) Independent Directors must possess all the qualifications stipulated by the Stock Exchange
of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC), including:
1. 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;
2. 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;
3. not being a person related by blood or legal registration as father, mother, pouse, 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;
4. 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;
5. 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
52

The Brooker Group Public Co Ltd

Annual Report 2013

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;
6. 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;
7. not being a director appointed as representative of directors of the company,
shareholder or shareholder who is related to major shareholder;

major

8. 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 other
company which undertakes business in the same nature and in competition to the
business of the company or its subsidiary company;
9. 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 (1) to (9) 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.
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.
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(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.
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.
(g) No record on violating the Securities and Exchange Commission’s regulation/ Stock
Exchange of Thailand.
(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.
54

The Brooker Group Public Co Ltd

Annual Report 2013

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
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.
(6) The Company has a risk management policy to cover all activities of the company, assign
management to implement the policy and request a report from management regularly and
report to the board to review the risk management system or assess the effectiveness of
risk management at least annually.
(7) To set up the Company’s vision and mission as well as review and monitor such vision and
mission every 5 years.
Authorities and Duties of the Chairman
(1) To be the Chairman of the Board of Directors’ Meeting
(2) In the event of a tie vote on the Board of Directors’ Meeting, the chairman of the meeting
shall have a casting vote.
(3) To be the Chairman of the Shareholders’ Meeting
5.4 Board of Directors’ Meetings
(1) The Board of Directors will be scheduled in advance each year with at least 4 meetings 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 at least 5 working days. 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.
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(8) Minimum quorum for the board of directors resolution in a agenda should be two third of the
total number of the board of directors
In 2013, a total of five Board of Directors meetings were held, each lasting 2-3 hours. The
attendance record for these meetings was as follows:
Attendance Record of Directors for the Year 2013

Name

Position

Meetings
Attended

1. Dr Narongchai Akrasanee

Independent Director
Chairman of the Board of Directors

5/5

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

5/5

3. Mr Phongchai Sethiwan

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

5/5

4. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee

5/5

5. Dr Peter Weldon

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of Compensation Committee

5/5

6. Mr Sompong Phaoenchoke*

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of Compensation Committee

0/5

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

5/5

8. Mr Anake Kamolnate

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

5/5

9. Mr Kirin Narula

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

4/5

10. Mr Varut Bulakul

Member of the Executive Committee
Member of the Nominating Committee
Member of the Compensation Committee
Member of the Investment Committee

2/5

* He has been appointed as a director from the Board of Directors which was held on 9 August 2013
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Attendance Record of Sub-Committee for the Year 2013
Name

Position

Attend
(times)
Audit
Committee

Attend (times)
Nominating
Committee

Attend (times)
Compensation
Committee

Mr Phongchai Sethiwan

Member of Nominating
Committee

-

2/2

-

Mr Kirin Narula

Member of Nominating
Committee

-

2/2

-

Dr Peter Weldon

Chairman of the Audit
Committee
Member of Compensation
Committee
Member of the Audit
Committee
Member of Compensation
Committee
Member of the Audit
Committee
Chairwoman of the
Nominating Committee
Chairwoman of the
Compensation Committee
Member of the Nominating
Committee
Member of the
Compensation Committee

4/4

-

1/1

1/4

-

1/1

4/4

2/2

1/1

-

2/2

0/1

Mr Sompong
Phaoenchoke

Mrs Punnee
Worawuthichongsathit

Mr Varut Bulakul *

* He has been appointed to be a member in sub-committees from the Board of Directors which was
held on 9 August 2013

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 2013 of the Board of Directors as a whole, were assessed and presented at the
Board of Directors’ Meeting No. 1/2014 held on February 26, 2014. 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 Assessment of Performance of the Chief Executive Officer
The Nominating Committee and the Compensation Committee shall recommend to the Board
the criteria for assessing the annual performance of the Chief Executive Officer. The criteria are
to reflect the Company’s short – and long-term goals.
5.7 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.
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(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.
(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.

5.8 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.
In 2013, the Company provided such mention above information to a new member of the
board of directors who is Mr. Sompong Phaoenchoke replacing a resigned director.
Moreover, the Company supports the directors to participate in the seminar that will benefit
their function. The Company’s secretary will coordinates with the director to participate in
the courses provided by Thai Directors Institute such as Directors Certification Program
(DCP) Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee (ACP) and apply those
experiences to their function. In 2013 the Company has provided such mentioned above
information to a director who is Mr. Varut Bulakul in Directors Accreditation Program (DAP)
Class 106/2013.
(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.
Succession Plan of Chief Executive Officer
Succession Plan of Chief executive Officer in order to ensure that the Company has the
executives with knowledge and competency sufficient to perform duties, as follows:
(1) The Company Board of Directors shall prescribe the requirement to avail the Executive
Potential Development Plan in order to make the Plan on the Position Succession
consisting of CEO.
(2) Nominating and Compensation Committee shall make consideration in prescribing
knowledge, competency and experience of the position in order to select the Executive
having qualifications in compatibility with the prescribed qualifications and capable to
succeed work under the position.
(3) CEO shall cause the rotations of duty and responsibility of the Executives with compatible
qualifications and assign the executives to participate in the Executives Board of Directors
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in order to gain understandings, experience and readiness in the administration of the
organization in the future.
(4) Nominating and Compensation Committee shall review and conclude result on the Plan on
the position Succession of the CEO on a regular basis and submit reports on the same on
the same to the Company Board of Directors once a year.

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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Corporate Social Responsibilities (CSR)
The Company has adopted principle of sustainable business operation under balance in terms of
performance and paying attention to environment, society, community, and adopting international
standard risk management as guidelines for business operation and we remain optimistic for our own
operations.
Moreover, the Company has set social target in connection with sustainable development, creating
equality and fairness for society, personnel development to be competent and behaved people with
virtue, ethics and better living condition, together with development of favorable work environment.
The Company Group Corporate Social responsibility
(1) To engage in business with fairness

The Company has complied with the Stock Exchange of Thailand’s best practices of Good Corporate
Governance for listed companies in 5 categories namely,
1. Rights of Shareholders
2. Equitable Treatment of Shareholders
3. Role of Stakeholders
4. Disclosure and Transparency
5. Responsibilities of the Board
Details are stated under GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(2) Anti-Corruption
The Company has anti-corruption policies and compliance programs as clearly determined on Code of
Business Ethics which has been approved by the board of directors.
Moreover, the Company declares its intent to enter a process of Collective Action coalition against
corruption by the private sector with the objective to create a Coalition Against Corruption. in all its
forms.
In addition, the Company has implemented anti-corruption guidelines as follows:
(1) To communicate to all directors, executive management and all employees by emphasize that
every business activities must be done under legal regulation if any mistake happens due to
their careless, ignorance, they have to get any punishment from government enterprises
without making a great effort to be acquitted.
(2) Appropriate channels of communication will be provided to employees and other stakeholders
so they can raise ethical concerns and report suspicious circumstances in confidence without
risk of reprisal.
(3) Training program will be provided to employees to give them knowledge about anti-corruption
policies and compliance programs as well as defined guidelines to monitor anti-corruption
practices closely.
Details of Anti-Corruption Policies and Compliance Program have disclosed on the Company
website, www.brookergroup.com under menu good corporate governance
(3) Human Rights Protection
Details are stated under Role of Stakeholders and in The Company's Code of Business Ethics
which has disclosed on the Company website, www.brookergroup.com under menu good corporate
governance.
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(4) Fair practice towards labour
(5) Consumer Responsibilities
(6) Environment Protection
(7) Jointly developing communities and societies which has disclosed on the Company website,
www.brookergroup.com under menu corporate social responsibility.
Details of (4) until (7) are stated under Role of Stakeholders and in The Company's Code of
Business Ethics which has disclosed on the Company website, www.brookergroup.com under
menu good corporate governance.
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Internal Control and Risk Management
The Board of Directors Meeting No. 1/2014, which was held on February 26, 2014 together with 3
member of the Audit Committee attended, has evaluated the Company's internal control system by
asking information, reviewing assessment form of the management and report of the Audit Committee.
They evaluated the Company's internal control system which comprises of 5 categories, control
environment, risk assessment, control of activities, information and communication and monitoring. the
Directors felt that the Company’s existing internal control system is adequate and appropriate. The
company has arrange appropriate man-powers to perform their duties follow as internal control system
and has sufficient internal control system to monitor the subsidiaries' business activities which can
protect the company and subsidiaries assets from illegal actions by directors and/management and unappropriated connected transaction.
Also in 2013, 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. 1/2014, which was held on February 26, 2014. 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.

Chief of Internal Audit
The Board of Directors No. 2/2013, which was held on May 13, 2013 had appointed DIA and
Associates Co.,Ltd to be the Company's internal Auditor for year 2013. DIA has assigned Mr Sompoch
Panjawatanakul, Director Assurance Services to handle and perform internal audit for the Company.
The Audit Committee had considered DIA and Mr Sompoch's experience and qualification and felt that
both of them have experience in internal audit in the same industry of the Company more than 20
years. Moreover, Mr Sompoch had ever trained in Internal Audit Programs which was Certificate of
Control Self-Assessment, Institute of Internal Auditor (CCSA # 1117) and Certified Internal Auditor,
Institute of Internal Auditor (CIA # 52040).
Consideration on appointment, removal as well as transfer of the Company's internal auditor has to get
approval from the Audit Committee.
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CONNECTED TRANSACTIONS
Connected Party/
Relationship
MCL Co Ltd
Related through the wife of a
director of the Company,
who is a director

MAC Capital Advisors Limited
Related by way of common
Directors

Value (‘000)
Description

2011

2012

2013

Price/Fee

1) Rental income
2) Service income
3) Reimbursement

106
197
22

106
197
159

106
197
16

Rental and service fees

Price stipulated in the
agreement between the
Company and the related
company, which is at
normal market rates
Commission fee from
Normal business at
introducing clients to buy normal market rates
condominium room

4) Service income

-0-

-0-

300

5) Rental income
6) Service income
7) Reimbursement

34
114
3

39
114
8

11
34
8

Rental and service fees

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

328
-0-

-0-0-

-0-0-

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

Mutually agreed price
where the Company
does not loose any
interest

15,791
4,016

118,073
101,952

47,356
24,765

Overseas subsidiary
whose income is derived
from offshore capital
management

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

1,457

462

-0-

Monthly management
and business services

51
174
300
4,060

31
151
223
5,008

-0-0-0-0-

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
Normal business at
normal market rates

Cancelled rental agreement since
April 2013
Jaturus Project Co Ltd
8) Service income
Related through the wife of a
9) Revenue received in
director of the Company, who is
advance
a director
Brooker Sukhothai Fund Ltd
An overseas investment fund
related by way of common
directors

10) Service income
11) Accounts receivable

Kingdom Property Co Ltd
Related by way of common
directors in subsidiary

12) Management and
business services
13) Reimbursement
14) Interest expense
15) Interest receivable
16) Loan payable

In July 2012, no common
directors

Conditions

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

17) Service income

118

213

202

Parking Fee for staff

18) Service income

-0-

-0-

111

Commission fee from
introducing clients to buy
condominium room

Golden Land Property
Development Public co Ltd
Related by way of common
Directors

19) Service income
20) Reimbursement

3,000
100

-0-0-

-0-0-

Advisory on the purchase Normal business at
of Land
normal rate charged to
other customers

End of year 2012, no common
directors

The opinion of the Audit Committee in regard to the connected transactions as at 31 December 2013
was:

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.
A director who has interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter.
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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

2011

Consolidated

2012

2013

2011

2012

2013

102,533

51,201

62,577

148,547

126,075

134,213

170,645

237,963

80,100

319,084

519,554

640,281

- Non-related companies – net

3,371

- Related companies

3,240

22,042

42,961

11,072

22,513

73,453

4,833

3,890

4,017

101,952

24,765
11,273

Assets
Cash and cash equivalents
Short term Investment, Investment in trading securities
Trade accounts receivable - net

Accounts receivable - Others
- Non-related companies
- Related companies
Loans – non-related companies
Loans – related companies
Other current assets
Deposit with restriction

628

467

539

1,294

1,090

4,899

31,397

17,778

-

-

-

6,566

5,521

1,782

6,566

5,521

1,782

47,739

64,276

194,088

-

-

-

24

5,646

1,975

3,332

14,200

10,775
15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

135,234

128,148

130,148

-

-

-

-

8,928

8,928

-

8,928

8,928

Property, Plant and Equipment - net

35,793

31,587

29,596

35,849

31,618

29,763

Deferred tax assets

33,142

35,016

35,465

43,130

43,260

60,152

5,181

9,187

22,262

12,671

11,098

24,911

455,927

561,796

710,587

586,228

945,380

1,139,046

36,891

Investment in subsidiary companies - net
Other Investments – net

Other non-current assets
Total Assets
Liabilities
Trade accounts payable – non-related companies
Trade accounts payable – related companies
Account payable - Others

1,254

2,724

6,440

1,254

2,724

-

1,070

20,593

1,190

1,469

2,447

4,266

26,823

25,039

9,567

33,756

30,993

Loan from non related companies

-

-

-

5,200

-

-

Loan from related companies

-

-

38,000

-

-

16,252

Accrued corporate income tax
Other Current Liabilities
Deferred tax liabilities
Employee benefits obligation
Total Liabilities

-

-

7,520

5,266

1,746

856

4,210

3,837

1,333

4,361

5,114

-

4,988

-

7,781

20,378

6,202

9,286

10,993

12,248

9,845

11,717

13,775

15,662

50,808

113,678

41,436

76,151

111,674

Shareholders’ Equity
Registered capital

561,589

561,589

702,924

561,589

561,589

702,924

Issued and fully paid-up capital

374,393

374,393

470,668

374,393

374,393

470,668

Warrants
Discount on shares

18,720

18,720

18,506

18,720

18,720

18,506

(31,446)

(31,446)

(29,382)

(31,446)

(31,446)

(29,382)

Retained earnings – Appropriated - Legal reserve

11,413

17,352

25,354

11,413

17,352

25,354

Retained earnings – Unappropriated

67,184

131,970

111,763

158,014

421,047

495,153

Other components of shareholders’ equity

-

-

-

12,798

7,968

28,581

Non-Controlling interests

-

-

-

900

61,195

18,492

Total Shareholders’ Equity

440,264

510,989

596,910

544,792

869,229

1,027,372

Total Liabilities and Shareholders’ Equity

455,927

561,796

710,587

586,228

945,380

1,139,046
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(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2011

Consolidated

2012

2013

2011

2012

2013

524,707

Income Statement
Revenue
Service income

27,492

153,920

437,808

66,501

369,837

Unrealized gain in trading securities

-

29,025

-

-

131,540

-

Gain on sale of trading securities

-

-

-

48,807

17,673

100,989

Dividend

5,563

97,534

53,320

14,129

11,983

6,320

Interest income

10,858

14,595

9,812

7,970

11,504

2,882

Reversal of allowance for doubtful accounts

14,665

2,270

-

4,769

1,327

64

1,475

587

2,147

2,592

651

3,109

60,053

297,931

503,087

144,768

544,515

638,071

156,386

Other income
Total Revenues
Expenses
Cost of service

23,031

86,947

112,424

43,794

77,298

Selling and administrative expenses

26,478

63,291

50,469

40,966

80,516

66,645

Unrealized loss in trading securities

9,941

-

83,647

81,518

-

218,192

Loss on sale of trading securities

-

4,824

13,375

94,213

4,824

-

Loss on sale of investment in subsidiary

-

15,553

-

-

-

-

Financial costs

-

-

197

174

164

-

Total Expenses

64,274

179,166

340,949

171,276

157,978

441,223

Profit (loss) before income tax

(4,221)

118,765

162,137

(26,508)

386,537

196,848

-

(3,114)

(2,083)

(6,149)

(14,213)

14,816

(4,221)

115,651

160,054

(32,657)

372,324

211,664

(4,221)

115,651

160,054

(35,270)

313,898

254,367

-

-

-

2,613

58,425

(42,704)

(4,221)

115,651

160,054

(32,657)

372,324

211,664

Corporate income tax
Net Profit (Loss) for the Year
Attributable to :
Equity holder of the parent
Non-controlling interests
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(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2011

2012

Consolidated
2013

2011

2012

2013

(32,657)

372,324

Cash flows from operating activities
Net profit (loss) for the year

(4,221)

115,651

160,054

211,664

Adjustments to reconcile net profit to net cash
provided by (used in) operating activities
Depreciation
Allowance for doubtful account (reversal)
Unrealized loss (gain) in trading securities

5,035

4,476

2,276

5,070

4,509

(14,633)

3,738

-

(4,768)

4,745

2,359
(64)

9,941

(29,025)

83,647

81,518

(131,540)

218,192

84

-

-

84

-

-

-

-

-

(396,348)

Loss from equipment written off

-

-

Loss on sale of investment in subsidiaries

-

15,553

(3,060)

(83,398)

(52,505)

-

(122,420)

(396,348)

-

(139,579)

1,581

1,707

1,255

1,750

1,873

2,057

-

7,520

6,149

1,746

16,252

Dividend received from subsidiaries
Settlement of service revenue by ordinary shares Of other company
Employee benefits
Income tax expense of current year
Deferred tax (income) expense

3,114

(5,437)

12,467

(31,068)

-

-

197

174

164

-

(5,357)

(90,604)

(199,257)

57,236

126,709

23,128

Financial costs
Operating Gain (loss) before changes in operating assets and
liabilities
Operating assets decrease (increase)
Short –Term Investment

55,982

65,476

406,568

38,887

70,648

82,850

Trade accounts receivable - other parties

(2,160)

(19,671)

(20,918)

(3,978)

(12,441)

(50,940)

Trade accounts receivable - related parties

(1,100)

(1,253)

942

71,253

(97,935)

77,187

3,667

162

(72)

3,545

203

(10,183)

(4,367)

(25,895)

13,618

-

-

-

1,052

(5,622)

3,671

629

(10,868)

3,425

(3,588)

1,510

-

(1,675)

8,860

698

1,254

1,470

3,715

146

1,470

34,167

-

1,070

19,523

18

279

978

(7,781)

25,910

(28,293)

(26,210)

16,750

(29,892)

-

-

-

199,498

139,851

103,675

131,418

Other Accounts receivable - other parties
Other Accounts receivable - related parties
Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable – other parties
Trade accounts payable – related parties
Other current liabilities
Non-current liabilities
Net cash received (paid) from operation

-

-

37,602

(47,447)

Payment of Interest expense
Payment of Corporate income tax
Net cash provided by (used in) operating activities

-

-

(197)

(109)

(164)

-

(846)

(5,517)

(13,074)

(8,851)

(7,351)

(14,447)

36,756

(52,964)

186,227

130,891

96,160

116,971

(12,057)

(9,222)

(2,000)

-

-

-

5,311

755

-

-

-

(588)

Cash flows from investing activities
Investment in subsidiary, (increase)decrease
Sales on investment in subsidiary

(227)

(270)

(368)

(231)

(277)

Loan to related company (increase) decrease

Purchase of property, plant and equipments

39,728

(16,537)

(129,812)

-

-

-

Loan to other parties (increase) decrease

(2,366)

(2,636)

3,739

(2,366)

(2,636)

3,739

Dividend received from subsidiaries

33,141

83,397

52,505

-

-

-

-

(8,928)

-

-

(8,928)

-

63,530

46,559

(75,936)

(2,597)

(11,841)

3,151

Other investments, (increase) decrease
Net cash provided by (used in) investing activities
Cash flow from financing activities
Loan from related company, increase (decrease)
Proceeds from issuance of ordinary shares
Cash received in advance for exercise warrants

-

-

38,000

-

-

-

4,520

-

4,495

4,520

-

4,495

18,720

-

716

18,720

-

716

Cash received from minority interest from issuance
Of ordinary shares in subsidiary
Dividend paid by the Company

-

-

-

-

5,748

-

(59,903)

(44,927)

(78,628)

(59,903)

(44,927)

(78,628)

Dividend paid by subsidiaries to non-controlling interests
Net cash provided by (used in) financing activities

-

-

(36,663)

(44,927)
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(Unit : Baht ‘000)

Audited
The Company Only
Item
Difference from translation of financial statements

2011

2012
-

2013

2012

2013
20,613

8,499

(4,830)

63,623

(51,332)

74,874

58,511

36,432

67,318

Cash and cash equivalents, beginning of years

38,910

102,533

51,201

75,702

134,213

170,645

102,533

51,201

126,075

134,213

170,645

237,963
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RATIO ANALYSIS
(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2011

2012

Consolidated
2013

2011

2012

2013

Liquidity Ratios
Liquidity Ratio (times)

36.32

9.59

4.63

20.14

18.96

10.91

Quick Ratio (times)

26.93

6.51

2.49

19.67

18.49

10.65

Cash Ratio (times)

3.81

(2.57)

2.73

3.60

2.83

1.72

Accounts Receivable/Turnover (times)

6.17

9.19

11.88

1.40

5.30

4.71

Collection Period (days)

58.35

39.16

30.31

256.71

67.92

76.39

Accounts Payable/Turnover (times)

36.73

43.71

24.54

37.08

38.86

7.90

9.80

8.24

14.67

9.71

9.26

45.60

48.55

30.92

15.64

247.00

58.66

30.79

Payment Period (days)
Cash Cycle (days)
Profitability Ratios
Gross Profit Margin (%)
Net Operating Profit Margin (%)
Other Profit Margin (%)
Operating Cash / Net Profit (%)

16.22%

43.51%

74.32%

34.15%

79.10%

70.20%

(36.76)%

46.44%

66.83%

39.61%

70.28%

64.71%

44.96%

5.86%

2.38%

10.59%

2.48%

0.95%

(302.54)%

(40.67)%

56.74%

255.29%

25.76%

28.60%

Net Profit Margin (%)

(7.03)%

38.82%

31.81%

(24.36)%

57.65%

39.86%

Return on Equity (%)

(0.94)%

24.32%

28.89%

(6.06)%

44.40%

26.82%

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

(0.91)%

22.73%

25.16%

(5.62)%

40.99%

24.41%

2.13%

356.57%

530.64%

(78.92)%

943.89%

836.50%

0.13

0.59

0.79

0.23

0.71

0.61

0.11

Financial Policy Ratios
Debt to Equity Ratio (times)
Capability to Pay Interest Ratio (times)
Capability to Pay Contingency Ratio (times)
Dividend per Ratio (%)
Dividend per Share (Baht per share)

0.04

0.10

0.19

0.08

0.09

36,755.00

-

933.74

715.91

498.67

-

0.61

(1.19)

4.54

2.19

2.13

1.48

(1,419.17)%

38.85%

107.63%

(169.84)%

14.31%

67.72%

0.08

0.06

0.18

0.08

0.06

0.18

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50
0.32

Per Share Data
Par Value (Baht per share)
Net Profit (Baht per share)
Basic earnings (loss) per share

(0.01)

0.15

0.20

(0.05)

0.42

Diluted earning (loss) per share

(0.01)

0.15

0.17

(0.05)

0.42

0.27

0.59

0.68

0.63

0.73

1.16

1.09

Book Value (Baht per share)
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EXPLANATION AND ANALYSIS BY MANAGEMENT
Operating Results of the Company and Its Subsidiaries in 2013
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 2013 increased by Baht 154.87 million or by 41.87% to Baht 524.71
million from Baht 369.84 million. Since last year mainly income came from a big corporate restructuring
project and raise fund for clients, listed companies, as well as referral fee from setting up property fund.
In this regard, cost of services and administrative expenses for 2013 increased by Baht 65.22 million or
by 41.33% to Baht 223.03 million from Baht 157.81 million.
As a result, net profit margin decreased from net profit margin 57.65% in 2012 to net profit margin
39.86% in 2013
Investment income decreased by Baht 53.89 million when compared with last year since decreased in
fair value of trading securities as of December 2013, details as the followings:




Unrealized gain in trading securities decreased Baht 131.54 million , however, gain on sale
of trading securities increased by Baht 83.32 million from Baht 17.67 million in 2012 to Baht
100.99 million in 2013.
Dividend income decreased from 2012 by Baht 5.66 million from Baht 11.98 in 2012 to
Baht 6.32 million in 2013.

Other revenues decreased 55.12% or by Baht 7.42 million from Baht 13.48 million to Baht 6.05 million
in 2013. This is because bad debt recovery decreased by Baht 1.26 million, interest receivable
decreased by Baht 8.62 million while other income increased by Baht 2.46 million.
Gross profit margin slightly decreased from 79.10% in 2012 to 70.20% in 2013 resulting in a net profit
of Baht 254.37 million compared to a net profit of Baht 313.90 million in 2012. Basic earnings per share
decreased from profit per share Baht 0.42 in 2012 to profit per share Baht 0.32 in 2013 while diluted
earnings per share also decreased from profit per share Baht 0.42 to profit per share Baht 0.27,
respectively.
Performance by Division
In 2013, 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.
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The Company’s revenue structure by type of business was as follows:
2011
Revenue

Operated By

Business and Financial
Consultancy,

BROOK

Real Estate Brokerage

Binswanger Brooker

and Consultancy

(Thailand) Ltd

Income from Other
Subsidiaries

%
Holding

Baht
’000

2012
Baht
’000

2013
%

Baht
’000

10,032

6.93

137,646

25.28

424,960

328

0.23

1,739

0.32

16,861

2.64

56,141

38.78

230,451

42.32

82,886

12.99

%

%
66.60

Interest Income

BROOK

7,970

5.51

11,504

2.11

2,882

0.45

Dividend Income

BROOK &

14,129

9.76

11,983

2.20

6,320

0.99

-

-

131,540

24.16

-

-

48,807

33.71

17,673

3.25

100,989

15.83

7,361

5.08

1,979

0.36

3,173

0.50

144,768

100.00

544,515

100.00

638,071

100.00

Subsidiaries
Unrealized gain in

BROOK &

trading securities

Subsidiaries

Gain on sale of
Trading securities
Other Income*

BROOK &
Subsidiaries
BROOK &
Subsidiaries

Total Revenues

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 2013 from business activity of business and financial
consulting, Real Estate Brokerage and Consultancy and investment advisory totaled Baht 524.71
million, which accounted for 82.23% of the total consolidated revenues in 2013.
Dividend income of Baht 6.32 million, accounting for 0.99% of total revenues in 2013 due to dividend
income from trading securities. Interest income decreased by Baht 8.62 million to Baht 2.88 million in
2013 from Baht 11.50 million in the previous year.
No unrealized gain from trading securities in 2013 and Gain on sale of trading securities of Baht 100.99
million, accounted for 15.83% of the total consolidated revenues in 2013. Other revenues totaled Baht
3.17 million, which accounted for 0.50% of the total consolidated revenues in 2013.
Cost of services increased by Baht 79.09 million from Baht 77.30 million to Baht 156.39 million in 2013.
This was mainly due to services income increased by Baht 154.87 million from Baht 369.84 million to
Baht 524.71 million in 2013.
Selling and administrative expenses decreased by Baht 13.87 million. The decrease is due to decrease
in legal fee and staff and management benefit of Baht 8.92 million and decrease in allowance for
doubtful accounts of loan and trade accounts receivable of Baht 6.07 million.
This has dropped the Company’s gross profit margin slightly down from 79.10% in 2012 to 70.20% in
2013.
Unrealized loss in trading securities increased by Baht 218.19 million, while no loss on sales of trading
securities in 2012. This was due to decreased in fair value of trading securities as of December 2013.
This has caused the Company and its subsidiaries to register a consolidated net profit of Baht 254.37
million for the year from a net profit of Baht 313.90 million in 2012. Net profit margin decreased from net
profit margin 57.65% in the previous year to net profit margin 39.86% in 2013. Diluted earnings per
share also decreased from earnings per share Baht 0.42 in 2012 to profit per share Baht 0.27 for the
year.
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Financial Status of the Company and Its Subsidiaries
Assets
As at 31 December 2013, consolidated total assets increased by Baht 193.67 million or by 20.49% to
Baht 1,139.05 million from Baht 945.38 million in 2012. Details are as follows:




Total current assets increased by Baht 164.82 million. This was mainly due to increased in
cash and cash equivalents by Baht 67.32 million, increased in short term investment by Baht
120.73 million by receive advisory fee by Newly- issued ordinary shares from clients – listed
companies, increased in trade accounts receivable non-related companies by Baht 50.94
million from advisory fee in setting up property fund which has been succeed in December
2013 and decreased in trade accounts receivable related companies by Baht 77.19 million due
to management overseas fund decreased.
Total non-current assets increased by Baht 28.85 million. This was mainly due to increased in
deferred tax assets by Baht 16.89 million, increased in withholding tax withheld by Baht 13.81
million and decreased in property plant and equipment –net by Baht 1.85 million

Trade accounts receivable- net non-related companies total amount Baht 73.45 million was net from
allowance for doubtful accounts amounting to Baht 2.51 million which was overdue over 365 days.
Most of them were lack of liquidity and not existing. The Company had considered that setting up
allowance for doubtful accounts Baht 2.51 million was adequate and sufficient.
Trade accounts receivable- net non-related companies total amount Baht 73.45 million included
accounts receivable not yet due amounting to Baht 61.87 million and overdue within 1 year amounting
to Baht 11.58 million.
In November 2012, Thammapipat Co., Ltd. which is non - related company negotiated the repayment of the
loan amounting to approximately Baht 6 million with the Company. The loan repayment has been due in
August 2012. Thammapipat Co., Ltd. has signed a new loan agreement with the Company for Baht 6.305
million with the interest rate at 13% p.a. The repayment is within 12 months (November 2013) at the amount
and repayment schedules specified in the loan agreement. The collateral for the loan is the same that has been
for the former loan which is 5 condominium units which the value appraised by an independent appraiser on
January 1, 2012 was approximately at Baht 11 million. The Company also has co-guarantee from 2 companies
and a director of one of the guarantor’s companies.
In November 2013, the outstanding 3 installment loans amounting to Baht 2.6 which due in November
2013 had been reschedule to be 3 installments, due in January 2014, and increased interest rate from
13% to 15% p.a.
The collateral of the loan is the same assets which is 5 condominium units which appraised value by an
independent appraiser on January 1, 2012 approximately at Baht 11 million. The Company also has coguarantee from 2 companies and a director of one of the guarantor’s companies. On January 22, 2014 the
loan and interest has been settled.
As at 31 December 2012, the Company had already set up an allowance for doubtful account for all
loan to Kingdom Property Co Ltd, for which in proportion to their equity participation, to Binswanger
Brooker (Thailand) Ltd for use as working capital total amounting to Baht 5.00 million.
Other investments (net) include investments of Baht 8.93 million Apex Development Public Co Ltd, a
property development company for which Apex right offerings by newly –issued ordinary shares to the
existing shareholders total amount 47.74 million shares at offering price 0.187 Baht per share.
In 2013, the Company’s investment in 1 new subsidiary is as follows:
1. Brooker Investment Advisory Securities Company Limited (“Brooker IA”) has its registered
capital Baht 2.00 million at par value 10 Baht per share. It is granted the security License for
the category of Investment Advisory from the Ministry of Finance since 20 May 2013 onwards.
The Securities and Exchange Commission has inspected and assessed the readiness of
Brooker IA operation systems and personnel and permitted Brooker IA to operate its security
business for the category of Investment Advisory since 1 November 2013 onwards.
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Liabilities and Shareholders’ Equity
Consolidated total liabilities increased by 46.64% or Baht 35.52 million to Baht 111.67 million in 2013
from Baht 76.15 million in the previous year. The Company had only current and no long-term liabilities.
Total liabilities increased by Baht 35.52 million. The increase is due to increase in current liabilities by
Baht 47.64 million and non-current liabilities decreased by Baht 12.12 million.
Increase in current liabilities major came from accounts payable-trade non-related increased by Baht
34.17 million and accrued corporate income increased by Baht 14.51million.
Non-current liabilities decreased major came from deferred tax liabilities decreased by Baht 14.18
million and employee benefit obligation increased by Baht 2.06 million
As at 31 December 2013, shareholder’s equity increased by 18.19% or Baht 158.14 million from Baht
869.23 million in 2012 to Baht 1,027.37 million in 2013 as recorded consolidated net profit Baht 254.37
million, decrease in minority interests of Baht 42.70 million, increase in difference from translation of
financial statements of Baht 20.61 million, dividend payment of Baht 78.63 million and ordinary shares
of Brooker issued to warrants holders due to exercise BROOK-W4 of Baht 4.49 million.
As the Company registered a net profit of Baht 160.05 million in 2013 in its separate financial
statement, together with during the year made interim dividend payment in term of cash and stock of
Baht 112.36 million. The Company had appropriated Baht 8.00 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 2013 for the Company only
was Baht 111.76 million and for the consolidated financial statements was Baht 495.15 million.
Despite its high debt to equity ratio of 0.11 times as at 31 December 2013 compared to 0.09 times in
2012, the Company had slightly decreased in liquidity in 2013 of 10.91 times as opposed to 18.96 times
in the previous year. Return on asset and return on equity ratios for the year are equal to 24.41% and
26.82%, respectively.

Cash Flow
As at 31 December 2013, cash and cash equivalent was Baht 237.96 million, which is a net increase of
Baht 67.32 million from 2012 with operating gain before changes in operating assets and liabilities of
Baht 23.13 million, net cash provided by operating activities of Baht 93.84 million, net cash used in
investing activities of Baht 3.15 million, and net cash used in by financing activities of Baht 73.42
million, as well as translation adjustment of the financial statement of the overseas subsidiaries
increase of Baht 20.62 million.
Net cash provided by operating activities of Baht 93.84 million were used in trade accounts receivable other parties of Baht 50.94 million, used in other accounts receivable - other parties of Baht 10.18
million, provided by trade accounts receivable – related parties of Baht 77.19 million, provided by shortterm investment of Baht 82.85 million and provided by other current assets and other non-current
assets of Baht 4.12 million, provided by trade accounts payable - other parties and trade accounts
payable – related parties of Baht 35.14 million, used in other current liabilities of Baht 29.89 million and
payment of Corporate income tax of Baht 14.45 million.
Net cash provided by investing activities of Baht 3.15 million were provided by loan to other parties of
Baht 3.74 million and payment for purchase of property, plant and equipments of Baht 0.59 million
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The Company and its subsidiaries do not have any big amount of capital expenditure and do not have
other liabilities commitment
Net cash used in financing activities of Baht 73.42 million were proceeds from issuance of ordinary
shares of Baht 4.49 million, cash received in advance for exercise warrants of Baht 0.72 million and
dividend paid by the Company of Baht 78.63 million
Audit Fee for 2013
(1) Audit Fee
Audit fee of the Company and its subsidiaries for the year 2013 payable to A.M.T. & Associates
was:
 Audit Fee of Baht 1,645,000
(The Audit fee of the company and its subsidiaries in 2013 is subject to change pursuant to the
actual number of subsidiaries and/or actual workload)
(2) Non-audit Fee: None
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Interested investors can study more for the Company’s information from FORM 56-1 which had
been submitted to SEC at www.sec.or.th or the Company website at www.brookergroup.com
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To The Shareholders and Board of Directors of
The Brooker Group Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated financial statements of The Brooker Group Public Company
Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December
31, 2013, the related consolidated statements of changes in shareholders’ equity, consolidated income,
consolidated comprehensive income and consolidated cash flows for the year then ended, and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information. I have also audited the separate financial
statements for the same period of The Brooker Group Public Company Limited.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my
audit in accordance with Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation
of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but
not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit
opinion.
Opinion
In my opinion, the financial statements 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, 2013, and the result of their operation and cash flows for the year then ended in
accordance with financial reporting standards.

(Natsarak Sarochanunjeen)
Certified Public Account
Registration No. 4563

A.M.T. & ASSOCIATES
Bangkok, Thailand
February 26, 2014
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FINANCIAL STATEMENTS
THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2013 AND 2012
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
Note

2013

Separate Financial Statement

2012

2013

(Restated)

ASSETS

2012
(Restated)

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents

3

237,962,838.75

170,644,637.27

126,075,151.44

51,201,027.77

Short-term investments

4

640,280,778.85

519,554,442.50

80,099,832.88

148,546,666.40

5

73,453,453.00

22,513,000.00

42,960,500.00

22,042,000.00

2.2

24,764,920.40

101,952,044.14

3,890,322.89

4,832,730.86

6

11,273,284.70

1,090,212.66

538,717.98

466,679.28

-

-

17,778,288.48

31,396,536.65

1,782,046.94

5,521,055.02

1,782,046.94

5,521,055.02

-

-

194,087,954.78

64,276,344.54

Value added tax - net

10,774,975.09

14,200,296.25

1,975,255.79

5,645,777.56

TOTAL CURRENT ASSETS

1,000,292,297.73

835,475,687.84

469,188,071.18

333,928,818.08

Trade accounts receivable - net
Non-related companies
Related companies
Accounts receivable - Other
Non-related companies
Related companies

2.3

Loans
Non-related companies
Related companies

7
2.4

Other current assets

NON-CURRENT ASSETS
Deposit with restriction

8

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Investments in subsidiary companies

9

-

-

130,148,048.66

128,148,078.66

Other investments

10

8,927,966.99

8,927,966.99

8,927,966.99

8,927,966.99

Property, Plant and Equipment - net

11

29,762,637.99

31,617,859.93

29,595,767.90

31,587,568.99

1.6, 16

60,152,456.40

43,260,479.40

35,465,356.88

35,015,993.72

21,163,667.16

7,350,846.02

18,590,875.96

5,516,718.24

3,746,900.00

3,746,900.00

3,671,300.00

3,671,300.00

138,753,628.54

109,904,052.34

241,399,316.39

227,867,626.60

1,139,045,926.27

945,379,740.18

710,587,387.57

561,796,444.68

Deferred tax assets
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
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AS AT 31 DECEMBER 2013 AND 2012
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
Note

2013

2012

Separate Financial Statement
2013

2012

(Restated)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS'

(Restated)

EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Accounts Payable – Trade
Non-related companies
Related companies

36,891,166.89

2,724,263.87

6,439,502.89

2,724,263.87

2,446,794.44

1,468,663.21

20,593,375.00

1,070,000.00

30,993,063.69

33,755,524.83

25,039,478.44

26,822,886.06

-

-

38,000,000.00

-

16,252,365.86

1,746,494.90

7,520,236.22

-

4,213,468.22

1,841,637.08

3,051,468.22

1,750,637.08

Accounts Payable – Other
Non-related companies

12

Loan from related companies
Accrued corporate income tax
Other current liabilities
Suspense output tax
Others
TOTAL CURRENT LIABILITIES

900,847.64

2,519,282.49

785,216.87

2,458,783.05

91,697,706.74

44,055,866.38

101,429,277.64

34,826,570.06

6,201,588.48

20,377,732.66

-

4,987,859.52

13,774,813.50

11,717,440.41

12,248,375.90

10,993,193.28

19,976,401.98

32,095,173.07

12,248,375.90

15,981,052.80

111,674,108.72

76,151,039.45

113,677,653.54

50,807,622.86

NON-CURRENT LIABILITIES
Deferred tax liabilities

1.6, 16

Employee benefits obligation

13

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital - Baht 0.50 each
Registered
- Ordinary share 1,123,178,344 shares in year 2012
- Ordinary share 1,405,847,286 shares in year 2013

561,589,172.00
702,923,643.00

561,589,172.00
702,923,643.00

Issued and paid up
- Ordinary share 748,786,063 shares in year 2012
- Ordinary share 941,336,570 shares in year 2013

Warrants
Discount on share capital

14

-

374,393,031.50

-

374,393,031.50

470,668,285.00

-

470,668,285.00

-

18,505,901.60

18,719,606.60

18,505,901.60

18,719,606.60

(29,381,737.57)

(31,445,597.97)

(29,381,737.57)

(31,445,597.97)

Retained earnings
Appropriated - Legal reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Total Equity of the Parent
Non-controlling interests
Total Shareholders' Equity

25,354,300.66

17,351,576.26

25,354,300.66

17,351,576.26

495,152,672.79

421,047,085.78

111,762,984.34

131,970,205.43

28,580,837.00

7,967,684.04

-

-

1,008,880,259.48

808,033,386.21

596,909,734.03

510,988,821.82

18,491,558.07

61,195,314.52

-

-

1,027,371,817.55

869,228,700.73

596,909,734.03

510,988,821.82

1,139,045,926.27

945,379,740.18

710,587,387.57

561,796,444.68

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
STATEMENT OF INCOME
AS AT 31 DECEMBER 2013 AND 2012
(Unit : Baht)
Consolidated Financial

Separate Financial Statement

Statement
Note

2013

2012

2013

2012

524,706,649.98

369,836,829.34

437,807,880.66

153,920,459.25

-

131,539,556.96

-

29,025,422.60

100,989,496.11

17,672,997.14

-

-

6,320,020.28

11,983,177.85

53,319,786.00

97,534,276.00

2,881,992.71

11,503,911.65

9,811,871.42

14,594,649.60

64,000.00

1,327,500.00

-

2,269,644.81

3,108,755.09

651,462.44

2,147,209.07

586,905.82

638,070,914.17

544,515,435.38

503,086,747.15

297,931,358.08

156,386,002.23

77,298,167.53

112,423,850.75

86,947,222.23

66,645,438.87

80,515,766.16

50,469,228.84

63,290,838.37

218,191,718.75

-

83,646,695.82

-

-

-

94,212,703.08

13,375,472.07

-

-

-

15,552,996.40

-

164,409.73

196,767.12

-

441,223,159.85

157,978,343.42

340,949,245.61

179,166,529.07

196,847,754.32

386,537,091.96

162,137,501.54

118,764,829.01

14,815,755.33

(14,213,582.78)

(2,083,013.54)

(3,113,666.40)

211,663,509.65

372,323,509.18

160,054,488.00

115,651,162.61

Equity holders of the parent

254,367,296.10

313,898,159.84

160,054,488.00

115,651,162.61

Non-controlling interests

(42,703,786.45)

58,425,349.34

-

-

211,663,509.65

372,323,509.18

160,054,488.00

115,651,162.61

0.32

0.42

0.20

0.15

792,220,586

748,785,933

792,220,586

748,785,933

0.27

0.42

0.17

0.15

925,265,765

754,859,373

925,265,765

754,859,373

REVENUES

(Restated)

Services income
Unrealized gain in trading securities
Gain on sales of trading securities
Dividend income

9(2)

(Restated)

Other income
Interest income
Reversal of allowance for doubtful accounts
Others
Total revenues

2.1

EXPENSES
Cost of services
Administrative expenses
Unrealized loss in trading securities

4.4

Loss on sales of trading securities
Loss on sale of investment in subsidiary

9(1) (3)

Financial costs
Total expenses

2.1

Profit (loss) before income tax
Income tax expense

1.6, 16

NET PROFIT (LOSS)
Net income (loss) attributable to :

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

15

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

15

Number of weighted average shares (shares)

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 COMPREHENSIVE INCOME

AS AT 31 DECEMBER 2013 AND 2012
(Unit : Baht)
Consolidated Financial
Statement
Note

2013

2012

Separate Financial Statement
2013

2012

(Restated)

(Restated)

211,663,509.65

372,323,509.18

160,054,488.00

115,651,162.61

20,613,152.96

(4,830,307.49)

-

-

20,613,152.96

(4,830,307.49)

-

-

232,276,662.61

367,493,201.69

160,054,488.00

115,651,162.61

Equity holders of the parent

274,980,449.06

309,067,852.35

160,054,488.00

115,651,162.61

Non-controlling interests

(42,703,786.45)

58,425,349.34

-

-

232,276,662.61

367,493,201.69

160,054,488.00

115,651,162.61

Profit (loss) for the years

Other comprehensive income (loss)
Exchange differences on translating foreign
operations
Other comprehensive income (loss) for the
years, net of tax
Total comprehensive income (loss) for the years

Total comprehensive income (loss) attributable to :

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.

80

81

The accompanying notes to financial statements

Ending balance as at December 31, 2012
18,719,606.60

-

-

-

-

(25.00)

-

18,719,631.60

-

18,719,631.60

Warrants

(31,445,597.97)

-

-

-

-

300.00

-

(31,445,897.97)

-

(31,445,897.97)

Discount on
Share
capital

are an integral part of these statements.

374,393,031.50

-

-

Dividend paid by subsidiaries to non-controlling interests

Total comprehensive income (loss) for the year (Restated)

-

Dividend paid by the Company

250.00

-

14.1

Ordinary shares issued during the year

-

374,392,781.50

-

374,392,781.50

Appropriated to legal reserve

9 (3)

1.6

Ordinary shares of subsidiary issued during the year
to non controling interest

Changes in equity for 2012

Balance as at January 1, 2012 - Restated

- Deferred tax

Effect of changes in accounting policy

Beginning balance as at January 1, 2012

Note

Issued and
paid – up
share
capital

(5,938,241.45)

(44,927,163.78)

-

313,898,159.84

5,938,241.45

-

-

-

421,047,085.78

-

-

17,351,576.26

-

158,014,331.17

35,349,834.62

122,664,496.55

Unappropriated

-

11,413,334.81

-

11,413,334.81

Appropriated
legal reserve

Retained earnings

(2,757,515.96)

(4,830,307.49)

-

-

-

-

-

2,072,791.53

-

2,072,791.53

Difference
from
translation
of financial
statements

-

-

10,725,200.00

7,967,684.04

(4,830,307.49)

-

-

-

-

-

-

12,797,991.53

-

12,797,991.53

Total
other
componen
ts of
sharehold
ers' equity

-

-

-

10,725,200.00

-

10,725,200.00

Difference
from
changes in
noncontrolling
interests

Other components of shareholders' equity

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

808,033,386.21

309,067,852.35

-

(44,927,163.78)

-

525.00

-

543,892,172.64

35,349,834.62

508,542,338.02

Equity
attributable
to equity
holders of
parent

61,195,314.52

58,425,349.34

(3,878,267.60)

-

-

-

5,748,000.00

900,232.78

-

900,232.78

Non
Controlling
Interests

869,228,700.73

367,493,201.69

(3,878,267.60)

(44,927,163.78)

-

525.00

5,748,000.00

544,792,405.42

35,349,834.62

509,442,570.80

Total

(Unit : Baht)
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2013

17

17

Stock Dividend paid

Cash Dividend paid

470,668,285.00

-

-

-

93,630,529.50

2,644,724.00

-

374,393,031.50

-

374,393,031.50

Issued and
paid – up
share capital

18,505,901.60

-

-

-

-

(213,705.00)

-

18,719,606.60

-

18,719,606.60

Warrants

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these statements.

Ending balance as at December 31, 2013

Total comprehensive income (loss) for the year

Appropriated to legal reserve

14.1

9 (4)

1.6

Ordinary shares issued during the year

to non controling interest

Ordinary shares of subsidiary issued during the year

Changes in equity for

Balance as at January 1, 2013 - Restated

- Deferred tax

Effect of changes in accounting policy

Beginning balance as at January 1, 2013

Note

(29,381,737.57)

-

-

-

-

2,063,860.40

-

(31,445,597.97)

-

(31,445,597.97)

Discount on
Share capital

25,354,300.66

-

8,002,724.40

-

-

-

-

17,351,576.26

-

17,351,576.26

Appropriated
legal reserve

495,152,672.79

254,367,296.10

(8,002,724.40)

(78,628,455.19)

(93,630,529.50)

-

-

421,047,085.78

22,882,746.74

398,164,339.04

Unappropriated

Retained earnings

17,855,637.00

20,613,152.96

-

-

-

-

-

(2,757,515.96)

-

(2,757,515.96)

Difference
from
translation of
financial
statements

10,725,200.00

-

-

-

-

-

-

10,725,200.00

-

10,725,200.00

28,580,837.00

20,613,152.96

-

-

-

-

-

7,967,684.04

-

7,967,684.04

1,008,880,259.48

274,980,449.06

-

(78,628,455.19)

-

4,494,879.40

-

808,033,386.21

22,882,746.74

785,150,639.47

Equity
attributable
Difference
Total other
to equity
from changes components holders of
in nonof
parent
controlling shareholders
interests
' equity

Other components of shareholders' equity

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (CONTINUED)

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THE BROOKER GROUP PUBLIC CO., LTD AND ITS SUBSIDIARIES

18,491,558.07

(42,703,786.45)

-

-

-

-

30.00

61,195,314.52

-

61,195,314.52

Non
Controlling
Interests

1,027,371,817.55

232,276,662.61

-

(78,628,455.19)

-

4,494,879.40

30.00

869,228,700.73

22,882,746.74

846,345,953.99

Total

(Unit : Baht)
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013
(Unit : Baht)

Note
Beginning balance
as at January 1, 2012

Unappropriated

Other
components
of
shareholders'
equity

11,413,334.81

34,042,647.45

-

407,122,497.39

-

-

33,141,800.60

-

33,141,800.60

18,719,631.60

(31,445,897.97)

11,413,334.81

67,184,448.05

-

440,264,297.99

250.00

(25.00)

300.00

-

-

-

525.00

-

-

-

-

(44,927,163.78)

-

(44,927,163.78)

-

-

-

5,938,241.45

(5,938,241.45)

-

-

Retained earnings (Deficit)

Issued and
paid - up
share
capital

Warrants

Discount on
Share
capital

374,392,781.50

18,719,631.60

(31,445,897.97)

-

-

374,392,781.50

Appropriated
legal reserve

Total

Effect of changes in
accounting policy
- Deferred tax
Balance as at
January 1, 2012 Restated
Changes in equity
for 2012
Ordinary shares
issued during the
year

1.6

14.1

Dividend paid
Appropriated
to legal reserve
Total comprehensive
income (loss) for
the year

-

-

-

-

115,651,162.61

-

115,651,162.61

Ending balance as at
December 31, 2012

374,393,031.50

18,719,606.60

(31,445,597.97)

17,351,576.26

131,970,205.43

-

510,988,821.82

Beginning balance
as at January 1, 2013

374,393,031.50

18,719,606.60

(31,445,597.97)

17,351,576.26

101,942,071.23

-

480,960,687.62

-

-

-

-

30,028,134.20

-

30,028,134.20

374,393,031.50

18,719,606.60

(31,445,597.97)

17,351,576.26

131,970,205.43

-

510,988,821.82

14.1

2,644,724.00

(213,705.00)

2,063,860.40

-

-

-

4,494,879.40

Stock Dividend paid

17

93,630,529.50

-

-

-

(93,630,529.50)

-

-

Cash Dividend paid

17

-

-

-

-

(78,628,455.19)

-

(78,628,455.19)

-

-

-

8,002,724.40

(8,002,724.40)

-

-

-

-

-

-

160,054,488.00

-

160,054,488.00

470,668,285.00

18,505,901.60

(29,381,737.57)

25,354,300.66

111,762,984.34

-

596,909,734.03

Effect of changes in
accounting policy
- Deferred tax
Balance as at
January 1, 2013 Restated
Changes in equity
for 2013
Ordinary shares
issued during the
year

Appropriated to
legal reserve
Total
comprehensive
income (loss) for
the year
Ending balance as at
December 31, 2013

1.6

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 CASH FLOW
AS AT 31 DECEMBER 2013 AND 2012
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
Note

2013

2012

Separate Financial Statement
2013

2012

(Restated)

(Restated)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES :
Net profit (loss) for the year

211,663,509.65

372,323,509.18

160,054,488.00

115,651,162.61

2,359,010.96

4,508,661.59

2,275,822.81

4,475,629.96

(64,000.00)

4,744,500.00

-

3,738,355.19

218,191,718.75

(131,539,556.96)

83,646,695.82

(29,025,422.60)

-

-

-

15,552,996.40

84,172.99

144.44

84,172.99

144.44

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

11

Allowance for doubtful account (reversal)
Unrealized loss (gain) in trading securities

4.4

Loss on sales of investment in subsidiaries
Loss from equipment written off
Dividend received from subsidiaries

9(2)

-

-

(52,504,740.00)

(83,397,900.00)

Settlement of service revenue by ordinary–
shares of other company

4.3

(396,348,074.98)

(139,579,364.80)

396,348,074.98)

(122,419,977.80)

Employee benefits

13

2,057,373.09

1,872,830.71

1,255,182.62

1,706,991.15

Income tax expense of current year

16

16,252,365.86

1,746,494.90

7,520,236.22

-

Deferred tax (income) expense

16

(31,068,121.18)

12,467,087.88

(5,437,222.68)

3,113,666.40

-

164,409.73

196,767.12

-

23,127,955.14

126,708,716.67

(199,256,672.08)

(90,604,354.25)

82,850,253.70

70,648,006.44

406,568,446.50

65,475,709.00

(50,940,453.00)

(12,440,892.32)

(20,918,500.00)

(19,671,500.00)

77,187,123.74

(97,935,513.73)

942,407.97

(1,253,224.38)

(10,183,072.04)

203,429.20

(72,038.70)

161,802.10

-

-

13,618,248.17

(25,894,793.50)

3,425,321.16

(10,867,802.52)

3,670,521.77

(5,621,967.15)

698,272.90

8,860,212.44

-

1,510,163.25

34,166,903.02

1,470,127.44

3,715,239.02

1,470,127.44

978,131.23

278,796.66

19,523,375.00

1,070,000.00

(2,762,461.14)

24,188,423.21

2,327,141.32

22,557,366.49

(27,129,638.07)

(7,438,578.32)

(30,619,823.44)

3,352,846.26

131,418,336.64

103,674,925.17

199,498,345.53

(47,447,824.74)

-

(164,409.73)

(196,767.12)

-

(14,447,094.04)

(7,350,846.02)

(13,074,157.72)

(5,516,718.24)

96,159,669.42

186,227,420.69

(52,964,542.98)

Financial costs
Operating gain (loss) before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase), decrease
Short - term Investment

4.3

Trade accounts receivable - other parties
Trade accounts receivable - related parties
Other accounts receivable - other parties
Other accounts receivable - related parties
Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase, (decrease)
Trade accounts payable - other parties
Trade accounts payable - related parties
Other 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
116,971,242.60
activities
The accompanying notes to financial statements are an integral part of these state
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS CASH FLOW (Continued)
AS AT 31 DECEMBER 2013 AND 2012
(Unit : Baht)
Consolidated Financial

Separate Financial Statement

Statement
Note

2013

2012

2013

2012

CASH FLOWS FROM INVESTING
ACTIVITIES :
-

-

(1,999,970.00)

(9,222,000.00)

Sales on investment in subsidiary

-

-

-

754,603.60

Other investment, (increase) decrease

-

(8,927,966.99)

-

(8,927,966.99)

Investment in subsidiary, (increase) decrease

9(4)

Purchase of property, plant and equipments

11

(587,962.01)

(277,203.61)

(368,194.71)

(270,355.61)

Loan to other parties

7

3,739,008.08

(2,635,882.31)

3,739,008.08

(2,635,882.31)

Loan to related company

2.4

-

-

(129,811,610.24)

(16,537,084.45)

Dividend received from subsidiaries

9(2)

-

-

52,504,740.00

83,397,900.00

3,151,046.07

(11,841,052.91)

(75,936,026.87)

46,559,214.24

-

-

38,000,000.00

-

Net cash provide by (used in) investing
Activities
CASHFLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Loan from related company, increase
(decrease)
Proceeds from issuance of ordinary shares

14.1

4,494,879.40

525.00

4,494,879.40

525.00

Cash received in advance for exercise warrants

14.1

716,305.64

-

716,305.64

-

9(3) (4)

30.00

5,748,000.00

-

-

(78,628,455.19)

(44,927,163.78)

(78,628,455.19)

(44,927,163.78)

-

(3,878,267.60)

-

-

(73,417,240.15)

(43,056,906.38)

(35,417,270.15)

(44,926,638.78)

20,613,152.96

(4,830,307.49)

-

-

67,318,201.48

36,431,402.64

74,874,123.67

(51,331,967.52)

170,644,637.27

134,213,234.63

51,201,027.77

102,532,995.29

237,962,838.75

170,644,637.27

126,075,151.44

51,201,027.77

-

-

-

17,454,551.87

4.3

396,348,074.98

139,579,364.80

396,348,074.98

122,419,977.80

17

93,630,529.50

-

93,630,529.50

-

Cash received from minority interest fromissuance of ordinary shares in subsidiary
Dividend paid by the Company
Dividend paid by subsidiaries to
non-controlling interests
Net cash provided by (used in) financing
Activities
Difference from translation of financial statements
INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH
EQUIVALENTS – NET
CASH AND CASH EQUIVALENTS,
BEGINNING OF YEARS
CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEARS
OPERATING AND INVESTMENT ACTIVITIES
NOT AFFECTING CASH
Increase (decrease) in dividend receivable from
subsidiaries
Settlement of service revenue by ordinary shares –
of other company
Stock Dividend Paid

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, 2013

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
business and financial consulting services and investments.
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 consolidated financial statements for the years ended December 31, 2013 and 2012,
have been included the financial statements of its subsidiaries and overseas subsidiaries
(Brooker International Company Limited and Brooker Dunn Asset Advisory Limited) after
eliminated significant inter-company transactions. The financial statements for the overseas
subsidiaries reflect total assets as of December 31, 2013 and 2012 amount of Baht 407.14
million and Baht 369.08 million respectively, (equivalent to 35.74% and 39.04% respectively of
total assets in the consolidated financial statement), total liabilities amount of Baht 24.25
million and Baht 6.80 million respectively (equivalent to 21.71% and 8.93% respectively of
total liabilities in the consolidated financial statement) and net loss for the years then ended,
amount of Baht 6.40 million and net profit Baht 203.42 million respectively (equivalent to
2.52% of net loss and 64.80% of net profit in the consolidated financial statement)
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.
An English language version of the financial statements has been prepared from the statutory
financial statements that were issued in Thai language. In case of conflict or difference in
understanding, the financial statements in Thai language shall prevail.
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1.3 Basis of consolidation
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:

Percentage of
shareholding
Company’s name

Nature of business

Relationship

Country of
incorporation

Subsidiary companies
Brooker Business Solutions Company
Limited

As at December 31
2013

2012

Business consultant for
small and medium
enterprises and foreign
investors

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Investment in other
companies

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Real estate brokerage
and consultancy

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Business consultant

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Business consultant
and Investment in other
companies
Financial consultant

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

-

Brooker International Company Limited

Financial consultant for
overseas clients

Share holding and joint
directors

Hong Kong

100.00

100.00

Brooker Advisory Company Limited (2)

Financial consultant for
overseas clients

Share holding and joint
directors

British Virgin Island

-

-

Brooker Dunn Asset Advisory Limited

Fund Management of
foreign investors outside
Thailand

Share holding and joint
directors

British Virgin Island

-

-

Jaturus Project Co., Ltd.

Real estate, Consultancy

Joint directors

Thailand

-

-

Brooker Sukhothai Fund

Fund

Joint directors

British Virgin Island

-

-

M.C.L. Company Limited

Real estate, Renting

Joint directors

Thailand

-

-

M.C.L. Property Co., Ltd.

Real estate, Consultancy

Joint directors

Thailand

-

-

MAC Capital Advisors Limited (3)

Independent global
investment banking and
brokerage from
the Middle East

Joint directors

-

-

Brooker Capital Company Limited

Binswanger Brooker (Thailand) Limited

Brooker Planner Co., Ltd (4)
(Formerly known as “Brooker
Consulting Co.,Ltd.”)
Brooker Corporate Advisory Co., Ltd

Brooker Investment Advisory Securities
Co.,Ltd. (1)

Related Companies

Castries, St. Lucia

(1) On January 21, 2013, the Company invested in the ordinary shares the Brooker Investment Advisory Securities
Co., Ltd. (a subsidiary) amounting to Baht 1,999,970 which represents 99.99% of the total ordinary shares.
The registered share of the subsidiary is Baht 2 million or 200,000 shares at Baht 10 each par value.
(2) On May 1, 2013, Brooker Advisory Limited has been registered for liquidation in foreign country.
(3) On April 15, 2013, Brooker Group Co., Ltd. and MAC Capital Advisors Limited had their service agreement
expired and did not have it renewed.
(4) On August 29, 2013 the name of Brooker Consulting Co., Ltd. had been changed to Brooker Planner Co., Ltd.
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1.4 ADOPTION OF NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS

1.4.1 Financial reporting standards which are effective for the current year
During the period, the Company has adopted the revised and new financial reporting
standards issued by the Federation of Accounting Professions which are effective for
financial statements periods beginning on or after January 1, 2013 as follows;
TAS 12

Income Taxes

TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TFRS 8

Operation Segments

The adoptions of the above financial reporting standards in the current year do not
have material effect on the financial statements except for those mentioned in the notes
1.6 to the financial statements.
1.4.2 Financial reporting standards which are not effective for the current year
Since year 2010 until the end of year 2013, the Federation of Accounting Professions
has issued the revised and new accounting standard, financial reporting standards,
accounting standard interpretation and financial reporting standard interpretations,
which are effective for financial statements period beginning on or after January 1 in the
year indicated as follows:
Year effective
Accounting Standard
TAS

1

Presentation of Financial Statements (revised 2012)

TAS

12 Income Taxes (revised 2012)

2014

TAS

17 Leases (revised 2012)

2014

TAS

18

Revenue (revised 2012)

2014

TAS

24

Related Party Disclosures (revised 2012)

2014

TAS

28 Investments in Associates (revised 2012)

2014

TAS

31 Interests in Joint Venture (revised 2012)

2014

TAS

34

2014

Interim Financial Reporting (revised 2012)

2014

Financial Reporting Standard
TFRS

2 Share - Based Payments (revised 2012)

2014

TFRS

3 Business Combinations (revised 2012)

2014

TFRS

4 Insurance Contracts (revised 2012)

2016

TFRS

5 Non - current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations (revised 2012)

TFRS

8 Operating Segments (revised 2012)

2014
2014

Accounting Standard Interpretations
TSIC

15 Operating Leases - Incentives

TSIC

27 Evaluating the Substance of Transactions Involving
the Legal Form of a Lease

2014

2014

TSIC

29

Service Concession Arrangements: Disclosures

2014

TSIC

32

Intangible Assets - Web Site Costs

2014
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Financial Reporting Standard Interpretations
TFRIC 1

Changes in Existing Decommissioning, Restoration
and Similar Liabilities

2014

TFRIC 4

Determining whether an Arrangements contains a Lease

2014

TFRIC 5

Rights to Interests arising from Decommissioning,
Restoration and Environmental Rehabilitation

2014

F d
TFRIC 7

TFRIC 10

Applying the Restatement Approach under TAS 29
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

2014

Interim Financial Reporting and Impairment

2014

TFRIC 12

Service Concession Arrangements

2014

TFRIC 13

Customer Loyalty Programmers

2014

TFRIC 17

Distributions of Non - cash Assets to Owners

2014

TFRIC 18

Transfers of Assets from Customers

2014

The management of the Company has assessed that TAS 1 (revised 2012), TAS 12 (revised 2012),
TAS 17 (revised 2012), TAS 18 (revised 2012) , TAS 24 (revised 2012) , TAS 34 (revised 2012) and
TFRS 8 (revised 2012) will not have material impact on the financial statements when it is applied. For
the other TAS, TFRS, TSIC and TFRIC are not relevant to the Company’s business, therefore they do
not have impact on the financial statement when they are applied.

1.5 Summary of significant accounting policies
1.5.1 Revenue recognition
a) Rendering of services
Service income is recognized on accrual basis.
b) Sales of goods
Sales of goods are recognized 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.

1.5.2 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.
1.5.3 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are stated at the net realizable 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.
1.5.4 Temporary investments
Trading securities are presented at fair value. Gains or losses arising from changes in
the carrying amounts of securities are included in determining gains or losses.
The fair value of trading securities is based on the latest bid price of the last working
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand.
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Investment in Brooker Sukhothai Fund is presented at fair value which is the net
assets value (NAV) at the end of the accounting period. The Company records the
changed of the securities value as gain or loss in the income statement.
1.5.5 Property, plant, equipment
Property, plant, equipment are stated at cost less accumulated depreciation.
Depreciation of equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line
basis over the following estimated useful lives:

Type of Assets

Period (Years)

Buildings

20

Condominium units

20

Furniture and fixtures

5

Office equipment

5

Computer

3

Other equipment

5

Vechicles

5

Depreciation is included in determining income.
1.5.6 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.
1.5.7 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 statement of financial position date are translated into Baht at the
exchange rates (buying or selling rates) of the Bank of Thailand ruling on the
statement of financial position date respectively.
Gains and losses on exchange are included in determining of income in the period.
1.5.8 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 recognized in the income statements. An
asset’s recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell or value in use.
1.5.9 Employee benefits
Salaries, wages, bonuses, contributions to the social security fund, provident fund
and other benefits are recognized as expenses when incurred.
Severance Payment as specified in Thai Law is recognized as expenses in the income
statement along the service period of employees. The Company’s post - employment
benefit obligations are estimated by a qualified actuary under the actuarial
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assumption using the Projected Unit Credit Method. However, the actual benefit
obligation may be different from the estimate.
The Company recognized the actuarial gains or losses arising from defined benefit plan
in the period incurred in other comprehensive income.
1.5.10 Income tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and
deferred taxes are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to
business combination or items recognized directly in equity or in other comprehensive
income.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for
the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying
amounts of assets and liabilities at the reporting date and tax base of the relating
assets and liabilities.
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the
temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively
enacted at the reporting date.
A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable
profits will be available against which the temporary differences can be utilized.
Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent
that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.
In year 2013, there is a change of the accounting policy because previously the
Company and its subsidiaries did not recognized deferred income tax. Effects of the
change in accounting policy are disclosed in note 1.6 to the financial statements.
1.5.11 Lease
The Company recognizes the lease payments, specified in the operating lease
agreement, in the statements of income by straight-line method for the whole leaseperiod.
1.5.12 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.
1.5.13 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
accounting period.
1.6 Cumulative effect of the change in accounting policies.
During the year, the Company and its subsidiaries made the change described in note 1.4 to
the financial statements to its significant accounting policies, as a result of the adoption of
TAS 12 Income Taxes. The cumulative effect of the change in the accounting policies has
been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.
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The monetary amount of the adjustments that affect the statement of financial positions as at
December 31, 2012 and January 1, 2012 are as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated financial statements
As at December 31, 2012
As at January 1, 2012
Effects from
Effects from
As previously
Change of
As previously
Change of
reported
ASSETS
Deferred tax assets
Deferred tax
liabilities
Shareholders’
Equities
Retained earnings
- Unappropriated

Accounting policy

Adjusted

reported

Accounting policy

Adjusted

-

43,260,479.40

43,260,479.40

-

43,130,552.78

43,130,552.78

-

20,377,732.66

20,377,732.66

-

7,780,718.16

7,780,718.16

398,164,339.04

22,882,746.74

421,047,085.78

122,664,496.55

35,349,834.62

158,014,331.17

(Unit : Baht)
Separate financial statements
As at December 31, 2012
Effects from
As previously
Change of
reported
Accounting policy
ASSETS
Deferred tax assets
Deferred tax
liabilities
Shareholders’
Equities
Retained earnings
- Unappropriated

Adjusted

As at January 1, 2012
Effects from
As previously
Change of
reported
Accounting policy

Adjusted

-

35,015,993.72

35,015,993.72

-

33,141,800.60

33,141,800.60

-

4,987,859.52

4,987,859.52

-

-

-

101,942,071.23

30,028,134.20

131,970,205.43

34,042,647.45

33,141,800.60

67,184,448.05

The monetary amount of the adjustments that affect the statements of income for the year ended
December 31, 2012 is as follows:
(Unit : Baht)
For the years ended December 31, 2012
Consolidated financial statements
As previously
reported
Income tax expense
Profit (loss) for the year
Earnings (loss) per share

1,746,494.90
326,365,247.72
0.44

Effects from
Change of
Accounting policy
12,467,087.88
(12,467,087.88)
(0.02)
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Adjusted

Separate financial statements
As previously
reported

14,213,582.78
313,898,159.84 118,764,829.01
0.42
0.16

Effects from
Change of
Accounting policy
3,113,666.40
(3,113,666.40)
(0.01)

Adjusted
3,113,666.40
115,651,162.61
0.15
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Effects from change of accounting policy to statement of income for the year ended December 31,
2013 is as follows:
BAHT
Consolidated financial
statements

Separate financial
statements

2013

2013

Profit (loss) for the year before the change of
accounting policy
Income tax (increase) decrease

223,299,174.91

154,617,265.32

31,068,121.19

5,437,222.68

254,367,296.10

160,054,488.00

0.04

0.01

Profit (loss) for the year after the change of
accounting policy
Earnings per share increase (Baht)

2.

RELATED PARTY TRANSACTION
2.1

Related Party Transaction
During the year, 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

Separate Financial

Financial Statement

Statement

2013

2012

2013

Pricing Policy

2012

Related companies
Service income

666

118,764

255

691

At the rate determined under the contract

Rental income

117

145

117

145

At the rate determined under the contract

47,356

-

-

-

At the rate determined under the contract

202

-

202

-

At the rate determined under the contract

Service income

-

-

11,600

13,479

At the rate determined under the contract

Rental income

-

-

877

835

At the rate determined under the contract

Interest income

-

-

7,106

3,195

Dividend income

-

-

52,505

93,625

At the announced rate

Consulting fee

-

-

78,193

29,528

At the rate determined under the contract

Management income
Other
Subsidiary companies

At the interest rate 5.40% p.a.

Management remuneration comprised of salary, bonus, life insurance premium, board of
directors meeting allowance and directors compensation etc. for the years ended
December 31, 2013 and 2012 are as follow;
BAHT
Consolidated Financial Statement
2013

Separate Financial Statement

2012

2013

2012

Benefits – short-term

36,257,596.60

38,192,095.02

36,257,596.60

38,192,095.02

Benefits – after retirement

13,834,860.00

12,799,180.00

13,834,860.00

12,799,180.00

Benefits – long-term
Total

-

-

-

-

50,092,456.60

50,991,275.02

50,092,456.60

50,991,275.02
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The outstanding balances of the above transactions are separately shown in the statements
of financial position as follows :2.2 RADE ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)

Consolidated Financial
Statement
December 31,
December 31,
2013

Separate Financial
Statement
December 31, December 31,

2012

2013

2012

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED
COMPANIES
Subsidiary companies
Brooker Investment Advisory Securities Co.,Ltd.

-

-

244,100.46

-

Binswanger Brooker (Thailand) Limited

-

-

2,609,867.81

870,681.68

Brooker Capital Company Limited

-

-

344,095.17

2,395,390.28

Brooker Planner Company Limited

-

-

146,559.45

293,086.80

Brooker Corporate Advisory Company Limited

-

-

545,700.00

1,273,300.00

-

-

3,890,322.89

4,832,458.76

-

-

-

-

-

-

3,890,322.89

4,832,458.76

-

272.10

-

272.10

24,764,920.40

101,951,772.04

-

-

24,764,920.40

101,952,044.14

3,890,322.89

4,832,730.86

Total

Less : Allowance for doubtful account
Net
Related companies
MAC Capital Advisors Limited
Brooker Sukhothai Fund Limited

Total amounts due from related companies

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

Consolidated Financial
Statement
December 31,
December 31,
2013
Not yet due

Separate Financial
Statement
December 31,
December 31,

2012

2013

2012

19,651,710.33

98,116,873.27

939,435.97

1,272,523.51

Less than 30 days

2,471,172.03

1,889,423.81

448,872.73

1,271,995.99

30

-

59 days

2,642,038.04

1,945,747.06

326,781.51

1,125,347.08

60

-

89 days

-

-

144,864.71

326,954.21

90

- 365 days

-

-

1,305,032.51

835,910.07

365 days

-

-

725,335.46

-

24,764,920.40

101,952,044.14

3,890,322.89

4,832,730.86

-

-

-

-

24,764,920.40

101,952,044.14

3,890,322.89

4,832,730.86

Overdue

Over

Total
Less : Allowance for doubtful
account
Trade accounts receivable –
related companies - net
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OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated Financial
Statement
December 31, December 31,
2013

2012

Separate Financial
Statement
December 31,
December 31,
2013

2012

UNBILLED RECEIVABLES – RELATED
COMPANIES
Subsidiary companies

Brooker International Company Limited
Brooker Investment Advisory Securities
Co.,Ltd.

-

-

225,393.53

17,454,551.87

-

-

8,787.94

-

Brooker Planner Co., Ltd.

-

-

3,896,033.40

-

Brooker Capital Company Limited

-

-

-

408,886.38

Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.

-

-

100,804.75

754,404.68

-

-

4,231,019.62

18,617,842.93

Subsidiary companies
Brooker Investment Advisory Securities
Co.,Ltd.

-

-

417.35

-

Binswanger Brooker (Thailand) Limited

-

-

3,075,465.39

1,227,389.64

Brooker Capital Company Limited

-

-

10,215,611.81

10,075,211.82

Brooker Planner Co., Ltd.

-

-

254,724.31

1,476,092.26

Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.

-

-

1,050.00

-

Total Advance - related companies

-

-

13,547,268.86

12,778,693.72

Total Other Accounts Receivable – related
companies

-

-

17,778,288.48

31,396,536.65

Total Unbilled Receivable - related companies
ADVANCE – RELATED COMPANIES
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2.4 LOANS TO RELATED COMPANIES

(Unit : Baht)

Separate Financial Statement
December 31,
2012

Increase

Policy on
December 31,

Borrowing

2013

Cost

Decrease

Subsidiary companies
Brooker International Company Limited
Brooker Capital Co.,Ltd

-

37,475,030.12

-

37,475,030.12

5.40% p.a.

28,789,260.09

20,000,000.00

(48,789,260.09)

-

5.40% p.a.

-

1,800,000.00

-

1,800,000.00

5.40% p.a.

35,487,084.45

-

(29,934,159.79)

5,552,924.66

5.40% p.a.

-

149,260,000.00

-

149,260,000.00

5.40% p.a.

64,276,344.54

208,535,030.12

(78,723,419.88)

194,087,954.78

Brooker Investment Advisory Securities
Co.,Ltd.
Brooker Corporate Advisory Co., Ltd
Brooker Planner Co.,Ltd
Total loans to related companies

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS
As at December 31, 2013 and 2012, cash and cash equivalents are as follow;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Cash

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2013

2012

2013

2012

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Current and saving account deposits

207,942,838.75

155,401,076.99

96,055,151.44

35,957,467.49

Fixed deposit with maturity dates not
longer than 3 months

30,000,000.00

15,223,560.28

30,000,000.00

15,223,560.28

237,962,838.75

170,644,637.27

126,075,151.44

51,201,027.77

Total cash and cash equivalents
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4. TEMPORARY INVESTMENTS
As at December 31, 2013 and 2012, the investment in trading securities are as follows :(Unit : Baht)

December 31, 2013

Cost

December 31, 2012

Fair

Unrealized

Value

Gain(Loss)

Fair

Unrealized

Cost

Value

Gain(Loss)

4.1 The Company
Investment in
- Trading securities

138,817,438.95

80,099,832.88

(58,717,606.07)

123,617,576.65

148,546,666.40

24,929,089.75

- Trading securities

357,891,908.96

295,938,725.67

(61,953,183.29)

109,227,566.20

185,026,668.04

75,799,101.84

- Brooker Sukhothai Fund

203,438,823.69

264,242,220.30

60,803,396.61

128,384,973.65

185,981,108.06

57,596,134.41

561,330,732.65

560,180,945.97

(1,149,786.68)

237,612,539.85

371,007,776.10 133,395,236.25

700,148,171.60

640,280,778.85

(59,867,392.75)

361,230,116.50

519,554,442.50 158,324,326.00

4.2 Subsidiary Company
Investment in

Total subsidiary
Total temporary
investments

4.3 The acquisitions and disposals of trading securities during the years ended December 31, 2013
is as follow;
(Unit : Baht)
Consolidated
Financial Statement

Separate Financial
Statement

- Securities acquired from settlement of
service income

396,348,074.98

396,348,074.98

- Securities acquired

389,780,221.08

49,185,442.15

- Securities disposed

(472,630,474.78)

(455,753,888.65)

During year 2013 the Company has received their service income payment from a client by the
client’s share capital which is market securities. The Company has realized such service
income at fair value of Baht 396,348,074.98. The Company has already received the shares
into their investment portfolio.

4.4

The transactions of unrealized gain (loss) on trading securities during the year ended
December 31, 2013 are as follow;
(Unit : Baht)

Beginning balance
Transactions during the year
Ending balance
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Consolidated
Financial Statement

Separate Financial
Statement

158,324,326.00

24,929,089.75

(218,191,718.75)

(83,646,695.82)

(59,867,392.75)

(58,717,606.07)
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INVESTMENT IN “BROOKER SUKHOTHAI FUND”
An oversea subsidiary had invested in “BROOKER SUKHOTHAI FUND”, which price per
share at each moment equal to NAV at the purchase date plus expenses and fees stated. The
subsidiary will realize return of the investment on different between the NAV of the Fund at
redeem date and purchased date less related expenses. The redemption condition of the
Fund is 15 months since investment date. However, the unit holder has the right to sell /
transfer such unit to other entity and no redemption fees.
Later on August 1, 2012 the Company had restructured its’ group investment in oversea
subsidiaries. Then, “BROOKER SUKHOTHAI FUND” hold by Brooker Advisory Limited had
been sold to Brooker International Limited which is oversea parent company of Brooker
Advisory Limited, at NAV of the fund as the Fund condition, and realized gain on sale
amounting to US$ 784,197.83. Moreover, later Brooker International Limited increased its
investment in “BROOKER SUKHOTHAI FUND” as follow;

Number of
unit
As of July 31, 2012
Unit adjusted
As adjusted July 31, 2012

Unit Price *

US $ Amount

Ex-Rate **

1,916.192

4,002,058.21

61.919

-

1,978.111

Un-realize gain

2,023.17

4,002,058.21

-

784,197.83

Fair Value July 31, 2012

1,978.111

4,786,256.04

Invested on Aug 1, 2012

100.628

As of December 31, 2012
As adjusted January 1, 2013
As of January 31, 2013
Invested on November 22, 2013
As of December 31, 2013

2,484.40

2,078.739

250,000.00

33.1701

132,748,671.10

33.1701

8,292,525.00

5,036,256.04

(6.274)

2,943.97

(18,470.49)

2,072.465

2,421.17

5,017,785.55

545.828

3,446.40

1,881,140.00

2,618.293

2,634.89

6,898,925.55

* Weighted average price
** Exchange rate as at December 27, 2013
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Cost (Baht)

141,041,196.10

33.1701

62,397,627.59
203,438,823.69
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TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – OTHER COMPANIES
As at December 31, 2013 and 2012, the outstanding balance of trade accounts receivable are
classified by aging as follows :(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2013

2012

2013

2012

Trade accounts receivable - Other parties
Not yet due

61,872,001.00

160,500.00

42,800,000.00

-

Less than 30 days

1,841,501.00

22,092,000.00

160,500.00

21,881,500.00

30

-

59 days

1,520,501.00

210,500.00

-

160,500.00

60

-

89 days

1,520,501.00

50,000.00

-

-

90

- 365 days

6,698,949.00

-

-

-

365 days

2,505,592.25

2,505,592.25

1,382,092.25

1,382,092.25

Total

75,959,045.25

25,018,592.25

44,342,592.25

23,424,092.25

Less : Allowance for doubtful accounts

(2,505,592.25)

(2,505,592.25)

(1,382,092.25)

(1,382,092.25)

Net

73,453,453.00

22,513,000.00

42,960,500.00

22,042,000.00

Overdue

Over

Movement of the allowance for doubtful accounts – Accounts receivable-others during the year
ended December 31, 2013 is as follows;
(Unit : Baht)
Separate Financial
Statement

Consolidated Financial
Statement
Balance at beginning of the year

2,505,592.25

1,382,092.25

Additional during the year (includes suspense
output tax)

-

-

Reversal of allowance for doubtful accounts

-

-

2,505,592.25

1,382,092.25

Balance at ending of the year

6.

OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE – OTHER COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2013

2012

2013

2012

Unbilled Receivable – other

249,534.25

146,816.38

249,534.25

146,816.38

Advance Payment – other *

9,960,920.00

3,000.00

7,200.00

3,000.00

Prepaid Expenses – other

1,062,830.45

940,396.28

281,983.73

316,862.90

11,273,284.70

1,090,212.66

538,717.98

466,679.28

OTHER COMPANIES

Total Other Account Receivable - other
company
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* This was advance payment of the subsidiary (Brooker Capital Co., Ltd) paid for acquisition of share increase of a listed
company amounted to Baht 9 million which was not received the allotted share increase, and the subsidiary received its
refund in January 2014.

7.

LOANS TO OTHERS
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Thammapipat Co.,Ltd.(1)
Apex Development public company limited
Kingdom Property company limited
Total
Less : Allowance for doubtful accounts
Total loans to other companies

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2013

2012

2013

2012

1,782,046.94

5,521,055.02

1,782,046.94

5,521,055.02

27,372,500.00

27,372,500.00

27,372,500.00

27,372,500.00

5,008,000.00

5,008,000.00

5,008,000.00

5,008,000.00

34,162,546.94

37,901,555.02

34,162,546.94

37,901,555.02

(32,380,500.00)

(32,380,500.00)

1,782,046.94

5,521,055.02

(32,380,500.00) (32,380,500.00)
1,782,046.94

5,521,055.02

The transactions of loans to others during the year ended December 31, 2013 are as follow;
(Unit : Baht)
Separate Financial Statement
December 31,
Other company
Thammapipat Co.,Ltd.

2012
(1)

Apex Development public company limited
Kingdom Property company limited
Total
Less : Allowance for doubtful accounts
Total loans to other companies

(1)

Increase

Decrease

Policy on
December 31,

Borrowing

2013

Cost

5,521,055.02

-

(3,739,008.08)

1,782,046.94

15.00% p.a.

27,372,500.00

-

-

27,372,500.00

15.00% p.a.

5,008,000.00

-

-

5,008,000.00

10.00% p.a.

37,901,555.02

-

(3,739,008.08)

34,162,546.94

(32,380,500.00)

-

-

5,521,055.02

-

(3,739,008.08)

(32,380,500.00)
1,782,046.94

In November 2013, the outstanding 3 installment loans amounting to Baht 2.6 which due in November
2013 had been reschedule to be 3 installments, due in January 2014, and increased interest rate from
13% to 15% p.a.
The collateral of the loan is the same assets which is 5 condominium units which appraised value by an independent
appraiser on January 1, 2012 approximately at Baht 11 million. The Company also has co-guarantee from 2
companies and a director of one of the guarantor’s companies. On January 22, 2014 the loan and interest has been
settled.
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DEPOSIT WITH RESTRICTION
As at December 31, 2013 and 2012, deposit with restriction is as follow;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial
Statement

Separate Financial
Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2013

2012

2013

2012

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 deposit with restriction

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 for overdraft facilities is the interest rate as
specified on the fixed deposit certificates plus 1.50% per annum.

9.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES
As at December 31, 2013 and 2012, the Company's investments in its subsidiary companies are
as follows :(Unit : Thousand Baht)
Investments
Allowance for
Impairment of
Paid-up Share

Name of
Company

Type of
Business

Brooker Business Solutions
Co., Ltd.

Business consultant for
small and medium
enterprises and foreign
investors

Brooker Capital Co., Ltd.

Specialist investment
holding company

Binswanger Brooker
(Thailand) Limited (3)

Real estate brokerage
and consultancy

Subsidiaries

Capital

Shareholding

Cost Method

Net Book Value

Investment

December 31

December
31

December 31

December 31

December 31

2013

2013

2013

2013

2012

2013

2012

(Baht)

(Baht)

%

%

10.0 mil

10.0 mil.

99.99

99.99

1,260

1,260

2,992

3,016

(1,260)

(1,260)

99.99

99.99

120,753

120,753

100,979

115,200

(21,431)

(21,431)

117.94 mil 117.94 mil.

2012

2012

2012

22.87 mil

22.87 mil

99.99

99.99

9,222

9,222

16,368

(943)

(4,251)

(4,251)

Brooker Planner Co.,Ltd. (1) Business consultant
(Formerly known as
“Brooker Consulting
Co.,Ltd.”)

43.38 mil

43.38 mil

99.99

99.99

-

-

-

-

-

-

Brooker Corporate Advisory Business consultant
Co., Ltd.

6.02 mil

6.02 mil

99.99

99.99

6,011

6,011

16,317

19,263

-

-

Brooker Investment Advisory Financial consultant
Securities Co., Ltd. (4)

2.00 mil

-

99.99

-

2,000

-

(1,743)

-

-

-

US Dollar

US Dollar

100.00

100.00

17,844

17,844

362,756

344,656

-

-

600,000

600,000

Investment in subsidiaries

157,090

155,090

497,669

481,192

(26,942)

(26,942)

Less Allowance for Impairment

(26,942)

(26,942)

130,148

128,148

Brooker International Co.,
Ltd. (2)

Business consultant for
foreign clients

Net Investments in subsidiary companies - The Company Only
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(1) On July 9, 2012 the Company had sold all of the share to Brooker Corporate Advisory Co., Ltd
(subsidiary) amounting to Baht 554,603.60
On August 29, 2013 the name of Brooker Consulting Co., Ltd. had been changed to Brooker Planner
Co., Ltd.
(2) In 2012, the Company has realized interim dividend income of a foreign subsidiary amounting to Baht
83,397,900.00. In 2013 the Company had received interim dividend from a foreign subsidiary amounting to
Baht 52,504,740.00
(3) On July 2, 2012 the Company had sold the 449,994 ordinary shares of Binswanger Brooker (Thailand)
Limited to Brooker Corporate Advisory Co., Ltd. (a subsidiary) amounting to Baht 200,000.00. Later on
July 16, 2012, the share capital of Binswanger Brooker (Thailand) Limited had been increased by Baht
15,370,000.00 which caused the paid up capital to increase to Baht 22,870,000.00. The Company invested
Baht 9,222,000 of its’ share proportion while Kingdom Property Co., Ltd. invested Baht 6,148,000. Later,
Kingdom Property Co., Ltd. had sold total of its holding shares in Binswanger Brooker (Thailand)
Limited to Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.(a subsidiary) at the total amount of Baht 400,000.00.
Therefore, the proportion of share-holding of the group increased from 60% to be 99.99%.
(4) On January 21, 2013, the Company invested in the ordinary shares the Brooker Investment Advisory
Securities Co., Ltd. (a subsidiary) amounting to Baht 1,999,970 which represents 99.99% of the total ordinary
shares. The registered share of the subsidiary is Baht 2 million or 200,000 shares at Baht 10 each.
On November 1, 2013 the SEC had approved the subsidiary to operate the investment advisor business
in security.

10. OTHER INVESTMENTS
As at December 31, 2013 and 2012, the Company has invested in other investment as follows;
(Unit :Baht)
Consolidated Financial Statement and
Separate Financial Statement

Other Investment - Other

Apex Development Public Company Limited

December 31,

December 31,

2013

2012

Type of business

Real estate development

Less : Allowance for
impairment

54,253,964.45

54,253,964.45

(45,325,997.46)

(45,325,997.46)

8,927,966.99

8,927,966.99

Total other investment

The transactions of allowance for impairment of investment during the year ended December 31,
2013 is as follow;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial

Separate Financial

Statement

Statement

Balance as at January 1, 2013
Adjustment –decrease during the year
Balance as at December 31, 2013
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45,325,997.46

45,325,997.46

-

-

45,325,997.46

45,325,997.46
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11. Property, Plant and Equipment
As at December 31, 2013 and 2012, the Company has property, plant and equipment as follows;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
Furniture

Buildings

and

Office

Fixture

Equipment

Web site
Computer

Vehicles

Development

Total

COST
At January 1, 2013

40,884,000.00

13,317,846.05

828,080.29

5,115,906.22

4,680,000.00

360,728.90

65,186,561.46

Additions

-

23,141.25

31,239.81

533,580.95

-

-

587,962.01

Disposals/ written-off

-

-

(1,579.44)

(459,938.09)

-

-

(461,517.53)

40,884,000.00

13,340,987.30

857,740.66

5,189,549.08

4,680,000.00

360,728.90

65,313,005.94

10,038,286.19

13,310,390.11

801,742.69

4,393,681.30

4,679,998.00

344,603.24

33,568,701.53

Additions

2,044,200.00

8,586.61

13,538.94

276,560.75

-

16,124.66

2,359,010.96

Disposals

-

-

(1,578.44)

(375,766.10)

-

-

(377,344.54)

12,082,486.19

13,318,976.72

813,703.19

4,294,475.95

4,679,998.00

360,727.90

35,550,367.95

At December 31, 2013

ACCUMULATED DEPRECIATION
At January 1, 2013

At December 31, 2013

Property, plant and equipment – net
At January 1, 2013

30,845,713.81

7,455.94

26,337.60

722,224.92

2.00

16,125.66

31,617,859.93

At December 31, 2013

28,801,513.81

22,010.58

44,037.47

895,073.13

2.00

1.00

29,762,637.99

Depreciation included in statement income for the year ended ;
December 31, 2012

4,508,661.59

December 31, 2013

2,359,010.96
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(Unit : Baht)

Separate Financial Statement
Furniture

Buildings

and

Office

Fixture

Equipment

Web site
Computer

Vehicles

Development

Total

COST
At January 1, 2013

40,884,000.00

13,317,846.05

803,888.79

4,758,912.22

4,680,000.00

230,728.90

64,675,375.96

Additions

-

23,141.25

31,239.81

313,813.65

-

-

368,194.71

Disposals/ written-off

-

-

(1,579.44)

(459,938.09)

-

-

(461,517.53)

40,884,000.00

13,340,987.30

833,549.16

4,612,787.78

4,680,000.00

230,728.90

64,582,053.14

10,038,286.19

13,310,390.11

780,828.76

4,047,576.01 4,679,998.00

230,727.90

33,087,806.97

Additions

2,044,200.00

8,586.61

11,690.34

211,345.86

-

-

2,275,822.81

Disposals

-

-

(1,578.44)

(375,766.10)

-

-

(377,344.54)

12,082,486.19

13,318,976.72

790,940.66

3,883,155.77 4,679,998.00

230,727.90

34,986,285.24

At December 31, 2013

ACCUMULATED DEPRECIATION
At January 1, 2013

At December 31, 2013

Property, plant and equipment – net

At January 1, 2013

30,845,713.81

7,455.94

23,060.03

711,336.21

2.00

1.00

31,587,568.99

At December 31, 2013

28,801,513.81

22,010.58

42,608.50

729,632.01

2.00

1.00

29,595,767.90

Depreciation included in statement income for the year ended ;
December 31, 2012

4,475,629.96

December 31, 2013

2,275,822.81

12. OTHER ACCOUNTS PAYABLE – OTHER COMPANIES
Consolidated Financial
Statement
December 31,
OTHER COMPANIES
Other accounts payable – other
Unearned income – other
Accrued Expenses – other
Total Other Account Payable other company

December 31,

(Unit : Baht)
Separate Financial
Statement
December 31,

December 31,

2013

2012

2013

2012

423,918.79

145,093.44

398,238.79

119,413.44

98,023.85

104,982.35

98,023.85

104,982.35

30,471,121.05

33,505,449.04

24,543,215.80

26,598,490.27

30,993,063.69

33,755,524.83

25,039,478.44

26,822,886.06
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13. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
Movements in the present value of the provision under defined benefit obligation for the years
ended December 31, 2013 and 2012 were as follows:
(Unit : Baht)
Consolidated Financial

Separate Financial

Statement
December 31,
2013

Statement

December 31,
2012

December 31,
2013

December 31,
2012

Employee benefits obligation as of
beginning of year
Current service cost and interest cost

11,717,440.41

9,844,609.70

10,993,193.28

9,286,202.13

2,057,373.09

1,872,830.71

1,255,182.62

1,706,991.15

-

-

-

-

13,774,813.50

11,717,440.41

12,248,375.90

10,993,193.28

Gain (loss) from estimate of actuarial assumptions
Employee benefits obligation as of
ending of year

Expenses recognized in gain or loss for the year ended December 31, 2013 and 2012 are as follow;
(Unit : Baht)
For the year ended December 31
Consolidated Financial Statement

Current service cost

2013

2012

2013

1,588,675.48

1,479,046.32

815,454.89

1,335,543.06

468,697.61

393,784.39

439,727.73

371,448.09

2,057,373.09

1,872,830.71

1,255,182.62

1,706,991.15

Interest cost
Total

Separate Financial Statement
2012

The Company hires an actuary to compute this provision according to the accounting standard.
The principle actuarial assumptions used to calculate the provision under the retirement benefit
obligation as at December 31, 2013 and 2012 are as follows:
Consolidated Financial
Statement
Discount rate

4%

Expected rate of salary increase
Voluntary resignation rate
Mortality rate

*

Based on weighted rate by age group of employee

** Referred to Thai Mortality Ordinary Tables of 1997
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Separate Financial
Statement
4%

0-6 %

0-6 %

0-30 %*

0-30 %*

TMO 1997 **

TMO 1997 **
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14. WARRANTS
14.1 BROOK-W4
On July 4, 2011 the Company’s extraordinary shareholders meeting no. 1/2011 approved a
resolution to issue of 374,392,781 warrants (BROOK-W4) to purchase new ordinary share of
Baht 0.05 per unit for offering to the existing shareholders. A unit of warrant has the rights to
purchase 1 new ordinary share, unless the exercised rights are adjusted according to the
exercise adjustment condition, at an exercise price of Baht 1.05 per share, unless the exercised
prices are adjusted according to the exercise adjustment condition. Warrant holders can exercise
their rights to purchase the company’s ordinary shares on the last business day of every quarter
throughout 5 years from the issuance date. As of September 30, 2011, the shareholders had
paid for the warrants of 374,392,632 units totaling Baht 18,719,631.60.
On March 31, 2012, a shareholder exercised his warrants rights to purchase the allotted ordinary
shares for 500 units at Baht 1.05 per share totaling Baht 525.00. The Company registered the
share increase and the registered shares with the Ministry of Commerce on April 5, 2012.
On April 26, 2013, the Company changed the exercise price from Baht 1.05 to Baht 1.047 and the
numbers of warrants to purchase an ordinary share from 1:1 to 1: 1.004 (according to the below
table). On June 6, 2013, the Company registered the share increase of 1,500,000 shares at Baht
0.50 per share to accommodate the exercise of the warrant rights according to the change.
On June 30, 2013, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary
shares for 297,000 units to receive 298,188 units of rights at the exercise price of Baht 1.047 per
share totaling Baht 312,203.52. The Company registered the share increase and the paid-up
shares with the Ministry of Commerce on July 4, 2013. The remaining of warrants which have not
been exercised are 374,095,132 units.
On September 23, 2013, the Company changed the exercise price from Baht 1.047 to Baht 0.838
and the numbers of warrants to purchase an ordinary share from 1:1.004 to 1: 1.255 (according
to the below table). On October 4, 2013, the Company registered the share increase of
93,897,879 shares at Baht 0.50 per share to accommodate the exercise of the warrant rights
according to the change.
On September 30, 2013, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted
ordinary shares for 3,977,100 units to receive 4,991,260 units of rights at the exercise price of
Baht 0.838 per share totaling Baht 4,182,675.88. The Company registered the share increase
and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on October 4, 2013. The remaining of
warrants which have not been exercised are 370,118,032 units.
On December 27, 2013, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted
ordinary shares for 681,100 units to receive 854,780 units of rights at the exercise price of Baht
0.838 per share totaling Baht 716,305.64. The Company registered the share increase and the
paid-up shares with the Ministry of Commerce on January 7, 2014. The remaining of warrants
which have not been exercised are 369,436,932 units.
As of December 31, 2013, the exercised warrants and unexercised warrants balance are as
follows;
Number of units
BROOK-W4
Allotted warrants

374,392,632

Less : Exercised and converted to ordinary
Shares as of December 31, 2013
Balance of allotted warrants

(4,274,600)
370,118,032

Duration of the warrants (Year)

5

Exercise rate (units : share) (former 1:1), (former 1:1.004)
Exercise price to buy 1 ordinary share (Baht) (former Baht 1.05),
(former Baht 1.047)

1 : 1.255
Baht 0.838

First exercise date

Sep 30, 2011

Last exercise date

Aug 08, 2016
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15. DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Consolidated Financial Statement
For the year ended 31 December
Weighted average number
Net earnings (loss)

of ordinary shares

Earning (loss)
per share

2013

2012

2013

2012

2013

Thousand
Baht

Thousand
Baht

Thousand
Shares

Thousand
Shares

Baht

2012
Baht

(Restated)

(Restated)

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

254,367

313,898

792,221

748,786

0.32

0.42

-

-

133,045

6,073

-

-

254,367

313,898

925,266

754,859

0.27

Effect of dilutive potential ordinary
shares
Warrants
370,118,032 units
(2012 : 374,392,132 units)
Diluted earnings (loss) per share
Net earnings (loss) of ordinary
shareholders
(assuming conversion of potential
ordinary shares to ordinary shares)

0.42

Separate Financial Statement
For the year ended 31 December
Net earnings (loss)

Earning (loss)

of ordinary shares

per share

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Thousand
Baht

Thousand
Baht

Thousand
Shares

Thousand
Shares

Baht

Baht

(Restated)

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

Weighted average number

(Restated)

160,054

115,651

792,221

748,786

0.20

0.15

-

-

133,045

6,073

-

-

160,054

115,651

925,266

754,859

0.17

Effect of dilutive potential ordinary
shares
Warrants
370,118,032 units
(2012 : 374,392,132 units)
Diluted earnings (loss) per share
Net earnings (loss) of ordinary
shareholders
(assuming conversion of potential
ordinary shares to ordinary shares)
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16. CORPORATE INCOME TAX
In accordance with taxable conditions on Thailand’s revenue code, the Company and its
subsidiaries has calculated its net taxable profit (loss) by taking both any forbidding
expenditures and any reduced or exceptionable accounting transactions to adding - up or
deducting from net profit (loss) under accounting base.
The corporate income tax rate being used in year 2011 and 2012 are 30% and 23%
respectively, 20% for the year 2013 and subsequent year. The tax rate using for computing
deferred tax is 20%.
Income tax expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 are made up as follows:
BAHT
Consolidated Financial Statement
2013

Separate Financial Statement

2012

2013

2012

(Restated)

(Restated)

Current income tax :
Corporate income tax charge

16,252,365.86

1,746,494.90

7,520,236.22

-

(31,068,121.19)

12,467,087.88

(5,437,222.68)

3,113,666.40

-

-

-

-

(14,815,755.33)

14,213,582.78

2,083,013.54

3,113,666.40

Deferred tax :
Relating to origination and reversal
of temporary differences
Effects to deferred tax from change
of income tax rates
Income tax expense reported in
the statements of income

The reconciliation of the income tax expense and the result of the multiplying of the accounting profit
with tax rate for the years ended December 31, 2013 and 2012 are presented as the following:
BAHT
Consolidated Financial Statement

Accounting profit before corporate income tax

Separate Financial Statement

2013

2012

2013

2012

196,847,754.32

386,537,091.96

162,137,501.54

118,764,829.01

20%

23%

20%

23%

Corporate income tax rates
Accounting profit before corporate income tax
Mutiply by tax rates

39,369,550.86

1,746,494.90

32,427,500.31

-

(31,068,121.19)

12,467,087.88

(5,437,222.68)

3,113,666.40

(32,982,733.54)

-

(14,414,522.33)

-

29,089,572.07

-

1,052,452.81

-

(19,224,023.53)

-

(11,545,194.57)

-

(14,815,755.33)

14,213,582.78

2,083,013.54

3,113,666.40

Effects to deferred tax from
change of income tax rates
Income tax effects that is nondeductible in
calculation of profit::
- Revenue exempted in tax calculation
-Nondeductible expenses
-Tax loss
Income tax expense presented in the Statement
Of Income
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Components of deferred tax assets and deferred tax liabilities comprised of the following items;
BAHT
Consolidated Financial Statement
As at

As at

As at

December 31, 2013

December 31, 2012

January 1, 2012

501,118.45

501,118.45

287,118.45

65,962.68

65,962.68

68,146.87

Allowance for impairment of investments

14,740,800.08

14,453,679.36

14,453,679.36

Investment in marketable securities

30,335,746.35

196,107.28

817,225.00

Allowance for doubtful accounts – Loans to others

6,476,100.00

6,476,100.00

5,740,000.00

Employee benefit obligations

2,754,962.70

2,343,488.09

1,968,921.94

Benefits from accumulated tax loss

5,277,766.14

19,224,023.54

19,795,461.16

60,152,456.40

43,260,479.40

43,130,552.78

(6,201,588.48)

(20,377,732.66)

(7,780,718.16)

(6,201,588.48)

(20,377,732.66)

(7,780,718.16)

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts – Trade receivables
Allowance obsolete inventory

Total
Deferred tax liabilities
Investment in marketable securities
Total

BAHT
Separate Financial Statement
As at

As at

As at

December 31, 2013

December 31, 2012

January 1, 2012

276,418.45

276,418.45

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts – Trade receivables
Allowance obsolete inventory

62,418.45

65,962.68

65,962.68

68,146.87

Allowance for impairment of investments

14,453,679.36

14,453,679.36

14,453,679.36

Investment in marketable securities

11,743,521.21

-

817,225.00

Allowance for doubtful accounts – Loans to others

6,476,100.00

6,476,100.00

5,740,000.00

Employee benefit obligations

2,449,675.18

2,198,638.66

1,857,240.43

-

11,545,194.57

10,143,090.49

35,465,356.88

35,015,993.72

33,141,800.60

-

(4,987,859.52)

-

-

(4,987,859.52)

-

Benefits from accumulated tax loss
Total
Deferred tax liabilities
Investment in marketable securities
Total
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17. DIVIDEND
On April 26, 2013, the annual general shareholders meeting no. 1/2013 resolved that the
Company pay dividend from its operation from January 1, 2012 to December 31, 2012 at Baht
0.14 per share amounting to Baht 104.83 million. The Company paid an interim dividend from the
operation result of the first 6 months of 2012 on September 7, 2012 at Baht 0.06 per share
amounting to Baht 44.93 million. Thus, the payment of the dividend for the latter 6 months of
2012 at Baht 0.08 per share amounting to Baht 59.90 million. The payment of the dividend was
on May 20, 2013.
On September 23, 2013 the extra ordinary shareholders meeting no. 2/2013 had approved to pay
interim dividend from the Company’s operation from January 1, 2013 to June 30, 2013 at Baht
0.15 per share, amounting to Baht 112.37 million, which will be paid as the Company’s common
share and cash dividend. The cash dividend is Baht 0.025 per share, total amounting to Baht
18.73 million and the Company’s common share 187.26 million shares at Baht 0.50 par value, to
its shareholders at 1 new share for the 4 existing shares. The total amount of share dividend is
not over Baht 93.64 million. The total dividend is Baht 0.125 per share. In case of the excess of
existing 4 shares, the company shall pay by cash at Baht 0.125 per share. The dividend was paid
on October 11, 2013.

18. SHARE CAPITAL
Movement of the number of ordinary shares, paid-up capital and premium (discount) of the
ordinary share value of the Company are as the following;
No of shares

Amount

Premium (discount)
of share value

(Thousand shares)

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

1,123,178

561,589

187,271

93,636

95,398

47,699

1,405,847

702,924

As at beginning of year

748,786

374,393

(31,446)

Increase - according to share dividend payment

187,261

93,631

-

5,290

2,644

2,064

941,337

470,668

(29,382)

Particular

Registered ordinary share
As at beginning of year
Increase during the year to accommodate share dividend
Increase during the year to accommodate exercise of warrant
right to buy Company’s ordinary share (BROOK-W4)
As at ending of year
Issued and paid-up ordinary share

Increase - according to exercise of warrant right to buy
ordinary shares
As at ending of year

On May 31, 2013, the Company’s extraordinary shareholders meeting no. 1/2013 approved a
resolution to increase the registered share from Baht 561,589,172 to Baht 562,339,172 by
issuance of 1,500,000 ordinary shares at Baht 0.50 par value to accommodate the exercise of
warrant right to buy the newly issued ordinary shares BROOK-W4 allocated to the former
shareholders (due to changes of exercised price and ratio of warrant according to the adjustment
of warrant right). The Company registered the share increase with the Ministry of Commerce on
June 6, 2013.
On September 23, 2013, the Company’s extraordinary shareholders meeting no. 2/2013
approved a resolution to allocate the increased ordinary shares 281,168,942 shares to
accommodate the share dividend payment and the exercise of warrant right to buy the
Company’s ordinary shares as follows;
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-

Allocation of the increased ordinary shares187,271,063 shares, par value at Baht 0.50 to
accommodate the share dividend payment.

-

Allocation of the increased ordinary shares 93,897,879 shares, par value at Baht 0.50 to
accommodate the exercise of warrant right to buy the newly issued ordinary shares BROOKW4 allocated to the former shareholders (due to changes of exercised price and ratio of
warrant according to the adjustment of warrant right). The Company registered the share
increase with the Ministry of Commerce on September 26, 2013. The Company registered
the paid-up shares with the Ministry of Commerce on October 4, 2013 and October 11, 2013.

19. EXPENSES BY NATURE
The material expenses for the years ended December 31, 2013 and 2012 are categorized by
their natures as follows;
Consolidated Financial
Statement
2013
2012
Personnel expenses
(Exclude Management benefit expenses)

Separate Financial
Statement
2013
2012

23,982,833.60

23,571,178.08

15,073,938.63

15,803,422.62

36,257,596.60

38,192,095.02

36,257,596.60

38,192,095.02

2,443,183.95

4,508,781.03

2,359,995.80

4,475,749.40

-

-

-

15,552,996.40

25,918,548.68

30,650,540.90

91,782,067.00

47,580,259.60

Commission fee

31,520.23

23,376,610.90

-

22,487,400.00

Advertising expenses

62,689.35

40,603.74

52,760.00

35,600.00

-

6,072,000.00

-

6,008,000.00

Management remunerations
(Included in Cost of service and administrative
expenses)
Depreciation and amortization
Loss on sales of investment in subsidiaries
Consulting fee

Provision for doubtful accounts

20. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT OF BUSINESS
The major operation of the Company is in Thailand. The Company had classified its segment
operation as follow;
20.1 The results of operations by segment
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated Financial Statement
For the years ended December 31, 2013 and 2012
Business
Consulting

Investments

Eliminated

2013

2012

2013

2012

2013

615,562

415,308

107,309

254,821

(92,043) (124,655)

(24,624)

85,757

323,265

230,197

(5,098)

2012

Consolidated
2013

2012
(Restated)

Services income
Cost of services
Gross earnings (loss)

(117,488)
498,074

(17,346)

Other income
Administrative expenses
Unrealized loss in trading
securities
Financial costs
Income tax expense
Loss(Gain) of minority interest
Net profit (loss)

111

(90,855) (139,096)

632,016

531,033

39,369

(156,386)

(77,298)

(99,727)

475,630

453,735

6,055

13,482

(66,646)

(80,516)

(218,192)

-

-

(164)

14,816

(14,214)

42,704

(58,425)

254,367

313,898
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(Unit : Thousand Baht)

Separate Financial Statement
For the years ended December 31, 2013 and 2012
Business
Consulting
2013

Investments

2012

2013

Separate

2012

2013

2012
(Restated)

Services income
Cost of services
Gross earnings (loss)

437,808

153,920

53,320

126,559

491,128

280,479

(112,424)

(86,947)

-

-

(112,424)

(86,947)

325,384

66,973

53,320

126,559

378,704

193,532

Other income
Administrative expenses
Unrealized loss in trading securities
Loss on sales of trading securities
Loss on sales of investment in
subsidiaries
Financial costs
Income tax expense
Net profit (loss)

11,959

17,452

(50,469)

(63,290)

(83,647)

-

(94,213)

(13,376)

-

(15,553)

(197)

-

(2,083)

(3,114)

160,054

115,651

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

Consolidated Financial Statement
For the years ended December 31, 2013 and 2012
Business
Consulting
2013

Investments

2012

2013

Consolidated

2012

2013

2012
(Restated)

Sales and services income
Cost of sales and services
Gross earnings (loss)
Other income
Administrative expenses
Unrealized loss in trading securities
Financial costs
Income tax expense
Loss(Gain) of minority interest
Net profit (loss)

524,707

369,837

107,309

161,196

632,016

531,033

(141,329)

(48,432)

(15,057)

(28,866)

(156,386)

(77,298)

383,378

321,405

92,252

132,330

475,630

453,735

5,129

13,482

926

-

6,055

13,482

(47,864)

(62,136)

(18,782)

(18,380)

(66,646)

(80,516)

-

-

(218,192)

-

(218,192)

-

-

-

-

(164)

-

(164)

(1,962)

-

16,778

(14,214)

14,816

(14,214)

42,704

(58,425)

-

-

42,704

(58,425)

381,385

214,326

(127,018)

99,572

254,367

313,898
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20.2 Assets by segment
(Unit : Thousand Baht)
As at December 31, 2013 and 2012
Business
Consulting

Investments

Eliminated

Consolidated

December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,
2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

(Restated)

Assets
Equipment

148

146

163

24

-

Unallocated equipment
Unallocated assets
Total assets

-

311

170

29,452

31,448

1,109,283

913,762

1,139,046

945,380

Major customer information
During the year 2013, the group of Company has earned its revenue from 2 major customers from
services rendered domestically and in foreign countries in total approximately Baht 364 million of
the total revenue of the group of Company.

21. COMMITMENTS
21.1 As of December 31, 2013 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

0.32

Over 1 year but not over 5 years
Over 5 years

0.32

21.2 Binswanger Brooker (Thailand) Limited, a Company's subsidiary, has 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 2011 and has been extended for a period of four years ending 2015.
21.3 Binswanger Brooker (Thailand) Limited, has entered into an agreement to engage a related
company to be representative to operate the real estate brokerage and consultancy
business. The agreement is stated a monthly compensation, ended on June 30, 2012.
On July 1, 2012 the agreement has been terminated by the parties.

113

Annual Report 2013

The Brooker Group Public Co Ltd

21.4 A subsidiary in foreign country has entered into a fund management agreement which
the Fund was registered in foreign country. The fee (Management fee) is calculated and
accrued on monthly basis and Performance fee is calculated and accrued on annual
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 agree to terminate the agreement.
21.5 Brooker Capital Co., Ltd. has entered into a contract with a foreign company to supply
daily information, analysis report at monthly fee Baht 1,000,000 which the contract is
effective until both parties agree to terminate the contract.

22.

FINANCIAL INSTRUMENTS
22.1 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.
22.2 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.
22.3 Foreign currency risk
The Company is exposed to foreign currency risk relating to trading transactions which
are denominated in foreign currencies. Management believes that there is no significant
affect from the foreign currency risk. Because of the balance of foreign currency is due
from transactions between foreign subsidiaries, which the Company is able to set a
payment period corresponding to the fluctuation of exchange rate. Thus, the Company
does not use derivative financial instruments to mitigate this risk.
22.4 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 statement of financial position date there were no significant concentrations of credit
risk. The credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the
statement of financial position. However, management does not anticipate material losses
from its debt collection.
22.5 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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22.6 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.

23.

EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
On February 26, 2014, the board of directors approves a resolution to call the Annual General
Meeting of Shareholders, to be held on April 30, 2014, that proposes to pay dividend to the
shareholders from the Company’s earnings for the period of January 1, 2013 to December 31,
2013 at Baht 0.22 per share, by deducting the interim dividend paid on October 11, 2013 at
Baht 0.15 per share, which the balance of the dividend is Baht 0.07 per share to be paid on May
20, 2014.

24.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENT
The financial statement has been approved for issue by the Company’s board of directors on
February 26, 2014.
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สาสนถึงผูถือหุนจากประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
ป 2556 ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ทยปรั บ ลดลง 6.70% จากสิ้ น ป ก อ นหน า ตลาดมี ค วามผั น ผวนสู ง จากการเมื อ ง
ภายในประเทศที่ยังไมสงบ และการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และกลุมประเทศยุโรป ซึ่งมีสวนทําใหผู
ลงทุนหันกลับไปลงทุนในตลาดดังกลาวเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามความสําเร็จในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสรางหนี้ใหกับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ
แหงหนึ่งและความสําเร็จในการใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุนตางประเทศ ทําใหธุรกิจของกลุมบริษัท ฯ
สามารถกาวสูความสําเร็จใหมอีกระดับหนึ่ง
ป 2556 รายไดรวมของบริษัทฯ และกลุมบริษัท ฯ เทากับ 638.07 ลานบาทและมีผลกําไรสุทธิจํานวน 254.37 ลานบาทซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 17 และลดลงรอยละ 19 ตามลําดับ กลุมบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงโดยมียอดรวม
สินทรัพย 1,139.05 ลานบาทมีหนี้สินรวม 111.67 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.11 ในขณะ
ที่สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และกลุมบริษัท ฯ ยังคงรักษาระดับความแขงแกรงอยูที่ 1,027.37 ลานบาท
บริ ษั ท ฯ ได นํ า หลั ก การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งยั่ ง ยื น ภายใต ค วามสมดุ ล ทั้ ง ทางด า นผลประกอบการ และการใส ใ จใน
สิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน และนําระบบบริหารความเสี่ยงที่เปนมาตรฐานสากล มาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
และยังคงคาดหวังความสําเร็จกับผลการดําเนินงานของป 2557 ตอไป
นอกจากนี้บริษัทฯ มีเปาหมายทางสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรม
ทางสังคม การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนเกง-คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคูไปกับการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี
บริษัทฯใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีโดยไดรับการประเมินผลในระดับคะแนน “ดีเยี่ยม”
ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจําป 2556 ซึ่งประเมินโดย ก.ล.ต.และไดรับการประเมินผล
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ ดีเยี่ยม” เชนกันเปน
ปแรก บริษัท ฯ ยังคงมุงมั่นในการพัฒนาตนเองใหอยูในระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีตอไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผูบริหาร ขอขอบคุณทานผูถือหุนและลูกคาผูมีอุปการคุณทุกทานที่ไดใหการ
สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมาพรอมเปนกําลังใจใหบริษัทฯ กาวเดินตอไปอยางมั่นคง

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการ

นายชาญ บูลกุล
กรรมการผูอํานวยการและประธานคณะกรรมการบริหาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาที่กํากับ
ดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมี
ความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ควบถวน อยางเพียงพอ ทันเวลา และปองกันไมใหเกิดการ
ทุ จ ริ ต หรื อ การดํ า เนิ น การที่ ผิ ด ปกติ ซึ่ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบได ป รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรางความเชื่อมั่นไดวา งบการเงินของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ถูกตองใน
สาระสําคัญแลว

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําป 2556

เรียน ทานผูถอื หุนของบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ ประกอบดวย ดร. ป เตอร เวลดัน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมพงษ เผอิญโชค ( ไดรับการแตงตั้งแทนนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2556) และ
นางพรรณี วรวุ ฒิจ งสถิ ต เปน กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทา น เปน กรรมการอิ ส ระที่ มี
คุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดี ของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติห นาที่ตามขอบเขต หน าที่ และความรั บผิ ด ชอบที่ ได รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได ทํ า งานอย า งใกล ชิ ด กั บ คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆ ได แ ก คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยในรอบปบัญชี 2556 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง และในป 2557 จนถึงวันที่
รายงานจํานวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบสองทานเขารวมประชุมครบถวนทุกครั้ง สวน
อีกหนึ่งทานเข ารวมประชุม 2 ครั้ งจาก 5 ครั้งเนื่องจากคุณ สมพงษ เผอิญโชคเพิ่งไดรับการแตงตั้งเมื่อวัน ที่
9 สิงหาคม 2556 และเปนการรวมประชุมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมทุก
ครั้ง นอกเหนือไปจากหัวขอการประชุมซึ่งเปนการประชุมภายใน ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2556 โดยไดสอบถามและรับฟงคํ าชี้แ จงจาก
ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผย
ขอมูล ประจําป 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาว
มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานขอมูลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
ไว โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจําป 2556 ของผูตรวจสอบภายในจากบริษัท ดีไอ เอ
แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ทั้งนี้ไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ มีการดูแลรักษาทรัพยสิน
ที่เหมาะสม และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได นอกจากนี้ผูตรวจสอบภายในได
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในในปจจุบันมีความเพียงพอตามแนวทางของ
ระบบ COSO และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบ
ความเปนอิสระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษทั ฯ และ
ขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปน
สาระสําคัญในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับบุคคลภายนอก
5. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึง
การเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวารายการคากับบริษัทที่
เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน
รายการที่สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล
อยางถูกตองและครบถวน
6. พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง และเสนอค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี ประจํ า ป 2557 เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอแตงตั้ง
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
นายสุมิตร ขอไพบูลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งผูสอบ
บัญชีดังกลาว 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



ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย
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รายงานประจําป 2556

ความเห็น/ขอสังเกตจากการปฏิบัติหนาที่
โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการรายการขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานอยางถูกตอง มีระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตาง ๆ มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตองและมีการปฏิบัติงานที่
สอดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ โปรงใส และเชื่อถือได
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ปเตอร เวลดัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

121
116

รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาชุ ด ป จ จุ บั น ประกอบด ว ย นางพรรณี วรวุ ฒิ จ งสถิ ต ประธานคณะกรรมการสรรหา
(กรรมการอิสระ) และกรรมการอีก 3 ทานไดแก นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ (กรรมการที่ไมเปนบริหาร) นาย
กิรินทร นฤหลา (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) และนายวรุฒ บูลกุล (กรรมการบริหาร)
ในรอบป 2556 คณะกรรมการสรรหาไดปฎิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในระเบียบ
วาดวยคณะกรรมการสรรหา ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถและเปนอิสระ เกี่ยวกับการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งกรรมการใหมในป 2556 ไดแกนายสมพงษ เผอิญ
โชค แทนนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ที่ไดลาออก
นอกจากนี้ยังสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ เมื่อครบวาระเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการ
และที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหามี ก ารประชุม รวมทั้ง สิ้ น 2 ครั้ ง และกรรมการทุ ก คนมาร ว มประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง โดย
คณะกรรมการสรรหาที่มีสวนไดเสียไมไดออกเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและกระบวนการสรรหากรรมการไวในรายงานประจําป
ดวย
ในนามคณะกรรมการสรรหา

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชุดปจจุบัน มีนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต (กรรมการอิสระ) เปนประธาน พรอม
ดวยกรรมการอิสระอีก 2 ทาน และกรรมการผูบริหารอีก 1 ทาน ไดแก นายสมพงษ เผอิญโชค นายปเตอร
เวลดัน และนายวรุฒ บูลกุล ตามลําดับ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนรับผิดชอบในการสอบทานและนําเสนอคาตอบแทนกรรมการของบริษัทตอ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ในการนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน และพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
รวมถึงการขึ้นอัตราเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ฯ อนุมัติ
ในระหวางป 2556 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดังกลาวทั้งสิ้น 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดกําหนดนโยบายหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีดําเนินการที่ชัดเจนเพื่อ
เปนแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ ดังนี้


ในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ และกําหนดการขึ้นอัตราเงินเดือนโดยรวม คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน จะพิจารณาโดยคํานึงถึงคาตอบแทนมาตรฐานในอุตสาหกรรม ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
และบริษัท รวมถึงปจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจบริษัท ฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ 4 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
2 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน ในป 2556 กรรมการและผูบริหารไดรับคาตอบแทนตามที่แสดงไวใน
รายงานผลประโยชนตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารป 2556 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เห็นวามีความเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว
ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

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

702,923,643 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว

470,668,285 บาท

หุนสามัญ

941,336,570 หุน

ราคาพาร

0.50 บาท

นายทะเบียน
(หุนสามัญและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท : +66(0) 2229-2800
โทรสาร : +66(0) 2654-5642 +66(0) 2654-5645

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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วิสัยทัศน
จะเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบโดยการใหบริการดวยวิธีการแกไขแบบเพิ่มมูลคาเพื่อให
ลูกคาของเราสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ดีที่สุดของพวกเขารวมถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูถือหุนใน
สภาพแวดลอมที่ดีตอผูมีสวนไดเสียทั้งหมด

พันธกิจ
 การสรา งและการพั ฒ นาอยูบ นพื้ น ฐานของความรูข องเราที่ เ ชี่ย วชาญและมีป ระสบการณ ข องการ
แกปญหาที่มีมูลคาเพิ่มที่ดีที่สุดที่เปนไปไดพรอมเครื่องมือที่จะใหผลประโยชนสูงสุดสําหรับลูกคา
 การนําเสนอนักลงทุนของเราโดยมีผลตอบแทนที่นาพอใจจากการลงทุนของพวกเขา
 การพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของเราในทุกโครงการ

ปรัชญา








ใหหนวยธุรกิจที่สงผลกระทบในเชิงบวกใหกับลูกคา
ใหผลตอบแทนการลงทุนที่เปนธรรมและเหมาะสม
ใหการวางแนวในการแกปญ
 หาที่ดีที่สุด
ใหความเที่ยงธรรมความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ
ใหความรูแ ละเครื่องมือสําหรับการแกปญหาที่มีมูลคาเพิม่
ใหความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ใหรักษาลูกคาที่ผานการดําเนินโครงการที่ประสบความสําเร็จและผลประโยชนที่จบั ตองได
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

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
รวมทั้งเปนที่ปรึกษาอิสระใหแกองคกรชั้นนําของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ
โดยบริษัทฯ ไดประกอบธุรกิจใหบริการงาน 4 ประเภทคือ
(1) ใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)
(2) เปนตัวแทนและใหคําปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย
(Real Estate Brokerage and Consultancy)
(3) ใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital
(Offshore Capital Management)
(4) ดําเนินธุรกิจการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment)

งานใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)
ลักษณะการใหบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน ใหแกเจาของธุรกิจและผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัท โดยเนนการใหบริการที่แตกตางเพื่อทําใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคกรของลูกคา โดย
บริษัทฯสามารถแกปญหาที่ยุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว จากความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีสามารถแยกไดดังนี้


การระดมทุน (Fund Raising)
- ชวยในการเตรียมความพรอมและเตรียมตัวเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ชวยในการปรับโครงสรางทางการเงินหรือปรับฐานทุนจดทะเบียน โดยการระดมทุนจากบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) หรือ อื่น ๆ
- ชวยในการจัดหาแหลงเงินกูทั้งจากสินเชื่อระยะยาวสําหรับโครงการ (Project financing) หรือ สินเชื่อระยะ
สั้น (Bridge loan) ตามความตองการของลูกคา
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การปรับโครงสราง (Restructuring)
- ชวยในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ (Debt Restructuring) ปรับโครงสรางองคกร (Corporate restructuring)
และจัดทําแผนฟนฟูกิจการ (Rehabilitation plan transactions) หรือปรับปรุงแผนฟนฟูกิจการทั้งที่อยูใน
ขบวนการพิจารณาของศาลแลวหรือยังไมไดอยูในการพิจารณาก็ตาม
- ชวยในการจัดหาแหลงเงินทุน หรือนักลงทุนใหม ทั้งแบบเขามาชวยบริหารหรือแบบใหความชวยเหลือดาน
เงินทุนอยางเดียว และเพิ่มธุรกิจใหมใหกับลูกคา
- ชวยในการบริหารจัดการลดธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลัก (Non core divestments)



การควบและรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ชวยจัดการรวมถึงประสานงานเพื่อใหไดรับขอตกลงและความเปนไปไดที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา
- ช ว ยให คํ า แนะนํ า ต อ ผู ข ายในเรื่ อ งรู ป แบบของข อ ตกลง เพื่ อ หาผู ซื้ อ หรื อ ผู ร ว มลงทุ น ให ไ ด ผู ที่ เ หมาะสม
ที่สุด
- ชวยใหคําแนะนําตอผูซื้อสําหรับเปาหมายขององคกรและการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายนั้น
- ชวยวางแผนในการปรับโครงสรางและการบริหารการจัดการจากการเขาซื้อกิจการเปาหมาย



การใหบริการอื่น ๆ (Other Services)
- ชวยในการวิเคราะหมูลคาที่เหมาะสมที่ผูถือหุนควรจะไดรับ (Shareholder value) และในเบื้องตนชวย
จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการเสนอขายหลักทรัพย
- ชวยในการศึกษาคาความเปนไปไดของโครงการ (Project feasibility)
- ชวยจัดเตรียมในเรื่องการวิเคราะหมูลคาธุรกิจ (Business valuation)
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

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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ตรวจสอบและอนุมตั ิโดย
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ของลูกคา

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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ขั้นตอนการใหบริการสามารถสรุปได ดังนี้


การตลาด - บริษัทฯ สรรหาโครงการตางๆ โดยการแนะนําจากลูกคาเกาโดยใชแผนการตลาดเชิงรุกซึ่ง
ประกอบดวย การเขารวมบรรยายและเปนวิทยากร การสงบทความและจดหมายขาวไปยังสื่อมวลชน การเขา
รวมกิจกรรมและการประชุมรวมกับสมาคมหอการคาตางๆ และจากการแนะนําของบริษัทที่ปรึกษาและวิจัย
ตาง ๆ ที่เปนพันธมิตรกับทางบริษัทฯ หนวยงานราชการไทยและตางประเทศรวมถึงสมาคมหอการคาตาง ๆ



การติดตอลูกคาและการเสนอบริการ - หลังจากติดตอครั้งแรกกับผูที่จะมาเปนลูกคา บริษัทฯ จะประชุมกับ
ลูกคาเพื่อทบทวนวัตถุประสงคของโครงการโดยละเอียด แลวนํามาจัดทําขอเสนอโครงการ ซึ่งประกอบดวย
ความเปนมา วัตถุประสงค วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการ บุคลากรในโครงการ ระยะเวลาโครงการ
และคาธรรมเนียมในการดําเนินโครงการ ซึ่งขอเสนอโครงการจะจัดทําในรูปแบบของเอกสารการประชุมโดย
อาจจะมีการพิจารณาแกไขปรับปรุงหลายครั้งกอนที่จะบรรลุขอตกลง



การวางแผนงาน - หากมีการอนุมัติโครงการแลว ผูจัดการโครงการจะจัดเตรียมแผนงาน โดยกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบ ระยะเวลาในการทํางานใหโครงการแลวเสร็จ และออกแบบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนั้น
หากเปนโครงการที่จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูรับเหมาชวงงาน ผูจัดการโครงการก็จะพิจารณาจัดหา
ใหเหมาะสมเปนกรณีไป



การดําเนินโครงการ – รองประธานอาวุโสฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน จะเปนผู
ควบคุมดูแลใหการดําเนินโครงการตางๆ เปนไปตามแผนงานและมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง



การสงมอบงานตอลูกคา - เนื่องจากลักษณะของการใหบริการเปนไปตามความตองการของลูกคา และขึ้นกับ
ความพรอมของลูกคาในการปรับปรุงโครงสรางและจัดเตรียมขอมูลเปนสวนใหญ จึงมีกําหนดเวลาที่ยืดหยุน
ได และไมมีงานใดที่มีกําหนดวันสงมอบตายตัว

ธุรกิจอื่นๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯ ไดเริ่มจัดกลุมธุรกิจของบริษัทฯ ใหม ซึ่งมีทั้งที่ไดเริ่มดําเนินธุรกิจและยังไมได
ดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังอยูในระหวางจัดวางระบบการดําเนินงานของธุรกิจนั้นๆใหเปนไปตามลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจดังตอไปนี้
(1) เปนตัวแทนและใหคําปรึกษา ดานอสังหาริมทรัพย (Real Estate Brokerage and Consultancy)
บริ ษัทฯ ได ประกอบธุ รกิจโดยเป นตั วกลางการซื้ อขายอสั งหาริ มทรัพย ภายใต ชื่อบริ ษั ท บิ นสแวงเกอร
บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทฯไดรับความรวมมือทางธุรกิจจาก Binswanger USA ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ในการจัดหาโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมทั่วโลกปอนแกลูกคาที่ตองการยายฐานการผลิต โดยทางบริษัท
บิ นสแวงเกอร บรุ คเคอร (ประเทศไทย) จํ ากั ด จะเป นผู จั ดหาพื้ นที่หรื อโรงงานในประเทศไทยให ทาง
Binswanger USA ทําการตลาดทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด ยัง
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

เปนตัวกลางจัดการซื้อขายอสังหาริมทรัพยอื่นๆ เชนเพื่อการอยูอาศัยหรือการพาณิชยทั่วไป โดยรายไดหลัก
บริษัทฯ จะไดรับเปนคาธรรมเนียมในการขายตามสัดสวนของราคาขายของทรัพยสินนั้นๆ
(2) ใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital (Offshore Capital Management)
เปนธุรกิจใหบริการซึ่งจะมีรายไดตามสัดสวนของขนาดของเงินลงทุนที่บริหารใหแกลูกคา อีกทั้งยังได
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากสวนแบงกําไรที่ทางบริษัทฯ บริหารใหและมีสวนของกําไรมากกวาผลตอบแทนที่
กําหนด ซึ่งในธุรกิจนี้จะทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่สม่ําเสมอและเติบโตตามขนาดของเงินลงทุนที่ใหบริษัทฯให
คําปรึกษา ซึ่งดําเนินงานภายใตการดูแลของบริษัทบรุคเคอร แคปปตอล จํากัดโดยจะมุงเนนการลงทุนใน
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหไดผลตอบแทนในรูปกําไรจากการขายหลักทรัพย (capital gain) และ
เงินปนผล การบริหารเงินลงทุนนั้นอยูภายใตการบริหารของบุคลากรตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดย
จะทําการเขาเยี่ยมชมกิจการ ตรวจสอบสถานะของบริษัทเพื่อหาบริษัทที่มีราคาต่ํากวามูลคาทางเศรษฐกิจ ที่
แทจริงที่ควรจะเปน โดยกิจการดังกลาวตองมีผูบริหารที่มีความสามารถและมีแผนธุรกิจที่ดีมีความโปรงใส
อีกทั้งกิจการมีโอกาสที่จะเติบโตและแนวโนมของการทํากําไรที่มีอัตราเติบโตสูง มีพื้นฐานที่ดี เพื่อใหแนใจ
วาจะเปนการลงทุนที่คุมคา จากการวิเคราะหมูลคาของหลักทรัพย การสัมภาษณผูบริหาร การตรวจสอบแผน
ธุรกิจ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งสภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทที่จะ
เขาลงทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด
(3) ธุรกิจการลงทุน (Investment)
บริษัท ฯ ดําเนินนโยบายการลงทุนตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
อนุมัติใหบริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย บริหารเงินสดและหรือเงินทุนหมุนเวียน
ตามความเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนตอไป
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โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปที่ผาน ณ งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละป มีดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
พันบาท
%
พันบาท
%

2556
พันบาท
%

10,032

6.93

137,646

25.28

424,960

66.60

328

0.23

1,739

0.32

16,861

2.64

บริษัทฯ
บริษัทฯและบริษัทยอย
บริษัทฯและบริษัทยอย

56,141
7,970
14,129
-

38.78
5.51
9.76
-

230,451
11,540
11,983
131,540

42.32
2.11
2.20
24.16

82,886
2,882
6,320
-

12.99
0.45
0.99
-

บริษัทฯและบริษัทยอย

48,807

33.71

17,673

3.25

100,989

15.83

บริษัทฯและบริษัทยอย

7,361
144,768

5.08
100.00

1,979
544,515

0.36
100.00

3,173
638,071

0.50
100.00

รายได

ดําเนินการโดย

งานใหคําปรึกษาดานธุรกิจ
และการเงิน

บริษัทฯ

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

หมายเหตุ

บริษัท บินสแวงเกอร
บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด

%
การถือ
หุน

99.99

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

โครงสรางบริษัท
โครงสรางบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังตอไปนี้

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)

99.99%

บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
ลงทุนในกิจการอื่นที่มีศักยภาพ

บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด

99.99%

99.99%

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

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

27.79%

บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด

บริษัท บรุคเคอร แพลนเนอร จํากัด
72.21%

100%

ใหคําปรึกษาดานธุรกิจ

ใหคําปรึกษาดานธุรกิจ

40.00%

บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด

48.00%
60.00%

เปนตัวแทนและที่ปรึกษาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย

บริษัท บรุคเคอร ดันน แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด1/
ใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital
99.99%

หมายเหตุ:

1/ 48% ถือโดย บริษัท เอเชี่ยน โอเชี่ยน เอ็นเตอรไพรส จํากัด
และ 4% โดย Simpson Financial Limited
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บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน บรุคเคอร จํากัด

ที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท
บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด
สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด
ถือผานบริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไว
เซอรรี่ จํากัด รอยละ 60
และถือโดยบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
รอยละ40
สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

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

บริษัท บรุคเคอร แพลนนอร จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด)
ถือผานบริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่
จํากัด รอยละ 72.21 และถือโดยบริษัท บรุคเคอร
กรุป จํากัด (มหาชน) รอยละ 27.79

จํานวนหุน
ประเภท
ที่ออก
หุน
จําหนาย

สัดสวนการถือหุน
หุน

%

ดําเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการ
อื่นที่มีศักยภาพเพื่อผลตอบแทน
จากการลงทุน

สามัญ

1,179,400

1,179,394

99.99

ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจโดยเนนเฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมรวมถึง
นักลงทุนตางประเทศ

สามัญ

100,000

99,994

99.99

ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนและที่
ปรึกษาทางธุรกิจดาน
อสังหาริมทรัพย

สามัญ

ดําเนินธุรกิจในการใหคําปรึกษา
ดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน
Offshore Capital

สามัญ

250,000

120,000

48.00

ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ

สามัญ

433,818

433,813

99.99

ประเภทธุรกิจ

2,287,000 2,287,000
1,364,795
922,205
2,287,000

313,247
120,566
433,813
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ชื่อบริษัท

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

จํานวนหุน
ประเภท
ที่ออก
หุน
จําหนาย

สัดสวนการถือหุน
หุน

%

สามัญ

601,608

601,598

99.99

สามัญ

600,000

600,000

100.00

สามัญ

200,000

199,997

99.99

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

บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไว
เซอรรี่ จํากัด

ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ

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

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

ดําเนินธุรกิจเปนที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน
บรุคเคอร จํากัด

ที่ปรึกษาการลงทุน

สถานที่ตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
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ปจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ
การดําเนินธุรกิจสวนใหญของบริษัทฯ มีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาวะ
เศรษฐกิจของโลก สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งอั น จะส ง ผลให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล และความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจาก
นโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ อันมีผลกระทบโดยตรงตอการใหบริการคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
ทั้งแผนงานที่จะใหบริการแกลูกคา และระยะเวลาในการใหบริการ เนื่องจากลูกคาอาจมีความจําเปนที่จะตองรอ
จังหวะของการลงทุนหรือดําเนินการ หรือทําใหระยะเวลาการดําเนินการตาง ๆ ของลูกคาเนิ่นนานขึ้น ดังนั้น
ความเสี่ยงดังกลาว อาจทําใหรายไดหลักของบริษัทฯ อาจลดลงอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
อยางไรก็ ดี ถึงแมความเสี่ ย งทางดานเศรษฐกิจดังกลาวอยู น อกเหนือความสามารถที่บริษั ทฯ จะควบคุมได
บริษัทฯ จึงไดพยายามที่จะลดความเสี่ยงดังกลาวลง โดยพยายามเนนการทําธุรกิจใหมีความหลากหลายและหา
จุดเดนที่ทางบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษโดยจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนพิเศษมาเพิ่มเติม
เนนรายไดจากการใหบริการเปนหลักและยังคงเนนการขยายธุรกิจของบริษัทฯในดานการใหบริการคําปรึกษา
ดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital ใหมีสัดสวนของรายไดใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะถือวาเปนการลด
ความเสี่ยงดังกลาวลงไดในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ยังจะทําใหรายไดของบริษัทฯ มีความมั่นคงยิ่งขึ้น อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังคงมีบริการและขนาดของผลงานในปที่ผานๆมาเปนที่ยอมรับจากลูกคาซึ่งจะเปนเครื่องยืนยันวาใน
ดานการใหคําปรึกษาในการปรับโครงสรางบริษัทและ/หรือปรับโครงสรางหนี้ รวมถึงการควบรวมกิจการซึ่งเกิด
จากการใหคําแนะนําและบริการของบริษัทเปนเครื่องพิสูจนแลว ซึ่งบริการเหลานี้สวนใหญจะเกิดขึ้นในชวง
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํายาวตอเนื่องมายากแกการแกไขแตดวยความชํานาญจึงทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงลูกคา
เหลานี้ไดและสรางรายไดจากการใหบริการคําปรึกษาดังกลาวชดเชยในชวงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําได
2. ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผูบ ริหารและบุคลากรที่มีความสําคัญ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจใหบริการที่ตองอาศัยความรูความสามารถทางดานธุรกิจและการเงิน การ
ลงทุนจึงจําเปนตองอาศัยบุคคลากรที่มีทั้งประสบการณและความรูอีกทั้งยังตองเปนที่รูจักรวมทั้งยังตองเปนที่
ยอมรับในแวดวงธุรกิจดวย ดังนั้นโดยรวมแลวความสําเร็จของกิจการของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับการที่บริษัทฯ
ไดรับงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจําเปนตองพึ่งพิงผูบริหารและบุคลากรที่มีความรูความสามารถ จึงทําใหบริษัทฯ
จําเปนตองพึ่งพิงบุคลากรหลักอยู 2 กลุม คือ
(1) ผูบริหารหลักของบริษัทฯ อันไดแก นายชาญ บูลกุล ซึ่งดํารงตําแหนงรองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอํานวยการ ซึ่งนายชาญฯ เปนผูมีประสบการณการทําธุรกิจใน
135
116

รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ประเทศไทยมากวา 30 ป และมีเครือขายการติดตอทางธุรกิจที่กวางขวาง ทั้งนี้ นายชาญฯ มีสวนสําคัญอยางมาก
ในการติดตอหาลูกคาใหกับบริษัทฯ และยังเปนผูบริหารที่ใหคําปรึกษาที่สําคัญของงานใหบริการในดานอื่นๆ
ของบริษัทฯ ดวย
(2) บุคลากรและทีมงานของฝายงานใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน ซึ่งเปนทีมงานหลักในการ
ดําเนินธุรกิจใหบริการของบริษัทฯ จึงจําตองเปนบุคคลากรที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณเปน
สําคัญ ซึ่งจะมีการแขงขันสูงในการแยงชิงตัวบุคลากรดังกลาว
หากบริษัทฯ จําตองสูญเสียผูบริหาร บุคลากร และทีมงานที่สําคัญดังที่กลาวแลว อาจจะทําใหบริษัทฯ ไมสามารถ
หาลูกคา และไมสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันจะทําให บริษัทฯ ตองสูญเสีย
รายไดหลักและมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัทฯ อยางรุนแรง ถึงแมวาบริษัทฯ จะสามารถจัดหา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถมาทดแทนได ก็อาจจะตองใชระยะเวลาในการทําใหเปนที่รูจักและยอมรับใน
ความสามารถ อยางไรก็ดี บริษัทฯไดใหความสําคัญกับบุคลากรเหลานี้ โดยใหมีการพัฒนาการฝกอบรมอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งประกอบดวยการเปดใหเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่มีการจัดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกสํานักงาน
รวมถึงกําหนดใหมีกระบวนการทํางานอยางมีระบบแบบแผน การพัฒนางานและใหบุคลากรเหลานี้มีการทํางาน
ทดแทนกั นไดตลอดเวลา เพื่อชวยลดความเสี่ยง อันสืบเนื่องมาจากการที่ตองสูญเสียบุคลากรเหล านี้ไปใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯไดกําหนดใหมีการทําแผนสืบทอดงาน (succession plan) ตามแนวนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการเพิ่มสวัสดิการและ
ผลตอบแทนกับพนักงานในระดับที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับความรูความสามารถของพนักงานแตละคนเปนสําคัญ
เพื่ อเปนการเสริมสรางขวั ญและกํ าลั ง ใจที่ดี ใ นการทํางาน และรัก ษาบุคลากรเหลานี้ใ หอยูกับบริษัทฯ เป น
ระยะเวลานาน รวมทั้งยังไดใหผลประโยชนที่ผูบริหารและพนักงานดังกลาวของบริษัทฯ จะไดรับจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในลักษณะของการใหโบนัสประจําปที่เพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องจากมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวา การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และการใหผูบริหารและ
พนั ก งานได รั บ ผลประโยชน จ ากการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ บริ ษั ท ฯ จะส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความภั ก ดี ต อ องค ก ร
ในระยะยาว
3. ความเสี่ยงในการขยายธุรกิจ
บริษัทฯยังคงใหความสําคัญที่จะขยายการดําเนินธุรกิจการใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore
Capital ซึ่งเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน โดยบริษัทฯไดเริ่มใหบริการ
ในป 2551 ซึ่งการดําเนินธุรกิจดังกลาวตองอาศัยผลงานที่ผานมาเปนเครื่องพิสูจนเพื่อดึงดูด Offshore Capital ให
มาใชบริการของบริษัทฯและดวยผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 6 ปที่ผานมานั้นโดยเฉลี่ย บริษัทฯมีผลงาน
ในการดําเนินธุรกิจคอนขางดีมาก จึงทําให Offshore Capital ขยายใหญขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีสวนในการเพิ่ม
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กําไรใหกับบริษัทฯคอนขางมาก ขณะเดียวกันในปที่ผานมาบริษัทฯไดรับใบอนุญาตการเปนที่ปรึกษาการลงทุน
จากกระทรวงการคลังและไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งจะทําใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจมากขึ้นจากการใหคําแนะนํา
การลงทุนแกนักลงทุนโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น เปนการขยายฐานลูกคาที่หลากหลายโดยมีมูลคาการลงทุนและคาใชจาย
ในสวนนี้คอนขางนอย แตสามารถใหผลตอบแทนคอนขางดีมากเมื่อมีลูกคาเพิ่มขึ้น อันเปนการลดทอนความ
เสี่ยงในการขยายธุรกิจ
อยางไรก็ตามการที่เศรษฐกิจสหรัฐฯดีขึ้นทําใหความจําเปนตองพึ่งพามาตรการผอนคลายทางปริมาณเงินหรือ
QE (Quantitative Easing) เพื่อกระตุนเศรษฐกิจมีนอยลง จึงเปนจังหวะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มทยอยลด
ปริมาณการเขาซื้อพันธบัตร โดยการลดวงเงินลงนั้นจะทําใหประเทศไทยตองเผชิญความเสี่ยงดานสภาพคลอง
เนื่องจาก เงินทุนของนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนเปนจํานวนมากกอนหนานี้จะมีการไหลออกไปหากเงินทุน
ไหลออกเป น จํ า นวนมาก อาจส งผลใหน โยบายดอกเบี้ ย มี ก ารปรับ เพิ่ มขึ้ น จะทํ าใหเ สน ทางการฟ น ตั ว ของ
เศรษฐกิ จไทยในป 2557 ยังคงต องเผชิญหนากับหลากหลายปจ จั ยเสี่ ยงด านขาลงที่อาจกดดัน กิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองที่ยังไมมีความชัดเจนวา จะยุติลง
อยางไร จากสถานการณทางการเมืองในประเทศซึ่งขณะนี้ยังไมชัดเจนถึงแนวทางการเลือกตั้ง ดังนั้นคาดวา
ประเทศไทยจะไมมีรัฐบาลใหมเขามาบริหารประเทศเพื่อดําเนินงาน ตางๆ หรือจะเปนสูญญากาศ ประมาณ 6
เดือน ซึ่งจะสงผลใหงบประมาณ มาตรการและนโยบายในการดําเนินงานจากภาครัฐบาลไมมีออกมากระตุน
เศรษฐกิจเลย ขณะที่การสงออกเองก็ยังไมฟนตัวดีนักจึงทําใหประเมินวาอัตราการเติบโต เศรษฐกิจ หรือจีดีพีป
2557 นาจะโตไดเพียง 2% เทานั้น จากเดิมที่มีการคาดการณวาจะขยายตัว 4% และจะกระทบการจางงาน ซึ่งเด็ก
จบใหม 6-7 แสนคนมีสิทธิ์เตะฝุน โชคไมดีอีกประการที่ในชวงเวลาเดียวกันนี้เราไดเผชิญกับความไมสม่ําเสมอ
ของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ไมวาจะเปนภัยคุกคามจากฟองสบูในภาคการเงินของจีนการไหลเขาและออก
ของเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศอยางรวดเร็วและรุนแรง ความผันผวนของราคาโภคภัณฑทั้งน้ํามันและ
ทองคํา รวมไปถึงความตกต่ําของราคาสินคาเกษตร ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงของการสะดุดลงของ
เศรษฐกิจตางประเทศ เชน สหรัฐฯ จากเรื่องหนี้สาธารณะ ญี่ปุนจากเรื่องการขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม หรือยูโรโซนจาก
การวางงานที่ยังอยูในระดับสูง ปจจัยตางๆเหลานี้สงผลกระทบตอความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เราในปนี้แทบทั้งสิ้น
ความเสี่ยงตางๆเหล านี้สงผลกดดัน การใช จายของทุกๆ ภาคส วนทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคครัวเรือน
นอกจากนั้นการจับจายใชสอยของประชาชนยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากหนี้ ครัวเรือนสะสมในระดับสูง ตลอดจน
ภาระคาครองชีพที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเมื่อผนวกกับภาคการสงออกของไทยที่ยังไมแนวาจะสามารถ
กลับมาเปนแรงขับ เคลื่อนเศรษฐกิจไทยไดอยางเต็มที่ แมจะเริ่มมีอานิสงสเชิงบวกจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกแลว ก็ลวนแตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลใหการกําหนดแผนธุรกิจของบริษัทฯใน ป 2557 สะทอนการเติบโตทาง
ธุรกิจที่ตองระมัดระวังมากขึ้น
อยางไรก็ตามบริษัทฯคงจะตองไดรับผลกระทบดังกลาวดวยเชนกัน แตคงจะไมถึงขั้นรุนแรงมากนักเนื่องจาก
บริ ษั ท ฯมี ผ ลงานที่ อ อกมาค อ นข า งดี ม ากอั น เป น จุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท ฯที่ ส ามารถจะดึ ง ดู ด ลู ก ค า ใหม แ ละใน
ขณะเดียวกันก็ยังจะรักษาฐานลูกคาเกาไวไดเชนกัน รวมถึงการที่บริษัทฯมีพนักงานไมมากและไดดําเนินงาน
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อยางระมัดระวังในการขยายธุรกิจไมใหเร็วและเสี่ยงเกินไป หรือมีขนาดใหญจนเกินไป โดยอาศัยประสบการณ
และความรู ความสามารถของคณะผูบริหารเปนหลักทําใหบริษัทฯสามารถรับมือกับสถานะการณดังกลาวได
คอนขางดีเปนที่พอใจของลูกคาเสมอมา
ในป 2557 นี้บริษัทฯยังคงใหความสําคัญกับธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบันเปนสําคัญโดยยังจะเนนการหาโอกาสที่
จะเขาลงทุนหรือมองหาธุรกิจที่จะสงเสริมซึ่งกันและกันกับธุรกิจที่บริษัทฯมีอยูในปจจุบันและใหผลตอบแทน
สูงภายใตความเสี่ยงที่ผานการวิเคราะห พิจารณาอยางดีและรอบคอบแลวจากคณะอนุกรรมการที่เ กี่ยวของ
ทามกลางความผันผวนหรือวิกฤตที่ยังคงมีอยูโดยเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนเปนสําคัญเชนเคย
4. ความเสี่ยงจากการแขงขัน
เนื่องจากธุรกิจการใหบริการไดแก ที่ปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน, ตัวแทนและที่ปรึกษาดาน
อสังหาริมทรัพย, และที่ปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital ที่ทางบริษัทฯ ใหบริการอยูนั้น
เปนงานที่มีบุคคลหลายกลุมเขามาใหบริการมากขึ้น จนอาจทําให กลายเปนคูแขงรายใหมของบริษัทฯ โดยบุคคล
เหลานี้อาจใชฐานลูกคาจากการใหบริการเดิมที่ใหบริการอยูรวมกับความสามารถในการแขงขันดานราคา และ
ความสามารถเทียบเคียงงานใหบริการเชนเดียวกับที่ทางบริษัทฯ ใหบริการอยู ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่
รายไดของ บริษัทฯ อาจจะลดลงจากการแขงขันดานราคาของคูแขงรายใหมที่มีเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
เชื่อมั่นวาการมีสายสัมพันธที่ดีรวมถึงประสบการณอันยาวนาน อีกทั้ งการมีชื่อเสียงเป นที่รูจัก และความรู
ความสามารถดานการใหคําปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน การลงทุ น ของนายชาญฯ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอํานวยการ สามารถติดตอลูกคาและให
ความเชื่อมั่นในงานใหบริการจนเปนที่พึงพอใจแกลูกคาของบริษัทฯ ได ดังนั้น ความเสี่ยงดังกลาวจึงไมนาจะมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ มากนัก
5. ความเสี่ยงจากการลงทุน
สืบเนื่องจากความผันผวนของตลาดทุนและตลาดเงิน ยอมจะสงผลกระทบตอผลตอบแทน ตลอดจนถึงความ
เสี่ยงจากการลงทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดดําเนินนโยบายกระจายความความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดวยการลงทุนใน
สินทรัพยหรือธุรกิจที่ใหผลตอบแทนที่ดีในความเสี่ยงที่เหมาะสม ภายใตการดูแลของคณะกรรมการการลงทุน
ซึ่งคอยพิจารณากลั่นกรองการลงทุนอยางตอเนื่อง
รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยที่หลากหลาย โดยอาศัยประสบการณและความรูความสามารถของ
คณะกรรมการดังกลาว ทําใหความเสี่ยงดังกลาวลดลงอยูในระดับที่ทางบริษัทฯ สามารถควบคุมไดในระดับหนึ่ง
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6. ความเสี่ยงทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไม
ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพือ่
การคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ฝายบริหารเชื่อวาบริษัทไมมีความเสี่ยงในอัตรา
ดอกเบี้ยทีเ่ ปนสาระสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากรายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ ฝาย
บริหารเชื่อวาจะไมมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยางเปนสาระสําคัญ เนื่องจากยอด
คงเหลื อ ที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศเกิ ด เป น รายการระหว า งบริ ษั ท ย อ ยในต า งประเทศ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯสามารถ
กําหนดการชําระเงินตามจังหวะเวลาที่ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได ดังนั้นบริษัทจึงไมไดใชอนุพันธทาง
การเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไวเมื่อครบกําหนด ฝายบริหารไดวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาอยางสม่ําเสมอ และเชื่อวาไมมีความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตามจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปน
จํานวนที่ครอบคลุมผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไมไดแลว
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของ
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทฯ มีการพิจารณาสถานการณปจจุบันและตนทุนที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใตเครื่องมือทางการเงิน
ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ไมแตกตางอยางเปน
สาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
หลักทรัพยของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
(ก) หุนสามัญ
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,405,847,286 หุน ซึ่งเปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเปนจํานวนเงิน
470,668,285 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 941,336,570 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถอื หุนเดิม (BROOK -W4)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (BROOK-W4) อายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน
374,392,781 หนวย ราคาตอหนวย 0.05 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุน
สามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีราคาการใชสิทธิเทากับ 1.05
บาทตอหุนเวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ผูถือหุนได
ชําระเงินคาใบสําคัญแสดงสิทธิแลวจํานวน 374,392,632 หนวย เปนเงินรวม 18,719,631.60 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรร เนื่องจากราคาใชสิทธิสูง
กวาราคายุติธรรมของหุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผูมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 รายเปนจํานวน 500 หนวย คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 374,392,132 หนวย
ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงราคาจาก 1.05 บาท เปน 1.047 บาท และอัตราการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจาก 1 ตอ 1 เปน 1 ตอ 1.004 (ตามตารางดานลาง)
ณ วันที่ 23 กันยายน 2556 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงราคาจาก 1.047 บาท เปน 0.838 บาท และอัตราการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจาก 1 ตอ 1.004 เปน 1 ตอ 1.255 (ตามตารางดานลาง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผูมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 รายเปนจํานวน 4,955,200 หนวย คงเหลือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวน 369,436,932 หนวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใชแลวและคงเหลือ ดังนี้;
จํานวน หนวย
BROOK-W4
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลว
หัก: ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญแลว จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลว
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ (หนวย : หุน ) (เดิม 1 : 1), (เดิม 1 : 1.004)
ราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน (เดิม 1.05 บาท), (เดิม 1.047)
วันที่เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรก
วันที่สุดทายในการใชสิทธิ

5 ป
1 : 1.255
0.838 บาท
30 ก.ย. 54
08 ส.ค. 59

โครงสรางผูถอื หุน (ณ วันปดสมุดทะเบียน 27 ธันวาคม 2556)
รายชื่อผูถือหุนใหญตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
ชื่อ
1. กลุมครอบครัวบูลกุล
นายชาญ บูลกุล
น.ส วรินทร บูลกุล
นายวรุฒ บูลกุล
2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
3. QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT
4. NOMURA SINGAPORE LIMITED –CUSTOMER
SEGREGATED ACCOUNT
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
6. นายกิรินทร นฤหลา
7. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
8. นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี
9. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
10. THE MARAMAN SETTLEMENT
11. นายธนิต ออนละเอียด
12. นายสุคเณศ จันทรุจานนท
13. นายอมรินทร นฤหลา
14. อื่น ๆ
รวม

จํานวนหุน
225,399,278
63,246,827
133,937,720
28,214,731
176,035,527
138,010,498
59,028,750

รอยละ
23.94
6.72
14.23
2.99
18.70
14.66
6.27

51,406,313
19,312,500
17,744,600

5.46
2.05
1.89

16,250,000
11,254,125
10,038,075
6,687,500
6,040,000
5,673,750
198,455,654
941,336,570

1.73
1.20
1.07
0.71
0.64
0.60
21.08
100.00

นโยบายการจายเงินปนผล
ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ถื อ หุ น ส า มั ญ ป ร ะ จํ า ป ค รั้ ง ที่ 1 / 2 5 5 4 เ มื่ อ วั น ที่ 2 7 เ ม ษ า ย น 2 5 5 4 มี ม ติ
อนุมัตินโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัท ฯ โดย
คํานึงถึงฐานะการเงินและสภาพคลองของบริษัทประกอบดวย
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
เนื่องจากบริษัทยอยสวนใหญบริษัท ฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 จึงมีนโยบายการจายเงินปนผลเมื่อมีเงิน
สดมากพอและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายตางๆ เชน ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย เปนตน
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

โครงสรางองคกร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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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รองประธาน
ฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและ
การเงิน การลงทุน
นางสาวสิริยา บุณฑริก

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 10 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
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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ชื่อ
6. นายสมพงษ เผอิญโชค*

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

8. นายเอนก กมลเนตร

9. นายกิรินทร นฤหลา

10. นายวรุฒ บูลกุล

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

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

* ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 แทน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ซึง่ ไดลาออกไปตั้งแตวนั ที่ 16 พฤษภาคม 2556
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสี่ครั้งตอป
3. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน
การแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงที่
ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
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4. กรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบทันทีที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาใดๆ
หรือถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5. กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดๆ จะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
6. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการเปนผูชี้ขาด
7. ดําเนินการในเรื่องใด ๆ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เชนในเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่
ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ
(2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจ
การดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย
ชื่อ

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

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
3. นายเอนก กมลเนตร

4. นายวรุฒ บูลกุล

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารสามารถดํ า เนิ น การในเรื่ อ งใดๆ ที่ เ ห็ น ว า เหมาะสมตามอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหาร อยางไรก็ตามมติคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2552 เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ
สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับประมาณการโดยสม่ําเสมอ
สอบทานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขนโยบายการควบคุมภายใน
มีอํานาจในการอนุมัติการลงทุนตามวงเงินที่สูงกวา 10 ล านบาทและตองรายงานใหคณะกรรมการ
รับทราบและใหสัตยาบันทุกครั้ง

ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ไดมีมติอนุมัตินโยบายการ
บริหารเงินสดคงเหลือใหมของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย ดังรายละเอียดตอไปนี้


ใหอํานาจคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริหารเงินสด
และหรือเงินทุนหมุนเวียน ตามความเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนตอไป

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ไดอนุมัติใหเลือกคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ซึ่ง
ปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ 3 ทานดังนี้
ชื่อ

ตําแหนงปจจุบัน

1. ดร. ปเตอร เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
2. นายสมพงษ เผอิญโชค *
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2556 แทนนายชัยภัทร ศรีวสิ ารวาจา ซึ่งไดลาออกไปตั้งแตวนั ที่ 16 พฤษภาคม 2556
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
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1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให มั่ น ใจว า รายการดั ง กล า วสมเหตุ ส มผลและเป น
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดั ง กล า วต อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต อ งประกอบด ว ยข อ มู ล อย า งน อ ย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บั ติก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทั้งสามทานเปนกรรมการอิสระมีความรูความสามารถในการสอบทานงบการเงินทั้งสาม
ทานโดยที่
ดร. ปเตอร เวลดัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสบการณหลากหลายจากหลายบริษัทขามชาติ
ในอดีตเคยดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทในประเทศฮองกง เปนตน
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นายสมพงษ เผอิญโชค กรรมการตรวจสอบ ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัทไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน)
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบบริษัทเหมราช
พั ฒ นาที่ ดิ น จํ า กั ด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริ ษั ท ไทยวาโก จํ า กั ด (มหาชน) และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โมโน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)และยังเปนกรรมการวิชาชีพบัญชี ดาน
บัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในอดีตเคยดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบบริษัท
จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริษัท นครไทยสตริปมิล จํากัด (มหาชน) และ บมจ. ที
ทีแอนดที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผูบริหารและหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ลําดับที่
2 , 3 และ 5 หนา 164-168
(4) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบดวย
ชื่อ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตําแหนงปจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2. ดร. ปเตอร เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

3. นายสมพงษ เผอิญโชค*

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

4. นายวรุฒ บูลกุล

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

*ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจากที่ประชุม
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 แทนนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ซึ่งไดลาออกไปตั้งแตวันที่ 16
พฤษภาคม 2556
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อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีหนาที่และความรับผิดชอบพิจารณา ตัดสินใจ และนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ผลตอบแทนผูบริหารระดับสูง
สัญญาจางผูบริหารระดับสูง
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม

(5) คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
ชื่อ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

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

2. นายพงษชยั เศรษฐีวรรณ
3. นายกิรินทร นฤหลา
4. นายวรุฒ บูลกุล

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. สรรหาผูที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
2. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย
ชื่อ
1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร

3. นายกิรินทร นฤหลา
4. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

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

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework)
2. วางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง ดําเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงใหประสบความสําเร็จ
ทั่วทั้งองคกร โดยมุงเนนการเพิ่ม Risk Awareness
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแผนดําเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ ในสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคล องกั บ
นโยบายและกลยุทธที่กําหนด
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(7) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
คณะกรรมการการลงทุนประกอบดวย
ชื่อ

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

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร

3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ
4. นายวรุฒ บูลกุล

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุนไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาเรื่องการลงทุนของ
บริษัท ฯ ในวงเงินไมเกิน 75 ลานบาทรวมถึงการใหเงินกูระยะสั้นแกลูกคา (Bridging Loans) ลงทุนใน
tender offer securities ไดถึง 3 บมจ.ในคราวเดียวกันวงเงินแตละบริษัทไมเกิน 35 ลานบาทรวมวงเงินไมเกิน
105 ล า นบาท
โดยการลงทุ น เป น ไปตามเงื่ อ นไขและข อ กํ า หนดจากคณะกรรมการบริษั ท ฯ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยตองรายงานการลงทุนทุกครั้งตอคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการ
บริหาร
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ผูบริหาร
รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย
ชื่อ

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

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหา ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตั้งแตป 2551
เปนตนไปตองผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยแนวทางในการคัดเลือก
บุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ
Board Diversity เชน ทางดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพศ เปนตน
(1) การจัดตั้งคณะกรรมการ





คณะกรรมการจะจัดตั้งโดยที่ประชุมใหญผูถือหุนเพื่อเปนผูดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุม
ของที่ ป ระชุ ม ใหญ ผู ถื อ หุ น และตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการว า งลง ให
คณะกรรมการสรรหาเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ฯ คัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนได
กรรมการไมจําเปนตองเปนผูถือหุนบริษัทฯและไมมีขอจํากัดเรื่องอายุของกรรมการ
กรรมการไมตองรับผิดเปนการสวนตัวตอบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่ไดทําไป หรือที่ละเวนไมกระทํา
เวนแตที่เปนการฉอฉลหรือการกระทําโดยจงใจ
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คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 11 คน กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
คณะกรรมการจะเปนผูเลือกประธานคณะกรรมการ

(2) สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการ
1. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาที่พึงจะมีในการ
เลือกตั้งครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
(3) หลักเกณฑในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผานการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ สรรหา
กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท
ดังนี้
1. เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี พื้ น ฐานและความเชี่ ย วชาญจากหลายอาชี พ มี ค วามรู ความสามารถและ
ประสบการณที่ จ ะเปน ประโยชน ต อ การดํา เนิน ธุรกิจ ของบริ ษั ท มี ภ าวะผูนํา วิสั ย ทัศ นก ว า งไกล มี
คุณธรรม ประวัติการทํางานโปรงใส และสามารถแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ
ทั้งนี้สําหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ
บริษัทดังกลาวขางตนแลว กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง

155
116

รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ
อื่นทํานองเดียวกัน ที่มีมูลคาตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ใหนับรวมมูลคารายการที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึง
การเป น ผู ถือหุ น รายใหญ กรรมการซึ่ง ไม ใ ชกรรมการอิสระ ผู บริห าร หรือหุ น ส ว นผู จั ด การ ของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน
แตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอย หรื อ ไม เ ป น หุ น ส ว นที่มี นั ย ในหา งหุ น ส ว น หรื อ เปน กรรมการที่ มีส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จา ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลัง ไดรับ การแต งตั้ง ให เ ปนกรรมการอิสระที่มีลัก ษณะเปน ไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล ว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
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บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
(4 ) การครบวาระของคณะกรรมการ
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังแปลงสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน
จํากัดนั้นใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดจะ
เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด
ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจําป
ศาลมีคําสั่งใหออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามที่กลาวมาขางตนจะตองแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวย
(5 ) การประชุมคณะกรรมการ
การประชุ ม คณะกรรมการจะต อ งจั ด ให มี ขึ้ น อย า งน อ ย 4 ครั้ ง ต อ ป โดยประธานคณะกรรมการเป น
ผูรับผิดชอบในการเรียกประชุมดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการอาจมอบหมายให ก รรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน ใหปฏิ บั ติการอยา งหนึ่ งอยา งใดแทน
คณะกรรมการก็ได
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาในการออกเสียงเรื่องใดมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

157
116

รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับป 2556
กรรมการ
1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
2. นายชาญ บูลกุล

3. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
4. ดร. ปเตอร เวลดัน

5. นายสมพงษ เผอิญโชค*

6. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

7. นายเอนก กมลเนตร

8. นายกิรินทร นฤหลา
9. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

10. นายวรุฒ บูลกุล

ตําแหนง
กรรมการอิสระ***
ประธานคณะกรรมการบริษัท
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ***
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ***
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ***
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน
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คาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน (บาท)

รูปแบบของ
คาตอบแทน

305,000

เบี้ยประชุม

-ไมมี-

ไมมีเบี้ยประชุม

-ไมมี122,500

ไมมีเบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม

17,500

เบี้ยประชุม

137,500

เบี้ยประชุม

-ไมมี-

ไมมีเบี้ยประชุม

75,000

เบี้ยประชุม

90,000

เบี้ยประชุม

45,000

เบี้ยประชุม

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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กรรมการ
5. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ลาออกจากทุกตําแหนงเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2556

ตําแหนง

คาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน (บาท)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

50,000

รูปแบบของ
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม

*** ไมมีคาตอบแทนจากการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระมีแตคาเบีย้ ประชุมจากการประชุม
* ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
สรุปคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท/ ผูบริหาร

จํานวน (ราย)

คาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน (บาท)

รูปแบบของ
คาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ

8

842,500
4,130,000

คาเบี้ยประชุม
โบนัส

ผูบริหาร (รวมกรรมการที่มีอํานาจจัดการ)

5

34,889,307

เงินเดือนและโบนัส
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คาตอบแทนอืน่ ๆ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (BROOK-W4)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (BROOK-W4) อายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ จํานวน 374,392,781 หนวย ราคาตอหนวย 0.05 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุนใน
อัตราสวนหุนสามัญเดิม 2 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ ป 2556 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช
สิทธิซื้อหุนสามัญได 1.255 หุน ราคาการใชสิทธิใหมเทากับ 0.838 บาทตอหุน (อัตราและราคาการใชสิทธิ
ใหมตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุก ๆ วันทํา
การสุดทายของบริษัททุก ๆ ไตรมาส ภายในระยะเวลา 5 ป จากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผูมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 รายเปนจํานวน 4,955,200 หนวย คงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W4) จํานวน 369,436,932 หนวย
รายละเอียดการถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (BROOK- W4) ของกรรมการมีดังนี้
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กรรมการ

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
นายชาญ บูลกุล

นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

นายโรเบิรต วิลเลี่ยม
แม็คมิลเลน
นายปเตอร เวลดัน

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

นายเอนก กมลเนตร

นายกิรินทร นฤหลา

รายงานประจําป 2556

ตําแหนง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
แสดงสิทธิ
(BROOK-W4) (BROOK-W4)
คงเหลือ ณ 31
ที่ไดรับ
ธันวาคม 2556
750,000
750,000
25,298,731

25,298,731

425,000

425,000

512,300

-0-

350,000

350,000

50,000

50,000

768,455

-0-

7,725,000

7,725,000

รายงานประจําป 2556

นายวรุฒ บูลกุล

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

-0-

11,285,892

การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการ มีดังตอไปนี้
จํานวนหุนที่ถือ ณ วันที่
กรรมการ

ตําแหนง

ผลตาง

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

1,500,000

1,875,000

375,000

2. นายชาญ บูลกุล

50,597,462
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
850,000
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

63,246,827

12,649,365

1,062,500

212,500

3. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการบริหาร

-0-

-0-

5. ดร. ปเตอร เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

700,000

875,000

175,000

6. นายสมพงษ เผอิญโชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

1,013,800

1,267,250

253,450

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

-0-

-0-
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-0-

-0-

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

จํานวนหุนที่ถือ ณ วันที่
กรรมการ
8. นายเอนก กมลเนตร

9. นายกิรินทร นฤหลา

10. นายวรุฒ บูลกุล

ตําแหนง
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

ผลตาง

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

1,500,000

-0-

(1,500,000)

15,450,000

19,312,500

3,862,500

22,571,785

28,214,731

5,642,946

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในระหวา งป 2556 บริษ ัท ฯไดจ า ยเงิน สมทบเขา กองทุน สํ า รองเลี ้ย งชีพ สํ า หรับ ผู บ ริห าร เปน จํ า นวนเงิน
1,346,869.44 บาท
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รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี
ตําแหนง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 27 ก.พ. 2546
อายุ

69 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยจอหน ฮอพคิ้นส ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

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

สัดสวนการถือหุน

1,875,000 หุน คิดเปน 0.20% ของทุนชําระทั้งหมด

ประสบการณ

2546-ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

2555-ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

2555-ปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

2554-ปจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

2553-ปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการแหงประเทศไทย สภาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟค

2552-2013
2549-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน

กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สมาชิกคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)

2547-ปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการดําเนินการและรองประธานสภา สถาบันความ

2547-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2540-ปจจุบัน
2527-ปจจุบัน

รวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
ประธานกรรมการ บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ประธานกรรมการ บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส จํากัด
กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ)

นายสมพงษ เผอิญโชค
ตําแหนง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 9 ส.ค. 2556
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

อายุ

รายงานประจําป 2556

54 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุน
การอบรม
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน 49) และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.8)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. มส.1) หลักสูตร การบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง
หลักสูตร Director Certification Program 26/2003 : IOD
สัดสวนการถือหุน
ประสบการณ

1,267,250 หุน คิดเปน 0.13% ของทุนชําระทั้งหมด
ส.ค. 2556 –ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด
(มหาชน)
2533 - ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ไทยรุงยูเนี่ยนคาร
2546 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุงยูเนี่ยนคาร
2530 – ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอรปอเรชั่น
2535 – ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอัลติเมทคาร
2535 – ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.วี.พี. ออโตเอ็นเตอรไพรส
2536 – ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟรสพารท
2537 – ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอรส
2547 – ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิซ มอเตอรส
2547 – ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซัส ออโต ซิตี้
2550 – ปจจุบัน
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เดลตา ไทยรุง
2532 – ปจจุบัน
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บจ.ไทยรุง ทูลส แอนด ไดส
2534 – ปจจุบัน
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บจ.ไทย วี.พี. ออโตเซอรวิส
2544 – ปจจุบัน
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บจ.ไทยออโต เพรสพารท
2529 – ปจจุบัน
กรรมการ บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอรส
2539 – ปจจุบัน
กรรมการ บจ.สินธรณีพร็อพเพอรตี้
2547 – ปจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทยออโต คอนเวอชั่น

ดร. ปเตอร เวลดัน
ตําแหนง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 27 ก.พ. 2546
อายุ

77 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก Development Sociology มหาวิทยาลัยคอรแนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

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

สัดสวนการถือหุน

875,000 หุน คิดเปน 0.09% ของทุนชําระทั้งหมด
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รายงานประจําป 2556

ประสบการณ

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

2546- ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Cuervo Appraisals ฟลิปปนส

นายชาญ บูลกุล
ตําแหนง

รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 1 ต.ค. 2546
อายุ

66 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

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

สัดสวนการถือหุน

63,246,827 หุน คิดเปน 6.71% ของทุนชําระทั้งหมด

ประสบการณ

ต.ค. 2546-ปจจุบัน

กรรมการผูอํานวยการ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ธ.ค. 2555-ปจจุบัน กรรมการ(ไมมีอํานาจ) บริษัท นอรท สาธร โฮเต็ล จํากัด
พ.ย.2553- ส.ค.2555 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริษัท ริทซ วิลเลจ จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค. 2555 กรรมการ บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค. 2555 กรรมการ บริษัท แกรนด เมยแฟร จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค. 2555 กรรมการ บริษัท บานฉางเอสเตท จํากัด

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ตําแหนง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 30 ส.ค. 2547
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

อายุ

รายงานประจําป 2556

62 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย
วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) สมาคมผูตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA, QIA) สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
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

ไมมี

ประสบการณ

2550-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
เม.ย.2554-ปจจุบัน
เม.ย.2553-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2542-2552
2533-ปจจุบัน
ปจจุบัน

2547-2549

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

2547-2549

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท นครไทยสตริปมิล จํากัด
(มหาชน)

นายโรเบิรต วิลเลียม แม็คมิลเลน
ตําแหนง

กรรมการบริหาร

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 17 ก.ย. 2544
อายุ

59 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

ไมมี

ประสบการณ

พ.ค.2556-ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ต.ค. 2546-เมย. 2556

กรรมการมีอํานาจและกรรมการบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด
(มหาชน)
ธ.ค. 2555-เมย. 2556 กรรมการ บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2546-ก.ย.2546 กรรมการมีอํานาจและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป
จํากัด (มหาชน)
2541-ส.ค. 2546
กรรมการไมมีอํานาจ และกรรมการบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด
(มหาชน)
ส.ค.2553-ปจจุบัน
กรรมการ Quam Ventures (BVI) Limited
ส.ค.2553-ปจจุบัน
กรรมการ Global Alliance Partners Limited
ก.ย. 2551-ปจจุบัน
กรรมการ Quam Multi-Strategy Funds (SPC) Ltd
พ.ย. 2550-ปจจุบัน
ประธานกรรมการและกรรมการมีอํานาจ MAC Capital Ltd
ต.ค. 2540-ปจจุบัน
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2550-ปจจุบัน
กรรมการมีอํานาจ Quam Fund Plus (SPC) Limited
มิ.ย. 2549-2556
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
เมย.2556-ปจจุบัน
กรรมการ McSlim’s Health Food Products Australia Pty Limited
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นายเอนก กมลเนตร
ตําแหนง

กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานบริหาร
เลขานุการบริษัท

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 11 พ.ค. 2550
อายุ
57 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

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

สัดสวนการถือหุน

ไมมี

ประสบการณ

พ.ค.2550-ปจจุบัน
ก.พ.2555-ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.ย.2549- ปจจุบัน
ก.ย.2552- ปจจุบัน
2546-ส.ค.2549
2539-2546

กรรมการบริหาร และ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท บรุคเคอร กรุป
จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จํากัด
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ริทซ วิลเลจ จํากัด
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จํากัด
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท นารายณ พาวิลเลียน จํากัด
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท แกรนด เมยแฟร จํากัด
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท บานฉางเอสเตท จํากัด
รองประธานบริหาร บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาตาแมท จํากัด
(มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มซีแอล แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด

นายกิรินทร นฤหลา
ตําแหนง

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 29 เมย. 2552
อายุ

51 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอรจ วอชิงตัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

การอบรม

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

สัดสวนการถือหุน

19,312,500 หุน คิดเปน 2.05% 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

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 12 พ.ย. 2552
อายุ
54 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba, แคนาดา
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (2549)

สัดสวนการถือหุน

1,062,500 หุน คิดเปน 0.11% ของทุนชําระแลวทั้งหมด

ประสบการณ

2552-ปจจุบัน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

2553-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟา เพาเวอร จํากัด
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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นายวรุฒ บูลกุล
ตําแหนง

กรรมการบริหาร
กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 24 พ.ค. 2555
อายุ
30 ป
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business Administration (Honours), Computing and Information
Technology, Carnegie Mellon University –Tepper School Business, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2556 (106/2013)

สัดสวนการถือหุน

28,214,731 หุน คิดเปน 2.99% ของทุนชําระแลวทั้งหมด

ประสบการณ

พ.ค. 2555 –ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

2554-ปจจุบัน

กรรมการมีอํานาจ บริษัท บานฉาง กรุป จํากัด (มหาชน)

2552-ปจจุบัน
2550-2553

กรรมการมีอํานาจ บริษัท เซ็นจูรี่พัทยา จํากัด
Analyst, Investment Banking Division ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ
ตําแหนง

รองประธานอาวุโสฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน

อายุ

48 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุน

ไมมี

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
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

นางสาวสิริยา บุณฑริก
ตําแหนง

รองประธานฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน

อายุ

40 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุน
ประสบการณ

ไมมี
2549-ปจจุบัน
ต.ค.2546-2549
ส.ค.2545-ส.ค.2546

รองประธานฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
Senior Research Analyst บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
Research Analyst บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุภาณี พงศสุภาพชน
ตําแหนง

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

อายุ

54 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
สัดสวนการถือหุน
ประสบการณ

ไมมี
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 เพื่อสรางความมั่นใจวาผู
ถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูลของ บริษัทฯ อยาง
เพียงพอ การเขารวมการประชุมผูถือหุนรวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญ ๆ ของ บริษัทฯ รวมทั้ง
การมีสวนแบงในกําไร เปนตน ดังนี้
(1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย
21 วัน ก อ นวัน นั ด ประชุมผูถือ หุ น โดยหนังสื อเชิญ ประชุมมีร ายละเอี ย ดระเบี ย บวาระการประชุ ม
เอกสารประกอบระเบียบวาระตาง ๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะ
ตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบ
ฉัน ทะให เ ขา ประชุ ม แทนได รวมทั้ง แผนที่ แ สดงสถานที่ ประชุม ไวใ นหนั งสือ เชิ ญ ประชุม จะแจ ง
รายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม
รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพรขอมูล
ตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนา 30
วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย
หนึ่งชั่วโมง
บริษัท ฯ มุงมั่นที่จะสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเขารวมการประชุมผูถือหุน
ทุกครั้งโดยการเผยแพรหนังสือมอบฉันทะทุกประเภททั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สําหรับผูถือหุน
ตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเทานั้น) ทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนา 30
วัน กอนวันประชุมผูถือหุน
(2) กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว
อยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรื่องอยาง
ชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย
(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและ
โปรงใส โดยในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยาง
ทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละวาระ
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(4) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
(5) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ชองทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”)
(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 ผูถือหุนรายยอยยัง
สามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท
(7) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) อยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามี
โครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได
(8) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร เพื่อใหผูถือหุนไดรับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริ ษั ท ฯ จั ด ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายอย า งเท า เที ย มกั น และเป น ธรรม โดยดํ า เนิ น การต า ง ๆ
ดังตอไปนี้
(1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม ซึ่ง
ไดประกาศแจงใหทราบโดยทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนากอนการประชุม โดยผู
ถือหุนจะตองเสนอวาระตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันประชุมผูถือหุน รวมทั้ง
ไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณาวาจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอยางชัดเจน โดยไดเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย
ระยะเวลาในการเสนอในป 2557 คือระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึง 17 กุมภาพันธ 2557 โดยแจงให
ผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและภายใตหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ
ขอมูลผูถือหุน ในเวบไซตของบริษัท ฯ
(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอ
ชื่อและสงมอบใบสมัครตามแบบฟอรมในเอกสารแนบซึ่งไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ และ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอตอบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา
60 วันกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งกอนที่จะมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ซึ่ง
บริษัทฯ จะระบุวันสุดทายของแตละปที่สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกลาวตอบริษัทฯ เพื่อบริษัฯ จะได
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ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผานทางคณะกรรมการสรรหาตอไป และประกาศแจง
การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตาง ๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการ
ในที่ประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ระยะเวลาในการเสนอในป 2557 คือระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึง 17 กุมภาพันธ 2557 โดยแจงให
ผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและภายใตหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ
ขอมูลผูถือหุน ในเวบไซตของบริษัท ฯ
(3) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบาย
ที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส
ศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ ยกเวนวาระการประชุมที่เกิดจากการเสนอวาระเพิ่มเติม
ของผูถือหุน ที่มาประชุม ไมน อยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุน ที่มาประชุมทั้งหมด ตามมาตรา 105 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดใหแกผูถือหุน เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง รวมทั้ง
เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
(5) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตาม
เรื่องที่สําคัญ ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน
ดังกลาวในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือ
มอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุมในที่สุด
(6) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ตอตลาด
หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบน
เว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาไปดูรายงานดังกลาวไดดวย
โดยรายงานการประชุมผูถือหุนไดบันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่
ประชุมทราบกอนการดําเนินการประชุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น หรือซักถาม
นอกจากนี้ยังบันทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคานและ
งดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย
บริษัท ฯ เปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผูถือหุนในวันทําการถัดไปผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบนเวบไซต
ของบริษัท ภายใตหัวขอ นักลงทุนสัมพันธ ขอมูลผูถือหุน ในเวบไซตของบริษัท ฯ
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(7) กําหนดแนวทางการเก็บรักษาขอมูลและการปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร เพื่อความ
เปนธรรมตอผูถือหุน และจะแจงเตือนไมให กรรมการบริษัทฯ พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวของ
ไดแก คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการซื้อขายหุนของบริษัท
ฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหุนบริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยแกสาธารณชน โดยกรรมการและ
ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่ บริษัทฯ
จะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ
ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการและผูบริหารนั้นดํารงตําแหนงอยู เมื่อเขารับตําแหนงภายใน 30 วันทําการ และรายงานทุกครั้ง
เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการตอ ก.ล.ต. นอกจากนี้บริษัท ฯไดแจงเตือน
กรรมการและผูบริหารเปนลายลักษณอักษรหามทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท ฯ ในชวง 1
เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบการเงินนั้นแลวอยางนอย 24
ชั่วโมง
(8) กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุน
อยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขายหุนบริษัท
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัท ฯ ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมถึงผูมีสวนไดเสียกลุมอื่น ๆ และ
ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยในป 2554 บริษัท ฯ ไดเพิ่มแนวปฎิบัติที่ดี
โดยกําหนดนโนบายในเรื่อง หามผูบริหารและพนักงาน นําซอฟแวรที่ผิดกฎหมายมาใช และหามคัดลอก
ซอฟทแวรลิขสิทธิ์ การไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต
และหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท ฯ การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา กําหนดใหพนักงานตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย
และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
บริษัท ฯ ไดกาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ และคูแ ขงทางการคา
พนักงาน สังคมและสิ่งแวดลอม ไวอยางชัดเจนในคูมือจรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน รวมถึงการใหความสําคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอยางหลากหลาย
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(1) สรุปหลักเกณฑในการปฏิบตั ิตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ไดดังนี้
ผูถือหุน
บริษัทฯ เนนความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการ
เงินตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวนและทันเวลา โดยผานชองทางตางๆ เชน การแจงขอมูลผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยฯ การแจงขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ การประกาศทาง
หนังสือพิมพ การจัดทํา Press Release หรือการจัดสงจดหมายเปนลายลักษณอักษรเปนตน
บริษัท ฯ จัดใหมีชองทางสําหรับการแจงเบาะแสการกระทําที่ไมสุจริตหรือขอรองเรียนตาง ๆ ครอบคลุม
ถึงเวบไซต ไปรษณีย และโทรคมนาคม และมีกระบวนการการตอบสนองขอรองเรียน การคุมครองผู
รองเรียน รวมถึงแจงผลการดําเนินการตอผูรองเรียนอยางเปนระบบและยุติธรรม
ลูกคา
บริษัทฯ เนนใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา และมุงพัฒนาบริการและสรางสรรคบริการ
ใหมๆ เพื่อนําเสนอตอลูกคา เพื่อใหครอบคลุมบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน การลงทุน ควบคูกับ
การรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติตอลูกคา และใสใจตอการแกไขปญหาในทุกเรื่องที่ลูกคารองเรียนหรือ
ใหขอแนะนํา สนันสนุนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของลูกคา
สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ เนนการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล สนับสนุนการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานดวย
ความเปนกลาง มีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม และจัดใหพนักงานทุกคนรับทราบ
นโยบายและสวัสดิการที่พ นักงานพึงได รับ โดยมีคูมือพนักงานซึ่งระบุขอกํ าหนดเกี่ยวกับระเบีย บ
ขอบังคับวาดวยการทํางาน หลักเกณฑการลางาน รวมทั้งคูมือประกันสุขภาพแบบกลุม การประกันชีวิต
แบบกลุม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
เนื่องจากบริษทั ฯ ไมไดประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตไมไดมีการเกี่ยวของกับการทํางานของเครื่องจักร
สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทํางานจึงไมมี แตอยางไรก็
ตามบริษัท ฯ ไดจัดใหมกี ารประกันสุขภาพแบบกลุม การประกันชีวิตแบบกลุม เปนประจําสม่ําเสมอทุก
ป ถือเปนสวัสดิการอยางหนึง่ ของพนักงาน
บริษัท ฯ มุงมั่นตลอดมาในการสงเสริมใหพนักงานรูจักอดออมอยางยั่งยืนโดยมีการจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพใหกับพนักงานมาตั้งแตป 2542 นับเปนเวลา 14 ปจนถึงปจจุบัน โดยพนักงานสามารถเลือกอัตรา
การออมไดตามอายุงาน และบริษัทฯจะสมทบใหในอัตราเดียวกับพนักงาน เมื่อพนักงานมีอายุการ
ทํางานกับบริษัทครบ 10 ป มีสิทธิที่จะไดเงินสบทบจากบริษัทเต็มจํานวนรอยเปอรเซนต
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บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และเสริมประสบการณของพนักงาน โดย
สงเสริมใหพนักงานไดรับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหพนักงานไดรับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมตางๆ ของธุรกรรม และขอกําหนดและกฎระเบียบของหนวยงานตาง ๆ ที่บริษัทฯ
ตองปฏิ บัติตาม เชน การสั มมนาหรื ออบรมเกี่ย วกับประกาศ ขอกํา หนด และกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันตางๆ สัมมนาความรูเกี่ยวกับ
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนตน
เจาหนี้ คูคา และคูแขง
บริษัทฯ เนนการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงกันไวอยางเปนธรรม และประพฤติ
ตามกรอบกติกา บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติที่ดีในการแขงขัน และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัท ฯ มีนโยบายตอตานการทุจริต และหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท โดย
กําหนดอยางชัดเจนในจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมเรียก ไมรับ หรือจาย
ผลประโยชนใด ๆที่ไมสุจริตในการคากับคูคา เจาหนี้ เพื่อไมใหเกิดปญหาความไมโปรงใสไมเปนธรรม
ในการคา และเปนการปองกันไมใหเกิดปญหาทุจริต และความไมเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี้บริษัท ฯยังประกาศเจตนารมยอยางชัดเจนในการเปนแนวรวมปฎิบัติ(Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รวมกับ หอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคาร
ไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยแสดงใหเห็นวาการทุจริตทุก
รูปแบบเปนอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาประเทศ โดยแนวรวมนี้จะรวมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม
สื่อมวลชนและองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
บริษัท ฯมีนโยบายใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง และไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปน
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาโดยกําหนดอยางชัดเจนในจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน
สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ฯ
องคกรกํากับดูแลและหนวยงานของรัฐ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และกฎระเบียบตาง ๆ ที่กําหนดโดยองคกรที่กํากับดูแล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. เปนตน รวมทั้งใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานเอกชนอื่น ๆ
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ความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษัท ฯ
บริษัทฯ ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคมสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึงใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
 คํานึงถึงทางเลือกในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหมีผลกระทบตอความเสียหาย
ของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอยที่สุด
โดยการรณรงคใหพนักงานเปดปดไฟเปนเวลา เวลาพักกลางวันใหปดเครื่องปรับอากาศสักหนึ่ง
ชั่วโมง เปดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเสมอ รณรงคใหใชกระดาษรีไซเคิลเวลาพิมพงาน
หรือถายเอกสาร ซึ่งเปนการแสดงถึงการใชทรัพยากรกระดาษอยางคุมคา
 คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
 ปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับ
อยางตอเนื่องใหความสําคัญในการทําธุรกรรม กับคูคาที่มีเจตจํานงเดียวกันกับบริษัทฯ สําหรับเรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
 ปฏิบัติและใหความรวมมือหรือควบคุมใหมีการปฏิบัตอิ ยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล
 ใหความรูแ ละฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
 ดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมเพื่อสุขลักษณะที่ดีของพนักงานและสังคม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความชวยเหลือ บริจาคทรัพยสินใหแกมูลนิธิและองคกรตาง ๆ ที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส เชน บริจาคเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณสํานักงานใหแกวัด มูลนิธิ
หรือหนวยงานอื่น ที่มีกิจกรรมทางสังคม เปนตน นอกจากนี้จะจัดใหมีการรณรงคประหยัดพลังงานการ
ใชทรัพยากรในบริษัทฯ เทาที่จะทําได และสงเสริมกระบวนการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัท ฯ ตระหนักวา การพัฒนาองคกรใหเจริญเติบโตและสรางความยั่งยืนตอไปไดนั้น
บริษัท ฯ ตองมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีความ
เปนอยูที่ดีขนึ้ อยางยั่งยืน โดยบริษัทมุงเนนเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
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 การพัฒนาและชวยเหลือสังคม
บริษั ท ตระหนั ก ดีถึ ง ความสําคั ญ ของการมี สว นรว มและรับ ผิ ด ชอบขององค ก รธุ รกิจ ต อการพั ฒ นา
สังคมไทย เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานใหตระหนักและรับรูวาสังคมตองอยูโดยการพึ่งพา
อาศัยกันและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน
จัดทําโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมโดยบริษัทใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณบางสวนและ
สงเสริมใหมีพนักงานบริษัทรวมตัวกันจัดตั้ง “กลุมจิตอาสาบริษัทบรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)” ซึ่ง
ประกอบดวยพนักงานที่ยินดีสละเวลาวางสวนตัวมารวมกันทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ทางกลุม
พิจารณาเห็นวามีประโยชนตอสังคมสวนรวม
การศึ ก ษามีค วามสํ า คั ญ อยา งมากต อ การพั ฒ นาสั ง คมไทยให เ จริ ญก า วหน า ทัด เที ย มนานาประเทศ
กระบวน การสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การสงเสริมการอานหนังสือของ
เยาวชนใหมากขึ้นเพื่อใหเกิดการเรียนรู พัฒนาความรูความคิดและสติปญญาไดดวยตนเอง ปจจุบัน
เยาวชนไทยมีการอานหนังสือมากขึ้น แตยังมีเยาวชนผูมีความบกพรองทางรางกายกลุมหนึ่งที่ขาด
โอกาสในการเข าถึงคลังความรูมากมายที่มีอยูใ นหนังสื อ เยาวชนผูพิการทางสายตาที่เ รีย นอยูตาม
โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศมิไดมีสติปญญาดอยกวาเด็กปกติทั่วไปแตไมสามารถแสวงหา
ความรูจากการอานหนังสือในรูปแบบปกติได
ดังนั้นทางกลุมจิตอาสาบริษัทบรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) จึงตองการชวยเหลือเด็กๆ ผูพิการทาง
สายตาเหลานี้โดยการจัดทําหนังสือเสียงบันทึกลงในแผนซีดีเพื่อนําไปมอบใหกับมูลนิธิชวยคนตาบอด
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ เพื่อสงมอบใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอดตอไปเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอทุกป พรอมกับรับบริจาคปฎิทินเกาเฉพาะแบบตั้งโตะเพื่อนําไปทําเปนบัตรคําอักษร
เบรลลสื่อการสอนใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ฯ ดวย
 การสนับสนุนการศึกษา
เนื่องจากปลายป 2554 ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางไดประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญทําใหหลาย
โรงเรียนในภาคกลางไดรับความเสียหายอยางมากโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ทางบริษัท บรุคเคอร กรุป
และกลุมบริษัทน้ําตาลมิตรผล คูคา จึงไดรวมมือกันใหความอนุเคราะหในการบริจาคเงิน เพื่อซอมแซม
โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาใหกับโรงเรียนที่ประสบภัยไดแก โรงเรียนวัดคุงทาเลา ต. บางพึ่ง อ. บานหมี่ จ.
ลพบุรี และโรงเรียนวัดเชียงราก สพป. สิงหบุรี อ.อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม และ22
เมษายน 2555 ตามลําดับ โดยในการนี้กลุมบริษัท บรุคเคอร กรุป ไดบริจาคเงินไปเปนจํานวน 1 ลาน
บาทถวน
เพื่อเปนการสนับสนุนการศึกษาอยางตอเนื่องเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 กลุมบริษัท บรุคเคอร กรุป จึง
ไดจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณกีฬา และอุปกรณเครื่องเขียนใหแกโรงเรียน
บานโนนกระโดน ต. พญาเย็น อ. ปากชอง จังหวัดนครราชสีมาอีกดวย
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นอกจากนี้ยังไดบริจาคใหกับโรงเรียนกวองเจา-กวองสิวอยางตอเนื่องตลอดมา เนื่องดวยคุณชาญ บูลกุล
กรรมการผูอํานวยการของบริษัทฯ เคยดํารงตําแหนงคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนดังกลาวใน
ฐานะอดีตนายกสมาคมกวองสิวแหงประเทศไทย
 โครงการน้ําดื่มสะอาดเพื่อนองๆ และโครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาภายในโรงเรียนใหแก
โรงเรียนที่ขาดแคลน
เพื่อเปนการสานตอปณิธานของบริษัทฯในการชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่องเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม
2556 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหตัวแทน ไปดําเนินการสงมอบโครงการน้ําดื่มสะอาดเพื่อนองๆ และ
โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาภายในโรงเรียน ใหแกโรงเรียนที่ขาดแคลน ไดแก โรงเรียนบาน
หนองตอตะเคียน ม.7 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และโครงการแทงกน้ําเพื่อ
กักเก็บน้ําสําหรับอุปโภค ใหแกโรงเรียนบานเขานมนาง ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
(2) จัดชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ (CG Hotline) ไวสําหรับเปดรับขอรองเรียน
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น เพื่อใหเปนไปตามการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยชองทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ “CG Hotline” มี 5 ชองทาง ไดแก
1. โทรศัพท (662) 168-7100
2. โทรสาร (662) 168-7111-2
3. เว็บไซตของบริษัทฯ หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ที่ cghotline@brookergroup.com
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัทฯ หรือทางไปรษณียตามที่อยูของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท ฯ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
5. ไปรษณียอิเล็คทรอนิคส (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
นายปเตอร เวลดัน
peterdweldon@gmail.com
นายสมพงษ เผอิญโชค
sompong@brookergroup.com
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
punnee@brookergroup.com
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ
และไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะ
รับรูเพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น
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ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและลดการสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่ไมมีความเกี่ยวของหรือไมเปนประโยชนตอ
การดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ อั น จะทํ า ให สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรโดยเปล า ประโยชน
เลขานุการบริษัทฯ จะรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอรองเรียนหรือคําถามเฉพาะเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือเรื่องที่เปนการรักษาสิทธิของผูถือ
หุนและผูมีสวนไดเสีย ดังตอไปนี้
(ก) ขอรองเรียนหรือขอมูลที่อาจเปนประโยชนตอการสืบคน เกี่ยวกับการฉอโกงหรือการปฏิบัติ ไม
ชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ อันจะทํา
ใหบริษัทฯ เสียหายหรือสูญเสียประโยชนที่พึงจะไดรับ
(ข) ขอรองเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ ที่บริษัทฯ จะตองปฎิบัติตาม
(ค) ขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ที่กําหนด
ไวแลว
(ง) ขอรองเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) หรือ
รายการเกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริษัทฯ ที่เขาขายตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพยฯ
(จ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ
(ฉ) ขอรองเรียนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ
(ช) ขอรองเรียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม
ดังนี้
(1) เปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การ
เปด เผยข อมู ล ทางการเงิน โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ในสว นของงบการเงิ น นั้ น จะต องผ า นการสอบทาน/
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวา ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริษัทฯ กอนเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยฯ ผู
ถือหุน นักลงทุน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) เปดเผยขอมูลตางๆ โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน งบการเงิน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2)
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(3) เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอย จํานวนครั้งที่กรรมการแตละคน
เขารวมการประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอการ
จัดการตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
(4) เปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบ
บัญชีในรายงานประจําป (แบบ 56-2)
(5) เป ด เผยรายงานการซื้ อ ขาย/ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯ ของกรรมการแต ล ะท า นในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ฯ ทุกครั้ง
(6) เปดเผยการดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่น ๆ ของกรรมการแตละทานทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยและหรือบริษัทจํากัดอื่น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ทุกครั้ง
(7) กําหนดใหมีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ลง
วันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกําหนดใหมีการรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และรายงานทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันทําการโดยจัดสงรายงานไปยังเลขานุการบริษัท ฯ
(8) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทบนเวบไซตของบริษัท ฯ พรอมทั้งนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับดานนักลงทุนสัมพันธดวย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางของคณะกรรมการ
(1) กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ จัดกลุมได 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบงตามการบริหารงาน แบงไดเปน



กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

ลักษณะที่ 2 แบงตามความเปนอิสระ
กรรมการอิสระ
o กรรมการไมอิสระ
(2) คณะกรรมการบริษัท ฯ มีจํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมเกิน 11 คน กรรมการแตละคนมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และไมจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนง
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน
o
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กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีดังตอไปนี้คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด
ก) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลเดียวกัน
ข) ประธานคณะกรรมการไมเปนกรรมการอิสระ
ค) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ง) ประธานคณะกรรมการเปนสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทํางาน หรือมี หรือไดรับ
มอบหมายใหมีหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหาร
(4) กําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 9 ป และคณะกรรมการตอง
นําเสนอเหตุผลในการขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนง
กรรมการมาเกิน 9 ป เปนกรรมการอิสระตอไป
(5) ประธานกรรมการจะตอ งเป นกรรมการอิสระ และจะต อ งไม เ ป น กรรมการที่ เ ปน ผู บ ริห ารหรื อ
กรรมการผู อํ า นวยการ โดยประธานกรรมการจะเลื อ กตั้ ง มาจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ส ว น
กรรมการผูอํานวยการจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา
(6) จํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษํทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 บริษัท
ถาเกิน 5 บริษัท จะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรับทราบดวยถึงความจําเปน
ดังกลาว
(7) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทใน
เครือหรือบริษัทอื่นได แตตองเปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหรับทราบดวย
(8) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ใ หคําแนะนําดานกฎหมายและ
กฎเกณฑ ตา ง ๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต อ งทราบ
และปฏิ บั ติห น า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
ติดตอสื่อสารกับผูถอื หุน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
5.2 คณะอนุกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดใหมีคณะอนุกรรมการในดานตาง ๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรอง
รายละเอียด และไดกําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
เฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน


กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกําหนดนโยบายและตัดสินใจการดําเนินงานที่สําคัญ



กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอยางถูกตอง มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยาง
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เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท
และขอกําหนดทางกฎหมายตลอดจนกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ


กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ฯ
และผูบริหารระดับสูง สัญญาจางผูบริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม



กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาผูที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ฯและนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนตอไป แลวแตกรณี



กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ

กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อพิจารณาการลงทุนใหเปนไปนโยบายอยาง
รั ด กุ ม รอบคอบ และตรวจสอบได เพื่ อ กระจายความเสี่ ย งและรัก ษาประโยชน ที่ดี ที่ สุด ของ
บริษัทฯ
ทั้งนี้ โดยในแตละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือทบทวนนโยบาย
ตาง ๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง


(2) ประธานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และประธานของคณะกรรมการสรรหาจะตองเปน
กรรมการอิสระ
(3) ประธานกรรมการจะไม ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานของคณะอนุ ก รรมการหรื อ สมาชิ ก ของ
คณะอนุกรรมการ
หมายเหตุ ดูรายละเอียดคณะอนุกรรมการในหัวขอคณะอนุกรรมการชุดยอย
5.3 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) กําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย เกณฑ
และขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
ตาง ๆ ไว เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการตาง ๆ พิจารณาและใหความเห็นได
ตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง
โดยบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ มีดังนี้
(ก) กรรมการบริษัทฯ ตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มี ค วามสนใจในกิ จ การของบริ ษั ท ที่ ต นเองเป น กรรมการ มี ค วามตั้ ง ใจและมี
จริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดําเนินธุรกิจ
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(ข) กรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ (Accountability to Shareholders)
(ค) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น า ที่ กํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
(Direction) และกํากับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตาม
นโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and
Shareholders’ Wealth)
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและควรไดรับรูถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และควรกําชับใหฝาย
บริหารบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิผล
(จ) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดําเนินการใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลภายใตคําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ฉ) กรรมการบริษัทฯ ที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตน
อยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้ง
กรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทํา
ของกรรมการอื่น ๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความ
เทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย
(ช) ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย/ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) กําหนดใหมีการพิจารณาการปฎิบัติตามนโยบายการกํ ากับดูแ ลกิ จการที่ดีและทบทวนนโยบาย
ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(3) กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
เขาใจและปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ
(4) จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯในการพิจารณาทํารายการที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่มีสาระสําคัญ ระหวางบริษัทฯ กับผูที่มีสวนไดเสียหรือผูที่เกี่ยวของ
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กับกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ โดยไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียเขารวม
ประชุมหรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาว ทั้งนี้ ลักษณะความเกี่ยวของและการกําหนดผูมีสวนได
เสียในการทํารายการจะเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
(5) กําหนดใหมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามแลวจะทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
(ก) ดานการดําเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา (ข) ดานการรายงานทางการเงิน (Accounting and Financial
Reporting) มีความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา และ (ค) ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ
ของกิจการ และกฎหมาย (Compliance) มีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง ทั้งนี้ จะตองนําเสนอรายงาน
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในดั งกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาพัฒนาและแกไขระบบการควบคุมภายในใหดีขึ้น
ตอไป
(6) บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองคกร โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัท ฯ
ทราบเปนประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปละ 1
ครั้ง
(7) กําหนดวิสัยทัศน/พันธกิจของบริษัทและพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน/พันธกิจของบริษัท
อยางนอย ทุก ๆ 5 ป
ประธานกรรมการมีหนาที่
(1) เปนประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ
(2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนน
เสียง 2 ขางเทากัน
(3) ทําหนาที่ประธานฯ ในที่ประชุมผูถือหุน
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดวันประชุมลวงหนาแตละป อยางนอย 4 ครั้งตอป และกําหนดวาระ
ประจําของแตละครั้งไวชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผานการสอบทานหรือตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชี เปน ตน ส วนระเบีย บวาระที่น อกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอํานวยการ และกรรมการจะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเปน ในกรณีที่บริษัท ฯ ไมไดมี
การประชุมทุกเดือน บริษัทฯ จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุก
เดือนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและดูแลการปฎิบัติงานของฝายบริหารไดอยาง
ตอเนื่อง
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(2) คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การประชุ ม ขึ้ น โดยเฉลี่ ย เดื อ นละ 1 ครั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณารั บ ทราบผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาประจําเดือน และบริหารงานตาง ๆ
(3) คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการ
มอบหมายใหได โดยใหเลขานุการบริษัท ฯ จะเปนผูติดตอประสานงาน
(4) รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจัดสงใหกรรมการเปนการลวงหนา
กอนวันประชุมคณะกรรมการอยางนอย 5 วันทําการ เอกสารดังกลาวมีลักษณะโดยยอ ยกเวนเอกสาร
ประกอบการประชุมในวาระที่ไมประสงคเปดเผยเปนลายลักษณอักษรใหนําเรื่องอภิปรายกันในที่
ประชุม
(5) กรรมการที่ไมใชผูบริหารสามารถจัดใหมีการประชุม โดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย ไดตามความ
จําเปนและเหมาะสม โดยสามารถใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานและควรแจงผลการ
ประชุมใหกรรมการที่เปนผูบริหารทราบถึงผลการประชุม
(6) กรรมการบริษั ทฯ สามารถขอข อมู ลหรือ สารสนเทศที่ จํ า เป น เพิ่ ม เติ ม ได โ ดยตรงจากกรรมการ
ผูอํานวยการและเลขานุการบริษัทฯ รวมถึงผูบริหารที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนั้น
(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
(8) จํ า นวนองค ป ระชุ ม ขั้ น ต่ํ า ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการต อ งมี
กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
ในป 2556 มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ทั้ ง หมด 5 ครั้ ง ใช เ วลาในการประชุ ม ครั้ ง ละ
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีรายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการและจํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2556
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1. ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

5/5

2. นายชาญ บูลกุล

รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5
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รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

ประธานคณะกรรมการการลงทุน
6. นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5/5

4. นายโรเบิรต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน

กรรมการบริหาร

5/5

5. ดร. ปเตอร เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

5/5

6. นายสมพงษ เผอิญโชค*

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

0/5

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

5/5

8. นายเอนก กมลเนตร

กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริษัท

5/5

9. นายกิรินทร นฤหลา

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4/5

10. นายวรุฒ บูลกุล

กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการการลงทุน
* ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
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รายชื่อคณะอนุกรรมการและจํานวนครั้งที่เขาประชุมในป 2556

นายพงษชัย เศรษฐีวรรณ

กรรมการสรรหา

-

2/2

คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม
-

นายกิรินทร นฤหลา

กรรมการสรรหา

-

2/2

-

4/4

-

1/1

1/4

-

1/1

4/4

2/2

1/1

-

2/2

0/1

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

ดร. ปเตอร เวลดัน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม

คณะกรรมการ
สรรหา
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นายสมพงษ เผอิญโชค*
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
นายวรุฒ บูลกุล
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
* ไดรับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการตาง ๆ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะของกลุมรวม อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานตอไป โดยมีการกําหนดหัวขอที่จะประเมินอยางชัดเจน
กอนที่จะวัดผลการประเมินดังกลาว
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งผล
การประเมินดังกลาว เลขานุการบริษัท ฯไดรวบรวมความเห็นและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ ครั้ งที่ 1/2557 เมื่อวัน ที่ 26 กุ มภาพันธ 2557 สรุปไดว าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม คณะกรรมการมีระดับความเห็นชอบดวยกับผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมดีมากถึงดีมากที่สุด
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5.6 การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผุอํานวยการ
คณะกรรมการบริษัท ฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการเปนประจํา
ทุกป โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร เพื่อ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม
5.7 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กําหนดขึ้นตามขอบเขตและหนาที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารง
อยู ใ นแต ล ะคณะเป น อั ต ราที่ แ น น อน และเหมาะสม และคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณา
คาตอบแทนตามความเหมาะสม
(2) คาตอบแทนของคณะกรรมการจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน
(3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation Committee) จะพิจารณาคาตอบแทนและผลการ
ปฏิ บัติงานของกรรมการผูอํานวยการและกรรมการที่ เป น ผูบริห าร เพื่ อเสนอต อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และผูถือหุนตอไป
(4) กรรมการผูอํานวยการจะพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑหรือแนวทางพิจารณาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ผลการ
ปฏิบัติงาน อายุงาน และศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เปนตน และเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป
5.8 การพัฒนากรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
(1) สนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและเลขานุการบริษัทฯ เขารวมการสัมมนาอบรมกับสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แหงชาติ เพื่อสามารถนําความรูที่ไดมาใชประโยชนหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
อยางนอยกรรมการบริษัทฯ จะตองผานการอบรมและเขาอบรมในหลักสูตรตอเนื่องตามเกณฑที่
ตลาดหลักทรัพยฯ 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 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(Corporate Governance Policy) และอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม
และสนับสนุนใหกรรมการเขาใหมเขารวมการอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมสงเสริมสถาบัน
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กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation
(DAP) และ/หรือ Audit Committee Program (ACP) เพื่อเสริมสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยใหดียิ่งขึ้น ซึ่งในป 2556 บริษัท ฯ ไดเตรียมขอมูลตาง ๆ ดังกลาว
ขางตน ใหแกกรรมการเขาใหม 1 ทานคือ นายสมพงษ เผอิญโชค และไดสงกรรมการ 1 ทานเขารวม
การอบรมหลักสูตรกรรมการกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) Class 106/2013 คือนายวรุฒ บูลกุล
(3) จัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของงานและเวลาเปน หลัก โดยกรรมการผู อํา นวยการจะกํา หนดช ว งเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อเปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ อีกทั้งเปนการ
พัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้น และสามารถทํางานแทน
กันได โดยบริษัทฯไดเริ่มมีนโยบายการทําแผนสืบทอดงาน (succession plan) โดยเฉพาะตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.9 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของกรรมการผุอํานวยการ เพื่อมั่นใจไดวาบริษัท ฯ มีผูบริหารที่
มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฎิบัติหนาที่ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท ฯ กําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหนงงานกรรมการผูอํานวยการ
(2) คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน พิจารณากําหนดความรู
ความสามารถ (Competency) ประสบการณ เพื่อคัดเลือกผูบ ริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่
กําหนด สามารถสืบทอดงานได
(3) กรรมการผูอํานวยการ จัดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีคุณสมบัติ
สอดคลองและมอบหมายใหผูบริหารระดับ รองประธานบริหาร รองประธานอาวุโส เขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหมีความเขาใจ ประสบการณ และความพรอมในการบริหาร
องคกรตอไปในอนาคต
(4) คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทํา
แผนการสืบทอดตําแหนงงานของกรรมการผูอํานวยการเปนประจํา และรายงานคณะกรรมการ
บริษัท ฯ ทราบปละ 1 ครั้ง
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การตรวจสอบการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน
บริษัทฯ ไดมีขอหามอยางเด็ดขาดสําหรับผูบริหารในการใชขอมูลภายในไมวาทางตรงหรือทางออมในการซื้อ
ขายหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลภายนอกโดยที่ไดรับผลประโยชนเปนการตอบแทน โดยกรณี ที่
ผูบริหาร หรือพนักงานปฏิบัติไมถูกตองตามนโยบาย และมาตรการที่กําหนดไวจะถูกลงโทษตามระเบียบวินัย
พนักงานของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดลงมติ
ใหสัตยาบันหามมิใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัท ฯ ในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชนและหลังจากเปดเผยงบ
การเงินนั้นแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง
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ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities) CSR
บริษัทฯ ไดนําหลักการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ภายใตความสมดุลทั้งทางดานผลประกอบการ และการใสใจใน
สิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน และนําระบบบริหารความเสี่ยงที่เปนมาตรฐานสากล มาใชเปนแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีเปาหมายทางสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน การสรางความเสมอภาคและความ
เปนธรรมทางสังคม การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนเกง-คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคูไป
กับการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ
(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัท ฯ ไดปฎิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ดังนี้
- สิทธิของผูถือหุน
- การปฎิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
- บทบาทของผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคาและคูแขง
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายละเอียดอยูภายใตหัวขอการกํากับดูแลกิจการ
(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติเปนลาย
ลักษณอักษรไวในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งไดผานการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแลว
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันโดยไดแสดงเจตนารมณเขารวมกับ
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทไดรวมใหสัตยาบรรณเพื่อ
รับทราบขอตกลงตามคําประกาศเจตนารมณของแนวรวมดังกลาวในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ บริษัทไดมีการดําเนินการเพื่อปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้
(1) บริษัทไดสื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยกําหนดใหการดําเนินการทุก
กระบวนการอยูในขอบขายกฎหมายอยางเครดครัด หรือถาเกิดขอผิดพลาดในกระบวนการดําเนินงาน เนื่องจาก
ความประมาท รูเทาไมถึงการณ ก็ใหรับโทษจากภาครัฐโดยไมมีการวิ่งเตนในพนผิด
(2) บริษัทจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็นการกระทําทุจริต
คอรรัปชัน และมีมาตรการคุมครองใหกับผูรายงาน
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(3) บริษัทไดจดั ใหมกี ารฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฎิบัติในการ
ตอตานการทุจริตของบริษัท ฯ รวมถึงไดกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายการ
ตอตานการทุจริต
ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการ
ทุจริตคอรรัปชันไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท www.brookergroup.com ภายใตหัวขอการกํากับดูแลกิจการ
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
รายละเอี ย ดอยู ภ ายใต หั ว ข อ บทบาทของผู มี ส ว นได เ สี ย และระบุ อ ย า งชั ด เจนในจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานซึ่งไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท www.brookergroup.com ภายใต
หัวขอการกํากับดูแลกิจการ
(4) การปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ซึ่งไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท www.brookergroup.com ภายใต
หัวขอความรับผิดชอบตอสังคม
รายละเอียดของหัวขอ (4) ถึงหัวขอ (7) อยูภายใตหัวขอบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสาม
ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถาม
ขอมูลจากฝายบริหาร แบบประเมินที่ฝายบริหารจัดทําและ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แลวสรุปได
วา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบ
การติดตามคณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั
ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยให สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท
และบริษัทยอย จากการที่ กรรมการหรือผูบริห ารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายใน
ในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
นอกจากนี้ในป 2556 เลขานุการบริษัท ฯ ยังไดจดั สงแบบสอบถามไปยังคณะกรรมการบริษัทเพือ่ ประเมินผล
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซึ่งแบงการประเมินออกเปน 5 สวนดังตอไปนี้
1. การประเมินผลองคประกอบดานสภาพแวดลอม
2. การประเมินผลองคประกอบดานการประเมินความเสี่ยง
1. การประเมินผลองคประกอบดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. การประเมินผลองคประกอบดานสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
3. การประเมินผลองคประกอบดานการติดตามผล
ซึ่งผลการประเมิน ดัง กล าว เลขานุการบริ ษั ท ฯไดร วบรวมความเห็น และเสนอตอที่ ป ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 สรุปไดดังตอไปนี้
สรุปการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท ฯ โดยรวม คณะกรรมการมีระดับความเห็นชอบดวย
กับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดีมากถึงดีมากที่สุด
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 2/2013 ไดแตงตั้งบริษัท ดี ไอ เอ
แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทประจําป พ.ศ. 2556 ตั้งแตวันที่ 13
พฤษภาคม 2556 ซึ่งบริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัดไดมอบหมายใหนายสมโภช ปญจวัฒนกุล
ตําแหนง Director – Assurance Services เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ดี ไอ เอ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัดและ
นายสมโภช ปญจวัฒนกุล แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฎิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจาก มีความเปน
อิสระ และมีประสบการณในปฎิบัติงานดานการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท
มาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานดานตรวจสอบภายใน
ไดแก Certificate of Control Self-Assessment, Institute of Internal
Auditor (CCSA # 1117) และ Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditor (CIA # 52040)
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะตองผานการอนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่ผานมา
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม/
ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา (พันบาท)
ป 2554 ป 2555 ป 2556

รายละเอียด

นโยบายราคา

บริษัท เอ็ม.ซี.แอล จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ภรรยาของกรรมการทานหนึ่งเปน
กรรมการ

1)
2)
3)
4)

รายไดคาเชา
รายไดจากการบริการ
รายได reimburse expense
รายไดคาบริการ

106
197
22
-0-

106
197
159
-0-

106
197
16
300

บริษัท แม็คแคปปตอล
แอดไวเซอร จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน,
มีกรรมการรวมกัน
ไมมีสัญญาเชาตอกันตั้งแต
เมษายน 2556
บริษัท จัตุรัส โปรเจ็คท จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ภรรยาของกรรมการทานหนึ่งเปน
กรรมการ

5) รายไดคาเชา
6) รายไดจากการบริการ
7) รายได reimburse expense

39
114
3

39
114
8

11
34
8

8) รายไดจากการบริการ
9) รายไดรับลวงหนา

328
-0-

-0-0-

-0-0-

Brooker Sukhothai Fund
Limited
เปนกองทุนตางประเทศ
มีกรรมการรวมกัน

10) รายไดคาบริการ
11) ลูกหนี้การคา

15,791 118,073
4,016 101,952

บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้
จํากัด
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
มีกรรมการรวมกันใบริษัทยอย
ไมมีกรรมการรวมกันตั้งแต ก.ค.
2555

12) คาบริหารการจัดการ
13) รายได reimburse expense
14) ดอกเบี้ยจาย
15) ดอกเบี้ยรับ
16) ลูกหนี้เงินกู

1,457
51
174
300
4,060

462
31
151
223
5,008

-0- คาบริหารการจัดการ
-0- ประจําเดือน
-0-0-0-

บริษัท เอ็ม.ซี.แอล
พร็อพ 17) รายไดจากการบริการ
เพอรตี้ จํากัด(มหาชน)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
18) รายไดคาบริการ
ภรรยาของกรรมการทานหนึ่ง
เปนกรรมการ

118

213

-0-

-0-

บริษัท แผนดินทอง พร็อพ
19) รายไดจากการบริการ
เพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 20) รายได reimburse expense
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน, มี
กรรมการรวมกัน

3,000
100

-0-0-

202 คาที่จอดรถสําหรับ
พนักงาน
111 คานายหนาจากการ
แนะนําลูกคาใหซื้อหอง
ชุดคอนโดมิเนี่ยม
-0- ใหคําปรึกษาในการซื้อ เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ
-0- ที่ดิน
และเป นไปตามราคาที่ทํา กั บ
ลูกคารายอื่น
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คาเชาและคาบริการ

เปนขอตกลงระหวางบริษัทฯ
กั บ บริ ษั ท ร ว ม เป น ราคาตาม
สัญญา
คานายหนาจากการ
เปนราคาตลาดสามารถอางอิง
แนะนําลูกคาใหซื้อหอง ได
ชุดคอนโดมิเนี่ยม
คาเชาและคาบริการ
เปนขอตกลงระหวางบริษัทฯ
กั บ บริ ษั ท ร ว ม เป น ราคาตาม
สัญญา
เปนราคาตลาดสามารถอางอิง
ได
คานายหนาจากการ
แนะนําลูกคาใหซื้อ
คอนโดมิเนี่ยม

เป น ราคาที่ตกลงร ว มกันและ
บริษัทฯไมเสียเปรียบ

47,356 บริษัทยอยมีรายไดจาก เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ
24,765 การบริหารจัดการกองทุน เปนราคาที่ตกลงรวมกันและ
ตางประเทศ
บริษทั ฯ ไมเสียเปรียบ
เปนขอตกลงระหวางบริษัท ฯ
กั บ บริ ษั ท ร ว ม เป น ราคาตาม
สั ญ ญ า เ ป น ร า ค า ต ล า ด
สามารถอางอิงได
อัตราดอกเบี้ ย รั บ คํา นวณจาก
หลั ก ทรั พ ย ค้ํ า ประกั น และ
เงื่อนไขการแปลงหนี้
อัตราดอกเบี้ยจายคํานวณจาก
ตนทุนถัวเฉลี่ยของเงินที่ใหกู
เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติ
และเป น ราคาตลาดสามารถ
อางอิงได

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม/
ลักษณะความสัมพันธ
ป 2555 ไมมีกรรมการรวมกัน

รายงานประจําป 2556

ลักษณะรายการ

มูลคา (พันบาท)
ป 2554 ป 2555 ป 2556

รายละเอียด

นโยบายราคา

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันของคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการระหวางกัน
รายการซื้อ/ขายสินคาหรือบริการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการคาปกติ
ของธุรกิจ และราคาไมทําใหบริษัทฯ เสียประโยชน

มาตรการในการทํารายการระหวางกันและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัท ฯ มีนโยบายในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดวยความโปรงใส โดยคํานึงถึงความเปนธรรมและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
โดยตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
แนวโน มการทํารายการระหวางกันจะเป นรายการทางการคาที่เปนธุ รกิจ ปกติ หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อ
ประโยชนทางธุรกิจปกติ โดยกลุมผูเกี่ยวโยงในการทํารายการระหวางกันจะเปนดังรายชื่อที่เปดเผยขางตน
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
หนวย : พันบาท
ตรวจสอบแลว
รายการ

เฉพาะบริษัทฯ
2554

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพยเพือ่ คา
ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น – สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินใหกูยืม – กิจการอืน่
เงินใหกูยืม – กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อนื่ – กิจการอืน่
เงินกูยืมกิจการอืน่
เงินกูยืมกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม – จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม – ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2555

งบรวม
2556

2554

2555

2556

102,533
62,577
3,371
3,240
628
4,899
6,566
47,739
24
15,000
135,234
35,793
33,142
5,181
455,927

51,201
148,547
22,042
4,833
467
31,397
5,521
64,276
5,646
15,000
128,148
8,928
31,587
35,016
9,187
561,796

126,075
80,100
42,961
3,890
539
17,778
1,782
194,088
1,975
15,000
130,148
8,928
29,596
35,465
22,262
710,587

134,213
319,084
11,072
4,017
1,294
6,566
3,332
15,000
35,849
43,130
12,671
586,228

170,645
519,554
22,513
101,952
1,090
5,521
14,200
15,000
8,928
31,618
43,260
11,098
945,380

237,963
640,281
73,453
24,765
11,273
1,782
10,775
15,000
8,928
29,763
60,152
24,911
1,139,046

1,254
4,266
856
9,286
15,662

2,724
1,070
26,823
4,210
4,988
10,993
50,808

6,440
20,593
25,039
38,000
7,520
3,837
12,248
113,678

1,254
1,190
9,567
5,200
5,266
1,333
7,781
9,845
41,436

2,724
1,469
33,756
1,746
4,361
20,378
11,717
76,151

36,891
2,447
30,993
16,252
5,114
6,202
13,775
111,674

561,589

561,589

702,924

561,589

561,589

702,924

374,393
18,720
(31,446)
11,413
67,184
440,264
455,927

374,393
18,720
(31,446)
17,352
131,970
510,989
561,796

470,668
18,506
(29,382)
25,354
111,763
596,910
710,587

374,393
18,720
(31,446)
11,413
158,014
12,798
900
544,792
586,228

374,393
18,720
(31,446)
17,352
421,047
7,968
61,195
869,229
945,380

470,668
18,506
(29,382)
25,354
495,153
28,581
18,492
1,027,372
1,139,046
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
หนวย : พันบาท
ตรวจสอบแลว
รายการ

เฉพาะบริษัท ฯ
2554

2555

งบรวม
2556

2554

2555

2556

กําไรขาดทุน
รายได
รายไดจากการบริการ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กลับรายการคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการบริหาร

27,492
5,563
10,858
14,665
1,475
60,053

153,920
29,025
97,534
14,595
2,270
587
297,931

437,808
53,320
9,812
2,147
503,087

66,501
48,807
14,129
7,970
4,769
2,592
144,768

369,837
131,540
17,673
11,983
11,504
1,327
651
544,515

524,707
100,989
6,320
2,882
64
3,109
638,071

23,031
26,478

86,947
63,291

112,424
50,469

43,794
40,966

77,298
80,516

156,386
66,645

9,941
4,824
-

13,375
15,553
-

83,647
94,213
197

81,518
4,824
174

164

218,192
-

รวมคาใชจาย

64,274

179,166

340,949

171,276

157,978

441,223

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

(4,221)

118,765

162,137

(26,508)

386,537

196,848

ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(4,221)

(3,114)
115,651

(2,083)
160,054

(6,149)
(32,657)

(14,213)
372,324

14,816
211,664

(4,221)

115,651

160,054

(35,270)

313,898

254,367

-

-

-

2,613

58,425

(42,704)

(4,221)

115,651

160,054

(32,657)

372,324

211,664

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตนทุนทางการเงิน

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษทั ใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ)
หนวย : พันบาท
ตรวจสอบแลว
รายการ

เฉพาะบริษัท ฯ
2554

งบกระแสเงินสด
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :คาเสื่อมราคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ขาดทุน(กําไร) ที่ยงั ไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
รายการรับชําระคาบริการดวยหุน สามัญของบริษัทอืน่
ผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน
คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา – กิจการอื่น
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

2555

งบรวม
2556

2554

2555

2556

(4,221)

115,651

160,054

(32,657)

372,324

211,664

5,035
(14,633)
9,941
(3,060)
1,581
(5,357)

4,476
3,738
(29,025)
15,553
(83,398)
(122,420)
1,707
3,114
(90,604)

2,276
83,647
84
(52,505)
(396,348)
1,255
7,520
(5,437)
197
(199,257)

5,070
(4,768)
81,518
1,750
6,149

2,359
(64)
218,192
84

174
57,236

4,509
4,745
(131,540)
(139,579)
1,873
1,746
12,467
164
126,709

(396,348)
2,057
16,252
(31,068)
23,128

55,982
(2,160)
(1,100)
3,667
(4,367)
1,052
(3,588)

65,476
(19,671)
(1,253)
162
(25,895)
(5,622)
1,510

406,568
(20,918)
942
(72)
13,618
3,671
-

38,887
(3,978)
71,253
3,545
629
(1,675)

70,648
(12,441)
(97,935)
203
(10,868)
8,860

82,850
(50,940)
77,187
(10,183)
3,425
698

1,254
(7,781)
37,602
(846)
36,756

1,470
1,070
25,910
(47,447)
(5,517)
(52,964)

3,715
19,523
(28,293)
199,498
(197)
(13,074)
186,227

146
18
(26,210)
139,851
(109)
(8,851)
130,891

1,470
279
16,750
103,675
(164)
(7,351)
96,160

34,167
978
(29,892)
131,418
(14,447)
116,971
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หนวย : พันบาท
ตรวจสอบแลว

รายการ

เฉพาะบริษัท ฯ
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ
เงินใหกูยืม – กิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินใหกูยืม – กิจการอื่น ๆ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินลงทุนทั่วไป (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมจาก-กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนสามัญ
เงินสดรับลวงหนาจากการออกจําหนายใบสําคัญแสดง
สิทธิในบริษัทใหญ
เงินสดรับจากผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจควบคุม
- จากการออกจําหนายหุนสามัญในบริษัทยอย
จายเงินปนผลของบริษัทใหญ
จายเงินปนผลของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

2555

งบรวม
2556

2554

(12,057)
5,311
(227)
39,728
(2,366)
33,141
63,530

(9,222)
755
(270)
(16,537)
(2,636)
83,397
(8,928)
46,559

(2,000)
(368)
(129,812)
3,739
52,505
(75,936)

4,520

-

38,000
4,495

18,720

-

716

(59,903)
(36,663)
63,623
38,910
102,533

(44,927)
(44,927)
(51,332)
102,533
51,201

(78,628)
(35,417)
74,874
51,201
126,075

203
116

2555

2556

(231)
(2,366)
(2,597)

(277)
(2,636)
(8,928)
(11,841)

(588)
3,739
3,151

4,520
18,720

-

4,495
716

(59,903)
(41,619)
(78,282)
8,499
58,511
75,702
134,213

5,748
(44,927)
(3,878)
(43,057)
(4,830)
36,432
134,213
170,645

(78,628)
(73,417)
20,613
67,318
170,645
237,963
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงิน
ตรวจสอบแลว
รายการ

เฉพาะบริษัท ฯ
2554

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 (%)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
อัตราสวนตอหุน (Per Share Data)
มูลคาที่ตราไว (บาท)
กําไรตอหุน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด
มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท)

2555

งบรวม
2556

2554

2555

2556

36.32
26.93
3.81
6.17
58.35
36.73
9.80
48.55

9.59
6.51
(2.57)
9.19
39.16
43.71
8.24
30.92

4.63
2.49
2.73
11.88
30.31
24.54
14.67
15.64

20.14
19.67
3.60
1.40
256.71
37.08
9.71
247.00

18.96
18.49
2.83
5.30
67.92
38.86
9.26
58.66

10.91
10.65
1.72
4.71
76.39
7.90
45.60
30.79

16.22%
(36.76)%
44.96%
(302.54)%
(7.03)%
(0.94)%

43.51%
46.44%
5.86%
(40.67)%
38.82%
24.32%

74.32%
66.83%
2.38%
56.74%
31.81%
28.89%

34.15%
39.61%
10.59%
255.29%
(24.36)%
(6.06)%

79.10%
70.28%
2.48%
25.76%
57.65%
44.40%

70.20%
64.71%
0.95%
28.60%
39.86%
26.82%

(0.91)%
2.13%
0.13

22.73%
356.57%
0.59

25.16%
530.64%
0.79

(5.62)%
(78.92)%
0.23

40.99%
943.89%
0.71

24.41%
836.50%
0.61

0.04
36,755.00

0.10
-

0.19
933.74

0.08
715.91

0.09
498.67

0.11
-

0.61
(1,419.17)%
0.08

(1.19)
38.85%
0.06

4.54
2.19
107.63% (169.84)%
0.18
0.08

2.13
14.31%
0.06

1.48
67.72%
0.18

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

(0.01)
(0.01)
0.59

0.15
0.15
0.68

0.20
0.17
0.63

(0.05)
(0.05)
0.73

0.42
0.42
1.16

0.32
0.27
1.09
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คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ
ภาพรวมของผลการดําเนินงานในป 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทฯ ใชนโยบายการรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง กลาวคือ รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายได เมื่อมีการ
ใหบริการตามขั้นความสําเร็จของงานซึ่งเปนไปตามขอตกลงในสัญญา และรายไดจากการขายรับรูเมื่อสงมอบ
สินคาหลังหักสินคารับคืนและสวนลดแลว
ในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 154.87 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 369.84 ลานบาท
ในป 2555 เปน 524.71 ลานบาทในป 2556 คิดเปนรอยละ 41.87 เนื่องจากบริษัทฯไดรับรูรายไดคาบริการที่
ปรึกษาจากโครงการใหญโครงการปรับโครงสรางหนี้และจัดหาเงินทุนจากบริษัทจดทะเบียนฯ และจากการ
แนะนําจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ในขณะเดียวกันตนทุนการใหบริการและคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 65.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
157.81 ลานบาทในป 2555 เปน 223.03 ลานบาทในป 2556 คิดเปนรอยละ 41.33
ทําใหอัตรากําไรสุทธิลดลงจากอัตรากําไรสุทธิรอยละ 57.65 ในป 2555 เปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 39.86 ในป
2556
สวนรายไดจากการลงทุนลดลง 53.89 ลานบาท จากป 2555 เนื่องจากมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ลดลง ณ สิ้นป 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาลดลง 131.54 ลานบาทแตมีรายไดกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 83.32 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 17.67 ลานบาทใน
ป 2555 เปน 100.99 ลานบาทในป 2556
บริษัทฯ มีรายไดเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาลดลงจากป 2555 จํานวน 5.66 ลานบาท โดย
ลดลงจาก 11.98 ลานบาทในป 2555 เปน 6.32 ลานบาทในป 2556
บริษัทฯ มีรายไดอื่นลดลงคิดเปนรอยละ 55.12 ลดลงจากป 2555 จํานวน 7.42 ลานบาทโดยลดลงจาก 13.48 ลาน
บาทเปนจํานวน 6.05 ลานบาทในป 2556 สาเหตุหลักเนื่องจากหนี้สูญรับคืนลดลงจํานวน 1.26 ลานบาท ดอกเบี้ย
รับลดลง 8.62 ลานบาท ขณะที่รายไดอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 2.46 ลานบาท
บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเล็กนอยจากรอยละ 79.10 ในป 2555 เปนรอยละ 70.20 ในป 2556 ดังนั้น ผล
ประกอบการของบริษัท ฯ และบริษัทยอยประจําป 2556 มีผลกําไรจํานวน 254.37 ลานบาทลดลงเล็กนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งมีผลกําไรจํานวน 313.90 ลานบาท และกําไรสุทธิตอหุนลดลงจาก 0.42 บาทในป 2555
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เปนกําไรสุทธิตอหุน 0.32 บาท ในป 2556 และกําไรตอหุนปรับลดลดลงจาก 0.42 บาทในป 2555 เปนกําไรสุทธิ
ตอหุนปรับลด 0.27 บาทในป 2556
ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาของแตละกลุมธุรกิจ
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ตามกลุมธุรกิจ มีดังนี้
รายได
งานใหคําปรึกษาดานธุรกิจ
และการเงิน

ตัวแทนและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย

ดําเนินการโดย

บริษัทฯ
บริษัท บินสแวงเกอร
บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทยอยอื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดเงินปนผล
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการลงทุนใน
หลักทรัพยเพือ่ คา
กําไรจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเพือ่ คา
รายไดอื่น*
รวมรายได

บริษัทฯ
บริษัทฯและ
บริษัทยอย
บริษัทฯและ
บริษัทยอย
บริษัทฯและ
บริษัทยอย
บริษัทฯและ
บริษัทยอย

%
การถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
%
พันบาท
%
6.93
137,646
25.28

พันบาท
424,960

%
66.60

328

0.23

1,739

0.32

16,861

2.64

56,141
7,970

38.78
5.51

230,451
11,504

42.32
2.11

82,886
2,882

12.99
0.45

14,129

9.76

11,983

2.20

6,320

0.99

-

-

131,540

24.16

-

-

48,807

33.71

17,673

3.25

100,989

15.83

7,361

5.08

1,979

0.36

3,173

0.50

144,768

100.00

100.00

638,071

100.00

2554
พันบาท
10,032

544,515

2556

หมายเหตุ * รายไดอื่นรวมถึงรายได (คาใชจาย) สวนกลางที่คิดกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
การกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การกลับรายการอื่น ๆ

ในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการใหบริการดานงานใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน เปนตัวแทนและ
ใหคําปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย ใหคําปรึกษาดานการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital และจากการ
ลงทุนของบริษัท ฯ เอง จํานวน 524.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.23 ของรายไดรวมในป 2556
เงินปนผลรับจํานวน 6.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.99 ของรายไดรวมในป 2556 เปนรายไดเงินปนผลรับจากการ
ลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา ในขณะที่ดอกเบี้ยรับมีจํานวน 2.88 ลานบาท ในป 2556 ซึ่งลดลงจากจํานวน 11.50
ลานบาทจากป 2555 เปนจํานวน 8.62 ลานบาท
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ไมมีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาในป 2556 กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อคาในป 2556 จํานวน 100.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.83 ของรายไดรวมในป 2556 สวนรายไดอื่น ๆ เปน
จํานวนเงิน 3.17 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนรอยละ 0.50 ของรายไดรวม
ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 79.09 ลานบาท จากจํานวน 77.30 ลานบาทเปน 156.39 ลาน
บาทในป 2556 สาเหตุหลักเนื่องจากรายไดคาบริการเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 154.87 ลานบาท จากจํานวน
369.84 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 524.71 ลานบาทในป 2556
สวนคาใชจายในการบริหารลดลงจากปที่แลวจํานวน 13.87 ลานบาท สาเหตุสวนใหญเนื่องจากการลดลงของ
คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย และคาใชจายพนักงานและคาตอบแทนผูบริหารจํานวน ลดลงรวม 8.92 ลานบาท การ
ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมและ ลูกหนี้การคาลดลงจํานวน 6.07 ลานบาท
จึงทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 79.10 ในป 2555 เปนรอยละ 70.20 นอกจากนี้ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาเพิ่มขึ้นจํานวน 218.19 ลานบาทและไมมีขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา จากสาเหตุดังกลาวขางตนสงผลใหในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิ
จํานวน 254.37 ลานบาท ซึ่งลดลงจากกําไรสุทธิ 313.90 ลานบาทในป 2555 ทําใหอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ลดลงจากอัตรากําไรสุทธิรอยละ 57.65 ของรายไดรวมในป 2555 เปนกําไรสุทธิรอยละ 39.86 ของรายไดรวมใน
ป 2556 ตามลําดับ และมีกําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.42 บาท และ กําไรตอหุนปรับลดจํานวน 0.27 บาท ในป
2555 และ 2556 ตามลําดับ
ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 20.49 คิดเปนจํานวน 193.67
ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวน 945.38 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 1,139.05 ลานบาท ในป 2556 แยก
เปนรายละเอียด
1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนในป 2556 จํานวน 164.82 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสด
เพิ่มขึ้นจํานวน 67.32 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวโดยการรับคาตอบแทนในการเปนที่
ปรึกษาทางการเงิน การปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทจดทะเบียน ฯ เปนหุนสามัญเพิ่มทุน ทําใหเงินลงทุน
ชั่วคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 120.73 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาสุทธิ- กิจการที่ไมเกี่ยวของกันเปน
จํานวน 50.94 ลานบาทจากการแนะนําจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและผลของงานสําเร็จในเดือน
ธันวาคม 2556 และการลดลงของลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันลดลงจํานวน 77.19 ลานบาทเนื่องจาก
คาบริหารการจัดการกองทุนรวมที่ตางประเทศลดลงเมื่อเทียบกับปที่แลว
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2. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 28.85 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก จาก
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (DTA) จํานวน 16.89 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของภาษีเงิน
ไดถูกหัก ณ ที่จายจํานวน 13.81 ลานบาท และการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ จากการ
คิดคาเสื่อมราคาจํานวน 1.85 ลานบาท
ยอดลูกหนี้การคาสุทธิ-กิจการอื่นจํานวนสุทธิ 73.45 ลานบาท เปนจํานวนสุทธิหลังจากตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวน 2.51 ลานบาท ซึ่งเปนยอดลูกหนี้คางชําระเกินกวา 365 วัน เปนลูกหนี้ไมมีความสามารถในการชําระหนี้
และบางรายไดยายถิ่นที่อยูทําใหไมสามารถติดตามหนี้ได บริษัท ฯ พิจารณาแลวจึงไดตั้งคาคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญอยางครบถวนและเพียงพอ
ยอดลูกหนี้การคาสุทธิ-กิจการอื่นจํานวนสุทธิ 73.45 ลานบาทประกอบดวยลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน
61.87 ลานบาท จํานวนที่เหลือเปนลูกหนี้ที่คางชําระไมเกิน 1 ปจํานวน 11.58 ลานบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัท ธรรมพิพัฒน จํากัด ซึ่งไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดเจรจาผอนผันการ
ชําระเงินกูยืมจํานวนประมาณ 6 ลานบาท ซึ่งถึงกําหนดชําระตั้งแตเดือนสิงหาคม 2555 โดยไดลงนามในสัญญา
เงินกูฉบับใหมกับ บริษัทฯ วงเงิน 6.305 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 13 ตอป กําหนดชําระคืนใน 12 เดือน ตาม
จํานวนและเวลาที่ระบุในสัญญาสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยยังคงใชหลักทรัพยเดิมเปนหลักประกัน ซึ่ง
ประกอบดวยหองชุดจํานวน 5 หองในอาคารชุดแหงหนึ่ง ที่มีราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 ประมาณ 11 ลานบาท และมีบริษัทอื่นอีก 2 บริษัท เปนผูค้ําประกัน นอกจากนี้ยังมีกรรมการคนหนึ่งของ
บริษัทผูค้ําแหงหนึ่งรวมค้ําประกัน
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ธรรมพิพัฒน จํากัด ไดเจรจาผอนผันการชําระเงินกูยืมจํานวนประมาณ 2.6 ลาน
บาท ซึ่งถึงกําหนดชําระตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งคางชําระจํานวน 3 งวด โดยบริษัทฯ ไดคิดดอกเบี้ยเพิ่มจาก
เดิมอัตราดอกเบี้ยรอยละ 13 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป กําหนดชําระคืนใน 3 เดือน สิ้นสุดในเดือน
มกราคม 2557 โดยยังคงใชหลักทรัพยเดิมเปนหลักประกัน ซึ่งประกอบดวยหองชุดจํานวน 5 หองในอาคารชุดแหง
หนึ่ง ที่มีราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ประมาณ 11 ลานบาท และมีบริษัทอื่นอีก 2
บริษัท เปนผูค้ําประกัน นอกจากนี้ยังมีกรรมการคนหนึ่งของบริษัทผูค้ําแหงหนึ่งรวมค้ําประกัน ณ วันที่ 22 มกราคม
2557 บริษัทฯไดรับชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนที่เรียบรอยแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ฯ ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนเงิน 5.00 ลานบาทจากเงินใหกูยืม
แกบริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัดทั้งหมด จํานวนเงินกูยืมนี้ทั้งหมดบริษัทคิงดอมใหบริษัท บินสแวงเกอร
กูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเทานั้น
บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไป (สุทธิ) ในบริษัทอื่น ไดแก บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน 8.93 ลานบาท เปนการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน (Right offerings) จํานวน 47.74 ลานหุนในราคาเสนอขายหุนละ 0.187 บาท
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ในป 2556 บริษัท ฯ มีการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยใหม 1 แหง คือ
1. บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน บรุคเคอร จํากัด ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000,000 บาท โดยมูลคาหุน
ที่ตราไวเทากับ 10 บาทตอหุน ไดรับใบอนุญาตประกอบหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุนจาก
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยไดอนุญาตใหเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุนไดตั้งแตวันที่
1 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากจํานวน 76.15 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 111.67 ลานบาท
ในป 2556 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 46.64 คิ ด เป น จํ า นวนเงิ น 35.52 ล า นบาท โดยหนี้ สิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น หนี้ สิ น
หมุนเวียนเทานั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 47.64 ลานบาท หนี้สนิ ไมหมุนเวียนลดลงจํานวน 12.12 ลานบาท
สวนหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯประกอบดวย เจาหนี้การคา-กิจการอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 34.17 ลานบาท คาใชจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น จํานวน 14.51 ลานบาท
หนี้ สิ น ไม ห มุ น เวี ย นประกอบด ว ยหนี้ ภ าษี เ งิ น ได ร อตั ด บั ญ ชี ล ดลงจํ า นวน 14.18 ล า นบาทแต ภ าระผู ก พั น
ผลประโยชนของพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 2.06 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สวนของผูถือหุนในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากจํานวน 869.23 ลานบาทในป 2555 เปน
จํานวน 1,027.37 ลานบาทในป 2556 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.19 คิดเปนจํานวนเงิน 158.14 ลานบาท เนื่องจากมี
ผลกําไรจากการดําเนินงานสําหรับป 2556 จํานวน 254.37 ลานบาท สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง 42.70
ลานบาท ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 20.61 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลผูถือหุนของ
บริษัทใหญจํานวน 78.63 ลานบาท และเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 4.49 ลาน
บาท
เนื่องจากในป 2556 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรจากการดําเนินงานสุทธิจํานวน 160.05 ลาน
บาทในงบการเงินเฉพาะบริษัท ระหวางปบริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลในรูปเงินสดและหุนปน
ผลรวมจํานวน 112.36 ลานบาท ซึ่งเปนเงินปนผลจากการดําเนินงานของป 2556 โดยบริษัทไดจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 8.00 ลานบาทในป 2556 ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 ที่กําหนดให “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวนแต บริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น”
ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 111.76 ลานบาท สวนกําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรรของงบรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 495.15 ลานบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.11 เทา เมื่อเทียบกับป 2555
ซึ่งเทากับ 0.09 เทา และบริษัทฯ มีสภาพคลองที่ลดลงเล็กนอย กลาวคือ อัตราสวนสภาพคลองในป 2556 เทากับ
10.91 เมื่อเทียบกับป 2555 ซึ่งเทากับ 18.96 เทา ในป 2556 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และ
ผลตอบแทนจากผูถือหุน เทากับ 24.41 % และ 26.82 % ตามลําดับ
กระแสเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 237.96 ลานบาท ซึ่งเปนเงินสด
สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 67.32 ลานบาท อันประกอบดวย กําไรขาดทุนหลังจากรายการปรับกระทบ
กําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จํานวนเงินรวม 23.13 ลานบาท เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
จํานวนเงิน 93.84 ลานบาท เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 3.15 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 73.42 ลานบาท และผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ
เพิ่มขึ้นจํานวน 20.62 ลานบาท
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 93.84 ลานบาท มาจากการใชไปจากลูกหนี้การคา-กิจการอื่น
จํานวน 50.94 ลานบาท ใชไปจากลูกหนี้อื่น -กิจการอื่น จํานวน 10.18 ลานบาท ไดมาจากของลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 77.19 ลานบาท ไดมาจากเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 82.85 ลานบาท และไดมาจาก
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 4.12 ลานบาท
ไดมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 35.14 ลานบาท ใชไปจากการ
ลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่น 29.89 ลานบาท ใชไปจากการจายภาษีเงินไดจํานวน 14.45 ลานบาท
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 3.15 ลานบาทเกิดจากไดมาจากเงินใหกูยืม-กิจการอื่น จํานวน 3.74
ลานบาท เงินสดจายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณจํานวน 0.59 ลานบาท
บริษัท ฯ ไมมีรายจายลงทุนจํานวนมาก ๆ และไมมีภาระผูกพันดานหนี้สิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใชไปจํานวน 73.42 ลานบาท ไดจากเงินสดรับจากการออกจําหนายหุน
สามัญจํานวน 4.49 ลานบาท เงินสดรับลวงหนาจากการออกจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิในบริษัทใหญจํานวน
0.72 ลานบาท การจายเงินปนผลของบริษัทใหญจํานวน 78.63 ลานบาท
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(1) คาตอบแทนจาการสอบบัญชี (audit fee)
บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ บ ริ ษั ท ย อ ย จ า ย ค า ต อ บ แ ท น ก า ร ส อ บ บั ญ ชี ใ ห แ ก สํ า นั ก ง า น ส อ บ บั ญ ชี
ที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมา 2556 ดังนี้
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 คาสอบบัญชี จํานวนเงิน 1,645,000 บาท
คาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยในป 2556 เปลี่ยนแปลงจากป 2555 ตามจํานวนบริษัทยอยและหรื อ
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง
(2) คาบริการอื่น (non- audit fee) : ไมมี-

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท ฯ เพิ่มเติมไดจากแบบ 56-1 ที่บริษัทฯ นําสงสํานักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต) แลวที่ กลต เวบไซต www.sec.or.th

www.brookergroup.com
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของ บริ ษั ท บรุ ค เคอร กรุ ป จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง ประกอบด ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม งบกําไรขาดทุนรวม
งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม และ งบกระแสเงิ น สดรวม สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น รวมถึ ง หมายเหตุ ส รุ ป นโยบาย
การบัญชี ที่สําคัญและหมายเหตุเรื่อ งอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษั ท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ดวยเชนเดียวกัน
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว
ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4563

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557
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รายงานประจําป 2556

งบการเงิน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
2555

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

2556

2555
ปรับปรุงใหม

ปรับปรุงใหม

3

237,962,838.75

170,644,637.27

126,075,151.44

51,201,027.77

4

640,280,778.85

519,554,442.50

80,099,832.88

148,546,666.40

5

73,453,453.00

22,513,000.00

42,960,500.00

22,042,000.00

2.2

24,764,920.40

101,952,044.14

3,890,322.89

4,832,730.86

6

11,273,284.70

1,090,212.66

538,717.98

466,679.28

-

-

17,778,288.48

31,396,536.65

1,782,046.94

5,521,055.02

1,782,046.94

5,521,055.02

-

-

194,087,954.78

64,276,344.54

10,774,975.09

14,200,296.25

1,975,255.79

5,645,777.56

1,000,292,297.73

835,475,687.84

469,188,071.18

333,928,818.08

8

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

9

-

-

130,148,048.66

128,148,078.66

10

8,927,966.99

8,927,966.99

8,927,966.99

8,927,966.99

11

29,762,637.99

31,617,859.93

29,595,767.90

31,587,568.99

1.6 , 16

60,152,456.40

43,260,479.40

35,465,356.88

35,015,993.72

21,163,667.16

7,350,846.02

18,590,875.96

5,516,718.24

3,746,900.00

3,746,900.00

3,671,300.00

3,671,300.00

138,753,628.54

109,904,052.34

241,399,316.39

227,867,626.60

1,139,045,926.27

945,379,740.18

710,587,387.57

561,796,444.68

2.3

7
2.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
2555

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนด
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2556

2555
ปรับปรุงใหม

ปรับปรุงใหม

36,891,166.89

2,724,263.87

6,439,502.89

2,724,263.87

2,446,794.44

1,468,663.21

20,593,375.00

1,070,000.00

30,993,063.69

33,755,524.83

25,039,478.44

26,822,886.06

-

-

38,000,000.00

-

16,252,365.86

1,746,494.90

7,520,236.22

-

4,213,468.22

1,841,637.08

3,051,468.22

1,750,637.08

900,847.64

2,519,282.49

785,216.87

2,458,783.05

91,697,706.74

44,055,866.38

101,429,277.64

34,826,570.06

1.6 , 16

6,201,588.48

20,377,732.66

-

4,987,859.52

13

13,774,813.50

11,717,440.41

12,248,375.90

10,993,193.28

19,976,401.98

32,095,173.07

12,248,375.90

15,981,052.80

111,674,108.72

76,151,039.45

113,677,653.54

50,807,622.86

12

สวนของผูถอื หุน
ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ 1,123,178,344 หุน ในป 2555

561,589,172.00

- หุนสามัญ 1,405,847,286 หุน ในป 2556
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
- หุนสามัญ 748,786,063 หุน ในป 2555
- หุนสามัญ 941,336,570 หุน ในป 2556
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
สวนต่ํามูลคาหุนสามัญที่ออกจําหนาย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

702,923,643.00

14

561,589,172.00
702,923,643.00

-

374,393,031.50

-

374,393,031.50

470,668,285.00

-

470,668,285.00

-

18,505,901.60

18,719,606.60

18,505,901.60

18,719,606.60

(29,381,737.57)

(31,445,597.97)

(29,381,737.57)

(31,445,597.97)

25,354,300.66

17,351,576.26

25,354,300.66

17,351,576.26

495,152,672.79

421,047,085.78

111,762,984.34

131,970,205.43

28,580,837.00

7,967,684.04

-

-

1,008,880,259.48

808,033,386.21

596,909,734.03

510,988,821.82

18,491,558.07

61,195,314.52

-

-

1,027,371,817.55

869,228,700.73

596,909,734.03

510,988,821.82

1,139,045,926.27

945,379,740.18

710,587,387.57

561,796,444.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555

2556

2555

ปรับปรุงใหม

รายได
รายไดจากใหบริการ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ปรับลด
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

9(2)

2.1

4.4

2.1

1.6, 16

15

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ปรับปรุงใหม

524,706,649.98

369,836,829.34

437,807,880.66

153,920,459.25

-

131,539,556.96

-

29,025,422.60

100,989,496.11

17,672,997.14

-

-

6,320,020.28

11,983,177.85

53,319,786.00

97,534,276.00

2,881,992.71

11,503,911.65

9,811,871.42

14,594,649.60

64,000.00

1,327,500.00

-

2,269,644.81

3,108,755.09

651,462.44

2,147,209.07

586,905.82

638,070,914.17

544,515,435.38

503,086,747.15

297,931,358.08

156,386,002.23

77,298,167.53

112,423,850.75

86,947,222.23

66,645,438.87

80,515,766.16

50,469,228.84

63,290,838.37

218,191,718.75

-

83,646,695.82

-

-

-

94,212,703.08

13,375,472.07

-

-

-

15,552,996.40

-

164,409.73

196,767.12

-

441,223,159.85

157,978,343.42

340,949,245.61

179,166,529.07

196,847,754.32

386,537,091.96

162,137,501.54

118,764,829.01

14,815,755.33

(14,213,582.78)

(2,083,013.54)

(3,113,666.40)

211,663,509.65

372,323,509.18

160,054,488.00

115,651,162.61

254,367,296.10

313,898,159.84

160,054,488.00

115,651,162.61

(42,703,786.45)

58,425,349.34

-

-

211,663,509.65

372,323,509.18

160,054,488.00

115,651,162.61

0.32

0.42

0.20

0.15

792,220,586

748,785,933

792,220,586

748,785,933

0.27

0.42

0.17

0.15

925,265,765

754,859,373

925,265,765

754,859,373

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555

2556

2555

ปรับปรุงใหม

กําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุม
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ปรับปรุงใหม

211,663,509.65

372,323,509.18

160,054,488.00

115,651,162.61

20,613,152.96

(4,830,307.49)

-

-

20,613,152.96

(4,830,307.49)

-

-

232,276,662.61

367,493,201.69

160,054,488.00

115,651,162.61

274,980,449.06

309,067,852.35

160,054,488.00

115,651,162.61

(42,703,786.45)

58,425,349.34

-

-

232,276,662.61

367,493,201.69

160,054,488.00

115,651,162.61

218
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-

-

-

(25.00)

-

-

-

-

-

300.00

-

374,393,031.50 18,719,606.60 (31,445,597.97)

-

จายเงินปนผลสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

จายเงินปนผลผูถอื หุนของบริษัทใหญ

250.00

-

-

14.1

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

-

374,392,781.50 18,719,631.60 (31,445,897.97)

-

17,351,576.26

-

-

-

5,938,241.45

-

-

11,413,334.81

-

11,413,334.81

421,047,085.78

313,898,159.84

-

(44,927,163.78)

(5,938,241.45)

-

-

158,014,331.17

35,349,834.62

122,664,496.55

(2,757,515.96)

(4,830,307.49)

-

-

-

-

-

2,072,791.53

-

2,072,791.53

-

35,349,834.62

10,725,200.00

-

-

-

-

-

-

7,967,684.04

35,349,834.62

-

-

-

5,748,000.00

808,033,386.21 61,195,314.52

869,228,700.73

367,493,201.69

(3,878,267.60)

(44,927,163.78)

-

525.00

5,748,000.00

900,232.78 544,792,405.42

-

- (3,878,267.60)

(44,927,163.78)

-

525.00

-

รวม

(หนวย : บาท)

900,232.78 509,442,570.80

(4,830,307.49) 309,067,852.35 58,425,349.34

-

-

-

-

-

10,725,200.00 12,797,991.53 543,892,172.64

-

10,725,200.00 12,797,991.53 508,542,338.02

สวนตางจากการ
รวม
เปลี่ยนแปลง องคประกอบ
รวม
สวนไดเสีย
สวนไดเสีย อื่นของสวน สวนของ ที่ไมมีอํานาจ
ในบริษัทยอย ของผูถ ือหุน บริษัทใหญ
ควบคุม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

จัดสรรแลว
การแปลงคา
ใบสําคัญ สวนต่ํามูลคา เปนสํารอง
แสดงสิทธิ หุนสามัญ ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร งบการเงิน

374,392,781.50 18,719,631.60 (31,445,897.97)

จัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองตามกฎหมาย

9 (3)

1.6

เพิ่มทุนในบริษัทยอยโดยผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่แสดงในปกอน

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแลว

กําไรสะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

รายงานประจําป 2556
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

219
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
470,668,285.00

-

17

จายปนผล

93,630,529.50

2,644,724.00

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

17

เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล

สวนต่ํา
มูลคา
หุนสามัญ

-

-

-

-

-

-

2,063,860.40

-

18,505,901.60 (29,381,737.57)

-

-

-

-

(213,705.00)

-

374,393,031.50 18,719,606.60 (31,445,597.97)

-

-

14.1

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

374,393,031.50 18,719,606.60 (31,445,597.97)

จัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองตามกฎหมาย

9 (4)

1.6

เพิ่มทุนในบริษัทยอยโดยผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแลว

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

25,354,300.66

-

8,002,724.40

-

-

-

-

17,351,576.26

-

17,351,576.26

495,152,672.79

254,367,296.10

(8,002,724.40)

(78,628,455.19)

(93,630,529.50)

-

-

421,047,085.78

22,882,746.74

398,164,339.04

17,855,637.00

20,613,152.96

-

-

-

-

-

(2,757,515.96)

-

(2,757,515.96)

10,725,200.00

-

-

-

-

-

-

10,725,200.00

-

10,725,200.00

-

-

-

-

30.00

61,195,314.52

-

61,195,314.52

232,276,662.61

-

(78,628,455.19)

-

4,494,879.40

30.00

869,228,700.73

22,882,746.74

846,345,953.99

รวม

(หนวย : บาท)

18,491,558.07 1,027,371,817.55

274,980,449.06 (42,703,786.45)

-

(78,628,455.19)

-

4,494,879.40

-

808,033,386.21

22,882,746.74

785,150,639.47

28,580,837.00 1,008,880,259.48

20,613,152.96

-

-

-

-

-

7,967,684.04

-

7,967,684.04

สวนตางจาก
รวม
จัดสรรแลว
รวม
สวนไดเสีย
การเปลี่ยนแปลง องคประกอบ
เปนสํารอง
การแปลงคา
ที่ไมมี
สวนไดเสีย
อื่นของสวน สวนของ
ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร งบการเงิน
ในบริษัทยอย ของผูถ ือหุน บริษัทใหญ อํานาจควบคุม

กําไรสะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2555
ตามที่แสดงในปกอน
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
1.6
การบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2555
ปรับปรุงใหม
การเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน
เพิ่มทุนจากการใช
สิทธิตามใบสําคัญ 14.1
แสดงสิทธิ
จายเงินปนผล
จัดสรรกําไรสะสม
เปนสํารองตาม
กฎหมาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

(หนวย:บาท)

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลวเปน
ยังไมไดจัดสรร
สํารองตาม
กฎหมาย

องค
ประกอบอื่น
ของสวนผู
ถือหุน

ทุนเรือนหุนที่
ออกและชําระ
แลว

ใบสําคัญแสดง
สิทธิ

สวนต่ํามูลคาหุน
สามัญ

374,392,781.50

18,719,631.60

(31,445,897.97)

11,413,334.81

34,042,647.45

-

407,122,497.39

-

-

-

-

33,141,800.60

-

33,141,800.60

374,392,781.50

18,719,631.60

(31,445,897.97)

11,413,334.81

67,184,448.05

-

440,264,297.99

250.00

(25)

300.00

-

-

-

525.00

-

-

-

-

(44,927,163.78)

-

(44,927,163.78)

-

-

-

5,938,241.45

(5,938,241.45)

-

-

-

-

-

-

115,651,162.61

-

115,651,162.61

374,393,031.50

18,719,606.60

(31,445,597.97)

17,351,576.26

131,970,205.43

-

510,988,821.82

(31,445,597.97)

17,351,576.26

101,942,071.23

-

480,960,687.62

-

-

30,028,134.20

-

30,028,134.20

(31,445,597.97)

17,351,576.26

131,970,205.43

-

510,988,821.82

2,063,860.40

-

-

-

4,494,879.40

-

-

(93,630,529.50)

-

-

-

-

(78,628,455.19)

-

(78,628,455.19)

-

8,002,724.40

(8,002,724.40)

-

-

-

-

160,054,488.00

-

160,054,488.00

(29,381,737.57)

25,354,300.66

111,762,984.34

-

596,909,734.03

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
374,393,031.50
18,719,606.60
1 มกราคม 2556
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย
1.6
การบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
374,393,031.50
18,719,606.60
1 มกราคม 2556
ปรับปรุงใหม
การเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน
เพิ่มทุนจากการใช
2,644,724.00
(213,705.00)
สิทธิตามใบสําคัญ 14.1
แสดงสิทธิ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับ
17
93,630,529.50
การจายหุนปนผล
จายปนผล
17
จัดสรรกําไรสะสม
เปนสํารองตาม
กฎหมาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
470,668,285.00
18,505,901.60
31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รวม

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
(หนวย :บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555

2556

2555

ปรับปรุงใหม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
รายการรับชําระคาบริการดวยหุนสามัญของบริษัทอื่น
ผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน
คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี
ตนทุนทางการเงิน

211,663,509.65

372,323,509.18

160,054,488.00

115,651,162.61

2,359,010.96

4,508,661.59

2,275,822.81

4,475,629.96

(64,000.00)

4,744,500.00

-

3,738,355.19

218,191,718.75

(131,539,556.96)

83,646,695.82

(29,025,422.60)

-

-

-

15,552,996.40

84,172.99

144.44

84,172.99

144.44

9(2)

-

-

(52,504,740.00)

(83,397,900.00)

4.3

(396,348,074.98)

(139,579,364.80)

(396,348,074.98)

(122,419,977.80)

13

2,057,373.09

1,872,830.71

1,255,182.62

1,706,991.15

16

16,252,365.86

1,746,494.90

7,520,236.22

-

16

(31,068,121.18)

12,467,087.88

(5,437,222.68)

3,113,666.40

-

164,409.73

196,767.12

-

23,127,955.14

126,708,716.67

(199,256,672.08)

(90,604,354.25)

82,850,253.70

70,648,006.44

406,568,446.50

65,475,709.00

(50,940,453.00)

(12,440,892.32)

(20,918,500.00)

(19,671,500.00)

77,187,123.74

(97,935,513.73)

942,407.97

(1,253,224.38)

(10,183,072.04)

203,429.20

(72,038.70)

161,802.10

-

-

13,618,248.17

(25,894,793.50)

3,425,321.16

(10,867,802.52)

3,670,521.77

(5,621,967.15)

698,272.90

8,860,212.44

-

1,510,163.25

34,166,903.02

1,470,127.44

3,715,239.02

1,470,127.44

978,131.23

278,796.66

19,523,375.00

1,070,000.00

(2,762,461.14)

24,188,423.21

2,327,141.32

22,557,366.49

(27,129,638.07)

(7,438,578.32)

(30,619,823.44)

3,352,846.26

131,418,336.64

103,674,925.17

199,498,345.53

(47,447,824.74)

-

(164,409.73)

(196,767.12)

-

(14,447,094.04)

(7,350,846.02)

(13,074,157.72)

(5,516,718.24)

116,971,242.60

96,159,669.42

186,227,420.69

(52,964,542.98)

11

4.4

กําไร (ขาดทุน) กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ปรับปรุงใหม

4.3

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
(หนวย :บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนทั่วไป (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินใหกูยืม – กิจการอื่น
เงินใหกูยืม - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมจาก - กิจการที่เกี่ยวของกัน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกจําหนายหุนสามัญ
เงินสดรับลวงหนาในการออกจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในบริษัทใหญ
เงินสดรับจากผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมจากการออก
จําหนวยหุนสามัญในบริษัทยอย
จายเงินปนผลของบริษัทใหญ
จายเงินปนผลสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
กิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทุนที่ไมกระทบเงินสด
รายไดคางรับลดลงจากเงินปนผลของบริษัทยอย
รายการรับชําระคาบริการดวยหุนสามัญของบริษัทอื่น
จายหุนปนผล

2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2555

2556

2555

-

-

(1,999,970.00)

(9,222,000.00)

-

-

-

754,603.60

-

(8,927,966.99)

-

(8,927,966.99)

11

(587,962.01)

(277,203.61)

(368,194.71)

(270,355.61)

7

3,739,008.08

(2,635,882.31)

3,739,008.08

(2,635,882.31)

-

-

(129,811,610.24)

(16,537,084.45)

-

52,504,740.00

83,397,900.00

3,151,046.07

(11,841,052.91)

(75,936,026.87)

46,559,214.24

9(4)

2.4
9(2)

-

-

-

38,000,000.00

-

14.1

4,494,879.40

525.00

4,494,879.40

525.00

14.1

716,305.64

-

716,305.64

-

30.00

5,748,000.00

-

-

(78,628,455.19)

(44,927,163.78)

(78,628,455.19)

(44,927,163.78)

-

(3,878,267.60)

-

-

(73,417,240.15)

(43,056,906.38)

(35,417,270.15)

(44,926,638.78)

20,613,152.96

(4,830,307.49)

-

-

67,318,201.48

36,431,402.64

74,874,123.67

(51,331,967.52)

170,644,637.27

134,213,234.63

51,201,027.77

102,532,995.29

237,962,838.75

170,644,637.27

126,075,151.44

51,201,027.77

-

-

-

17,454,551.87

4.3

396,348,074.98

139,579,364.80

396,348,074.98

122,419,977.80

17

93,630,529.50

-

93,630,529.50

-

9(3)(4)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 เรื่องทั่วไป
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 ตอมาไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยู
ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักใน
การใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน
1.2 เกณฑในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน
งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไดรวมงบการเงินของ
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และบริษัทยอยในตางประเทศ (บริษัท บรุคเคอร
อิน เตอรเ นชั่ นแนล จํ ากัด และ บริษั ท บรุคเคอร ดัน น แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ) หลังจาก
ไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญออกแลว โดยบริษัทยอยในตางประเทศ
มียอดรวมสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนจํานวนเงิน 407.14 ลานบาท และ
369.08 ลานบาท ตามลําดับ (เทียบเทารอยละ 35.74 และรอยละ 39.04 ตามลําดับ ของยอดรวม
สินทรัพยในงบการเงินรวม) มียอดรวมหนี้สินเปนจํานวนเงิน 24.25 ลานบาท และ 6.80 ลานบาท
ตามลําดับ (เทียบเทารอยละ 21.71 และรอยละ 8.93 ตามลําดับ ของยอดรวมหนี้สินในงบการเงิน
รวม) และยอดรวมขาดทุนสุทธิสําหรับปเปนจํานวนเงิน 6.40 ลานบาท และยอดรวมกําไรสุทธิ
สิ้นสุดวันเดียวกันเปนจํานวนเงิน 203.42 ลานบาท ตามลําดับ (เทียบเทารอยละ 2.52 ของขาดทุน
สุทธิ และรอยละ 64.80 ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวม ตามลําดับ)
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก
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1.3 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯโดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน โดยมี
ผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันมีดังนี้

บริษัท

รอยละการถือหุน
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
2556
2555

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

จัดตั้งขึ้นใน

ที่ปรึกษาทางธุรกิจธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมและ
นักลงทุนตางประเทศ
ลงทุนในกิจการอื่น

ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน

ประเทศไทย

99.99

99.99

ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน
ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน
ถือหุนทางออม
และมีกรรมการรวมกัน
ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน
ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน
ถือหุน
และมีกรรมการรวมกัน
ถือหุนทางออม
และมีกรรมการรวมกัน
ถือหุนทางออม
และมีกรรมการรวมกัน

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

-

ฮองกง

100.00

100.00

หมูเกาะ
บริติชอรจิ้น
หมูเกาะ
บริติชอรจิ้น

-

-

-

-

บริษัทยอย
บริษัท บรุคเคอร บิสเนส โซลูชั่น จํากัด

บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แพลนเนอร จํากัด (4)
(เดิมชื่อ บริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด)
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน บรุคเคอร
จํากัด (1)
บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด (2)
บริษัท บรุคเคอร ดันน แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด

ตัวแทนและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ
เงินลงทุนในกิจการอื่น
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ใหคําปรึกษาทางดานการเงิน
แกลูกคาตางประเทศ
ใหคําปรึกษาทางดานการเงิน
ตางประเทศแกลูกคา
ใหคําปรึกษาดานการลงทุน
สําหรับเงินลงทุน Offshore
Capital

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัตุรัส โปรเจ็คท จํากัด
บรุคเคอร สุโขทัย ฟนด
บริษัท เอ็ม.ซี.แอล จํากัด
บริษัท เอ็ม.ซี.แอล พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แมค แคปปตอล แอดไวเซอรรี่ จํากัด (3)

ขายอสังหาริมพรัพย และที่
ปรึกษาดานธุรกิจ
กองทุนตางประเทศ

มีกรรมการรวมกัน

ประเทศไทย

-

-

มีกรรมการรวมกัน

-

-

ใหเชาทรัพยสิน
ใหเชาและบริการ
ดานอสังหาริมทรัพย
วาณิชธนกิจและนายหนาอิสระ
ตะวันออกกลาง

มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน

หมูเกาะ
บริติชอรจิ้น
ประเทศไทย
ประเทศไทย

-

-

-

-

มีกรรมการรวมกัน

Castries,
St. Lucia

(1) ณ วันที่ 21 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน บรุคเคอร
จํากัด (บริษัทยอย) เปนจํานวนเงิน 1,999,970 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของหุนทั้งหมด โดยมีทุนจดทะเบียน
2 ลานบาท แบงเปน 200,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
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(2) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดจดทะเบียนยกเลิกกิจการในตางประเทศแลว
(3) ณ วันที่ 15 เมษายน 2556 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) กับ บริษัทแมคแคปปตอล แอดไวเซอรรี่
จํากัด ไดหมดสัญญาบริการระหวางกันและไมมีการตอสัญญาบริการ
(4) ณ วัน ที่ 29 สิ งหาคม 2556 บริ ษัท บรุ ค เคอร คอนซั ลติ้ ง จํ ากั ด ได เปลี่ ย นแปลงชื่ อ เป น บริ ษั ท บรุ ค เคอร
แพลนเนอร จํากัด

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางปบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม
ที่ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2556 ซึ่งฉบับที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบตอ
งบการเงินที่มีนัยสําคัญ นอกจากที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.6
1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมมผี ลบังคับใชในปปจจุบัน
ตั้งแตป 2553 จนถึงสิ้นป 2556 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผลบั ง คับ ใช ตั้ ง แต ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ม ในหรื อหลั ง วั น ที่
1 มกราคม ในปดังตอไปนี้
ปที่มีผลบังคับ
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่

1

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

2557

ฉบับที่

12

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได

2557

ฉบับที่

17

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเชา

2557

ฉบับที่

18

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได

2557

ฉบับที่

24

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล

2557

หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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ฉบับที่

28

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

2557

ฉบับที่

31

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา

2557

ฉบับที่

34

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล

2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่

2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

2557

ฉบับที่

3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

2557

ฉบับที่

4 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาประกันภัย

2559

ฉบับที่

5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย

ฉบับที่

และการดําเนินงานที่ยกเลิก

2557

8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่
ฉบับที่

15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน
27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกีย่ วกับรูปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเชา
ฉบับที่
29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่
32 เรื่อง สินทรัพยไมมีตวั ตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่
1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มลี ักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่
4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่
5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่
7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มภี าวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่
10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่
12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่
13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่
17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่
18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
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ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555),
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่
24 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่
8 (ปรับปรุง 2555) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น
จึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
1.5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.5.1 การรับรูรายได
ก) รายไดคาบริการ
รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง
ข) รายไดจากการขาย
รายได จ ากการขายสิ น ค า รั บ รู เ มื่ อ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยได โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจาก
การขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาที่
ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
ค) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
1.5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา
และไมมี ขอจํากัดในการเบิกใช
1.5.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้
1.5.4 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา แสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา คํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ
สุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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เงินลงทุนในกองทุน บรุคเคอร สุโขทัย ฟนด แสดงตามมูลคายุติธรรมซึ่งเทากับมูลคา
สินทรัพยสุทธิ (NAV) ณ วันสิ้นรอบระยะบัญชี บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
1.5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตาม
อายุการ ใชงานโดยประมาณดังนี้
ประเภท
อาคาร
อาคารชุด
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
อุปกรณสํานักงาน
คอมพิวเตอร
อุปกรณอื่นๆ
ยานพาหนะ

ระยะเวลา (ป)
20
20
5
5
3
5
5

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
1.5.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เปนรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่
มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
1.5.7 เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน บริษัทแปลงคายอดคงเหลือของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวเปนเงินบาทโดยอัตรา
แลกเปลี่ยน (อัตรารับซื้อและอัตราขาย) ที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงินตามลําดับ
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวไดบันทึกเขาเปนรายไดหรือ
คาใชจายในงวดปจจุบัน
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1.5.8 การดอยคาของสินทรัพย
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัทฯ ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ บริษัทฯ จะประมาณมูลคา
สินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวามูลคาที่จะไดรับ
คืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน
1.5.9 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และผลประโยชนอื่นๆ เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึก
เปนคาใชจายในสวนของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของ
บริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน พ นั ก งานหลั ง ออกจากงานนี้ คํ า นวณโดยนั ก คณิ ต ศาสตร
ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณ
ไว
บริษัทฯ รับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในสวนของกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ
1.5.10 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในงบกําไรขาดทุน ยกเวนสวนที่
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณ
จากกํ า ไรทางภาษี ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในกฎหมายภาษี อ ากรโดยใช อั ต ราภาษี ที่
ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคา
ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานกั บ ฐานภาษี ข อง
สินทรัพย และหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราว เมื่อ
มีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา
กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราว
ดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
ในป 2556 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว เนื่องจากเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอย
ไมมีการบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.6
1.5.11 สัญญาเชา
บริษัทฯ รับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตาม
วิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา
1.5.12 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลย
พิ นิ จ และการประมาณการผลกระทบของเหตุ ก ารณ ที่ ไ ม แ น น อนในอนาคตที่ อ าจมี
ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
1.5.13 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี
1.6 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได
เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติโดยการปรับปรุง
ย อ นหลั ง กั บ งบการเงิ น ป ก อ นที่ นํ า มาแสดงเปรี ย บเที ย บเสมื อ นว า บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย
ไดบันทึกภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด
จํา นวนเงินของรายการปรั บปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555 มีดังนี้
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รายงานประจําป 2556
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
ตามที่เคยรายงาน นโยบายการบัญชี ปรับปรุงใหม
สินทรัพย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนของผูถือหุน
กําไรสะสม
-ยังไมไดจัดสรร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
ตามที่เคยรายงาน นโยบายการบัญชี ปรับปรุงใหม

-

43,260,479.40

43,260,479.40

-

43,130,552.78

43,130,552.78

-

20,377,732.66

20,377,732.66

-

7,780,718.16

7,780,718.16

398,164,339.04

22,882,746.74

421,047,085.78 122,664,496.55

35,349,834.62

158,014,331.17
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง
ตามที่เคยรายงาน นโยบายการบัญชี ปรับปรุงใหม ตามที่เคยรายงาน นโยบายการบัญชี ปรับปรุงใหม
สินทรัพย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนของผูถือหุน
กําไรสะสม
-ยังไมไดจัดสรร

-

35,015,993.72

35,015,993.72

-

33,141,800.60

33,141,800.60

-

4,987,859.52

4,987,859.52

-

-

-

30,028,134.20 131,970,205.43

34,042,647.45

33,141,800.60

67,184,448.05

101,942,071.23

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีดังนี้
(หนวย : บาท)

คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
ผลกระทบจาก
ตามที่เคย
การเปลี่ยนแปลง
ตามที่เคย
การเปลี่ยนแปลง
รายงาน
นโยบายการบัญชี ปรับปรุงใหม
รายงาน
นโยบายการบัญชี ปรับปรุงใหม
1,746,494.90 12,467,087.88
14,213,582.78
3,113,666.40
3,113,666.40
326,365,247.72 (12,467,087.88) 313,898,159.84 118,764,829.01
(3,113,666.40) 115,651,162.61
0.44
(0.02)
0.42
0.16
(0.01)
0.15
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ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ที่ มี ต อ งบกํ า ไรขาดทุ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2556
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กอนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ภาษีเงินได(เพิ่มขึ้น) ลดลง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

223,299,174.91
31,068,121.19

154,617,265.32
5,437,222.68

254,367,296.10
0.04

160,054,488.00
0.01

2. รายการระหวางกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.1 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทยอย (ซึ่งไดตัดออกแลวในการจัดทํา
งบการเงินรวม) และบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/หรือมีกรรมการบางสวน
รวมกัน) รายการดังกลาวที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้ :(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2556

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
2556
2555

2555

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการบริการ

666

118,764

255

691 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

รายไดคาเชา

117

145

117

145 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

47,356

-

-

- ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

202

-

202

- ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

รายไดจากการบริการ

-

-

11,600

13,479 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

รายไดคาเชา

-

-

877

835 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ

-

-

7,106

เงินปนผลรับ

-

-

52,505

93,625 ตามอัตราที่ประกาศจายเงินปนผล

คาที่ปรึกษาจาย

-

-

78,193

29,528 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

รายไดคาบริหารจัดการ
คาใชจายอื่น

บริษัทยอย
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คาตอบแทนผูบ ริหารประกอบดวย เงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประชุมและบําเหน็จ
กรรมการ เปนตน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาตอบแทนผูบริหารแสดง
ไวในตนทุนและคาใชจายในบริหารมีจํานวนดังนี้ :
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
2555
36,257,596.60 38,192,095.02
13,834,860.00 12,799,180.00
50,092,456.60 50,991,275.02

งบการเงินรวม
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

2556
36,257,596.60
13,834,860.00
50,092,456.60

2555
38,192,095.02
12,799,180.00
50,991,275.02

ยอดคงเหลือของสินทรัพย และหนี้สินที่มกี บั บริษัทยอย และบริษัทที่เกีย่ วของกันซึ่งแสดงเปน
สวนหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ :2.2 ลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย :
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน บรุคเคอร จํากัด
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แพลนเนอร จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท แมค แคปปตอล แอดไวเซอรรี่ จํากัด
บรุคเคอร สุโขทัย ฟนด
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

244,100.46
2,609,867.81
344,095.17
146,559.45
545,700.00
3,890,322.89
3,890,322.89

870,681.68
2,395,390.28
293,086.80
1,273,300.00
4,832,458.76
4,832,458.76

24,764,920.40
24,764,920.40

272.10
101,951,772.04
101,952,044.14

3,890,322.89

272.10
4,832,730.86

233

รายงานประจําป 2556

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ดังนี้:(หนวย : บาท)

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
รวมลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
19,651,710.33
98,116,873.27
2,471,172.03

1,889,423.81

2,642,038.04
24,764,920.40
24,764,920.40

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
939,435.97
1,272,523.51

1,945,747.06
101,952,044.14
-

448,872.73
326,781.51
144,864.71
1,305,032.51
725,335.46
3,890,322.89
-

1,271,995.99
1,125,347.08
326,954.21
835,910.07
4,832,730.86
-

101,952,044.14

3,890,322.89

4,832,730.86

2.3 ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
รายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย :
บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน บรุคเคอร จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แพลนเนอร จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด
รวมเงินรายไดคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินทดรองจายกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย :
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน บรุคเคอร จํากัด
บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แพลนเนอร จํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด
รวมเงินทดรองจายกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
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-

-

225,393.53
8,787.94
3,896,033.40
100,804.75

17,454,551.87
408,886.38
754,404.68

-

-

4,231,019.62

18,617,842.93

-

-

417.35
3,075,465.39
10,215,611.81
254,724.31
1,050.00

1,227,389.64
10,075,211.82
1,476,092.26
-

-

-

13,547,268.86

12,778,693.72

17,778,288.48

31,396,536.65

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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2.4 เงินใหกูยมื แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
31 ธันวาคม 2555

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เพิ่มขึ้น
ลดลง

นโยบายการคิด
ตนทุนกูยืม
31 ธันวาคม 2556 ระหวางกัน

28,789,260.09
35,487,084.45
64,276,344.54

37,475,030.12
20,000,000.00 (48,789,260.09)
1,800,000.00
- (29,934,159.79)
149,260,000.00
208,535,030.12 (78,723,419.88)

บริษัทยอย:บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุนบรุคเคอรจํากัด
บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด
บริษัท บรุคเคอร แพลนเนอร จํากัด
รวมเงินใหกูยืม-บริษัทยอย

37,475,030.12
1,800,000.00
5,552,924.66
149,260,000.00
194,087,954.78

5.40%ตอป
5.40%ตอป
5.40%ตอป
5.40%ตอป
5.40%ตอป

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย:(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

207,942,838.75

155,401,076.99

96,055,151.44

35,957,467.49

เงินฝากประจําที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 3 เดือน

30,000,000.00

15,223,560.28

30,000,000.00

15,223,560.28

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

237,962,838.75

170,644,637.27

126,075,151.44

51,201,027.77

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย

4. เงินลงทุนชั่วคราว
(หนวย : บาท)
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน

มูลคา
ยุติธรรม

31 ธันวาคม 2555
กําไร(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

ราคาทุน

มูลคา
ยุติธรรม

กําไร(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดขึ้น

4.1 บริษัท
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยเพื่อคา

138,817,438.95

80,099,832.88

(58,717,606.07)

123,617,576.65

148,546,666.40

24,929,089.75

357,891,908.96

295,938,725.67

(61,953,183.29)

109,227,566.20

185,026,668.04

75,799,101.84

203,438,823.69

264,242,220.30

60,803,396.61

128,384,973.65

185,981,108.06

57,596,134.41

รวมบริษัทยอย

561,330,732.65

560,180,945.97

(1,149,786.68)

237,612,539.85

371,007,776.10

133,395,236.25

รวมเงินลงทุนชั่วคราว

700,148,171.60

640,280,778.85

(59,867,392.75)

361,230,116.50

519,554,442.50

158,324,326.00

4.2 บริษัทยอย
เงินลงทุนใน
หลักทรัพยเพื่อคา
เงินลงทุนในหนวยลงทุน
กองทุนบรุคเคอร
สุโขทัย ฟนด
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บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

4.3 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เปนจํานวนเงินดังนี้
งบการเงินรวม
396,348,074.98
389,780,221.08
(472,630,474.78)

ยอดรับจากการชําระหนี้
ยอดซื้อหลักทรัพย
ยอดขายหลักทรัพย

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
396,348,074.98
49,185,442.15
(455,753,888.65)

ในระหวางป2556 บริษัทฯ ไดรับชําระคาบริการจากลูกคาสองรายเปนหุนทุนในความตองการ
ของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ไดรับรูรายการดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม เปนจํานวนเงิน 396,348,074.98
บาท และบริษทั ฯ ไดรับเขาบัญชี (Port) การลงทุนของบริษัทฯ เรียบรอยแลว
4.4 รายการเปลี่ยนแปลงกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
การเปลี่ยนแปลงในระหวางป

158,324,326.00
(218,191,718.75)
(59,867,392.75)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
24,929,089.75
(83,646,695.82)
(58,717,606.07)

4.5 เงินลงทุนในกองทุน บรุคเคอร สุโขทัย ฟนด
บริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่ง (บริษัท บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัด )ไดลงทุนใน กองทุน
บรุคเคอร สุโขทัย ฟนด โดยราคาตอหุนของการลงทุนแตละหวงเวลา เทากับมูลคาสินทรัพยสุทธิ
(NAV) ณ วันซื้อ บวกคาใชจายและคาธรรมเนียมตามขอกําหนดของกองทุน บริษัทยอยจะรับรู
ผลตอบแทนจากผลตางระหวางมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) ของหุนกองทุนเมื่อทําการไถถอน
เทียบกับวันที่ซื้อหนวยลงทุนหักคาใชจายที่เกี่ยวของ หนวยลงทุนดังกลาวมีเงื่อนไขใหไถถอนได
เมื่อครบ 15 เดือนนับจากวันลงทุน ทั้งนี้ผูถือกองทุนมีสิทธิ์โอนขายกองทุนแกบุคคลอื่นได และ
ไมมีคาธรรมเนียมในการไถถอน
ตอมาเมื่อวั น ที่ 1 สิงหาคม 2555 บริ ษัทฯ ได ปรั บโครงสรางการลงทุน สํา หรับ กลุ มบริ ษัทใน
ตางประเทศใหม จึงให บริษัทฯ บรุคเคอร แอดไวเซอรี่ จํากัดขายเงินลงทุนในกองทุน บรุคเคอร
สุโขทัย ฟนด ทั้งหมดใหแก บริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใหญของ
บริ ษั ท บรุ ค เคอร แอดไวเซอรี่ จํ า กั ด ในต า งประเทศ ด ว ยมู ล ค า สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ (NAV)
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ตามขอกําหนดของกองทุน และรับรูเปนกําไรที่ยังไมเกิดจํานวน 784,197.83 เหรียญ ส.ร.อ. และ
ตอมาบริษัท บรุคเคอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดไดลงทุนเพิ่ม ดังนี้
อัตรา
จํานวนหนวย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ปรับปรุงจํานวนหุน
หลังปรับปรุง 31 ก.ค. 55
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
มูลคายุติธรรม 31 ก.ค. 55
ลงทุนเพิ่ม 1 ส.ค. 55
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ปรับปรุงจํานวนหุน 1 ม.ค.56

ราคาตอหนวย*

จํานวนเงิน US $

1,916.192

4,002,058.21

61.919

-

1,978.111

2,023.17

4,002,058.21

-

784,197.83

1,978.111

4,786,256.04

100.628

2,484.40

2,078.739

250,000.00

ราคาทุน (บาท)

33.1701

132,748,671.10

33.1701

8,292,525.00

5,036,256.04

(6.274)

2,943.97

(18,470.49)

วันที่ 1 มกราคม 2556

2,072.465

2,421.17

5,017,785.55

ลงทุนเพิ่ม พ.ย. 56

545.828

3,446.40

1,881,140.00

2,618.293

2,634.89

6,898,925.55

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

แลกเปลี่ยน **

141,041,196.10

33.1701

62,397,627.59
203,438,823.69

* ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
** อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

5. ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ดังนี้:-

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

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

61,872,001.00

160,500.00

42,800,000.00

-

1,841,501.00
1,520,501.00
1,520,501.00
6,698,949.00
2,505,592.25
75,959,045.25
(2,505,592.25)
73,453,453.00

22,092,000.00
210,500.00
50,000.00
2,505,592.25
25,018,592.25
(2,505,592.25)
22,513,000.00

160,500.00
1,382,092.25
44,342,592.25
(1,382,092.25)
42,960,500.00

21,881,500.00
160,500.00
1,382,092.25
23,424,092.25
(1,382,092.25)
22,042,000.00
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การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคากิจการอื่น ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีดังนี้:(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือตนป
ตั้งเพิ่มในระหวางป (รวมภาษีขายไมถึงกําหนด)
โอนกลับรายการจากการรับชําระเงิน

2,505,592.25
-

1,382,092.25
-

ยอดคงเหลือสิ้นป

2,505,592.25

1,382,092.25

6. ลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น ประกอบดวย :

รายไดคางรับ
เงินทดรองจาย *
คาใชจายจายลวงหนา
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
249,534.25
146,816.38
9,960,920.00
3,000.00
1,062,830.45
940,396.28
11,273,284.70 1,090,212.66

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
249,534.25
146,816.38
7,200.00
3,000.00
281,983.73
316,862.90
538,717.98
466,679.28

* เปนเงินที่บริษัทยอย (บรุคเคอร แคปปตอล) จายเพื่อซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงหนึ่ง โดยเงิน
จํานวนประมาณ 9 ลานบาท ไมไดรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุน และบริษัทยอยไดรับคืนแลวในเดือนมกราคม 2557

7. เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2556
บริษัท ธรรมพิพัฒน จํากัด (1)
บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น

1,782,046.94
27,372,500.00
5,008,000.00
34,162,546.94

31 ธันวาคม
2555
5,521,055.02

งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555

1,782,046.94

5,521,055.02

27,372,500.00 27,372,500.00

27,372,500.00

5,008,000.00

5,008,000.00

5,008,000.00

37,901,555.02 34,162,546.94

37,901,555.02

(32,380,500.00) (32,380,500.00) (32,380,500.00) (32,380,500.00)
1,782,046.94
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการอื่นระหวางปเปนดังนี้
(หนวย : บาท)
นโยบายการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม

2555
บริษัท ธรรมพิพฒ
ั น จํากัด (1)

ตนทุนกูยืม

2556

5,521,055.02

-

(3,739,008.08)

1,782,046.94 15.00%ตอป

27,372,500.00

-

-

27,372,500.00 15.00%ตอป

5,008,000.00

-

-

5,008,000.00 10.00%ตอป

37,901,555.02

-

(3,739,008.08)

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(32,380,500.00)

-

รวมเงินใหกูยืมแกกิจการอื่น

5,521,055.02

- (3,739,008.08)

บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิงดอม พร็อพเพอรตี้ จํากัด

รวม

34,162,546.94

- (32,380,500.00)

1,782,046.94

(1) ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัท ธรรมพิพัฒน จํากัด ไดเจรจาผอนผันการชําระเงินกูยืมจํานวนประมาณ 2.6 ลานบาท
ซึ่งถึงกําหนดชําระตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งคางชําระจํานวน 3 งวด โดยบริษัทฯ ไดคิดดอกเบี้ยเพิ่มจากเดิมอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 13 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป กําหนดชําระคืนใน 3 เดือน สิ้นสุดในเดือน มกราคม 2557 โดย
ยังคงใชหลักทรัพยเดิมเปนหลักประกัน ซึ่งประกอบดวยหองชุดจํานวน 5 หองในอาคารชุดแหงหนึ่ง ที่มีราคาประเมิน
โดยผูประเมินอิสระ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ประมาณ 11 ลานบาท และมีบริษัทอื่นอีก 2 บริษัท เปนผูค้ําประกัน
นอกจากนี้ยังมีกรรมการคนหนึ่งของบริษัทผูค้ําแหงหนึ่งรวมค้ําประกัน ณ วันที่ 22 มกราคม 2557 บริษัทฯไดรับชําระคืน
เงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนที่เรียบรอยแลว

8. เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน ประกอบดวย:งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
เงินฝากประจําที่มีอายุคงเหลือ
ไมเกิน 3 เดือน
รวมเงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน

15,000,000.00
15,000,000.00

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555

15,000,000.00 15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00

15,000,000.00
15,000,000.00

บริษัทฯ มีเงินฝากประจํากับธนาคารแลนด แอนด เฮาท จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 15 ลานบาท บริษัทฯ
ไดนําเงินฝากดังกลาวเปนหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารดังกลาว โดยธนาคารคิดดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีในอัตราเทากับรอยละของดอกเบี้ยเงินฝาก บวก 1.50 ตอป
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้:(หนวย : พันบาท)
เงินลงทุน
ชื่อบริษัท

ทุนชําระแลว

ประเภทกิจการ

สัดสวนการถือหุน

ราคาทุน

มูลคาตามบัญชี

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

ธันวาคม
2556

ธันวาคม
2555

บริษัท บรุคเคอร บิสเนส
โซลูชั่น จํากัด

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมและนักลงทุน
ตางประเทศ

10.00 ลานบาท

10.00 ลานบาท

99.99

99.99

1,260

1,260

2,992

3,016

(1,260)

(1,260)

บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล
จํากัด
บริษัท บินสแวงเกอร
บรุคเคอร (ประเทศไทย)
จํากัด (3)
บริษัท บรุคเคอร
แพลนเนอร จํากัด (1)

ลงทุนในกิจการอื่น

117.94 ลานบาท

117.94 ลานบาท

99.99

99.99

120,753

120,753

100,979

115,200

(21,431)

(21,431)

ตัวแทนและที่ปรึกษา
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย

22.87 ลานบาท

22.87 ลานบาท

99.99

99.99

9,222

9,222

16,368

(943)

(4,251)

(4,251)

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

43.38 ลานบาท

43.38 ลานบาท

99.99

99.99

-

-

-

-

-

-

(ถือหุนทางออม)
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

6.02 ลานบาท

6.02 ลานบาท

99.99

99.99

6,011

6,011

16,317

19,263

-

-

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

2.00 ลานบาท

-

99.99

-

2,000

-

(1,743)

-

-

-

ใหคําปรึกษาทางดาน
การเงินแกลูกคาตางประเทศ

600,000
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

600,000
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

100.00

100.00

17,844

17,844

362,756

344,656

-

-

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

157,090

155,090

497,669

481,192

(26,942)

(26,942)

หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน

(26,942)

(26,942)

เงินลงทุนในบริษัทยอย - งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

130,148

128,148

บริษัท บรุคเคอร
คอรปอเรท แอดไวเซอรรี
จํากัด
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษา
การลงทุน บรุคเคอร
จํากัด (4)
บริษัท บรุคเคอร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (2)

(1) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ไดขายหุนทั้งหมดของบริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด ใหแก บริษัท บรุคเคอร
คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด (บริษัทยอย) เปนจํานวนเงินรวม 554,603.60 บาท
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมคือบริษัท บรุคเคอร คอนซัลติ้ง จํากัด
เปน บริษัท บรุคเคอร แพลนเนอร จํากัด
(2) ในป 2555 บริ ษั ท ฯ ได รั บ รู เ งิ น ป น ผลระหว า งกาลของบริ ษั ท ย อ ย 1 แห ง ในต า งประเทศ เป น จํ า นวนเงิ น
83,397,900.00 บาท และ ในป 2556 ได รั บ รู เ งิ น ป น ผลระหว า งกาลของบริ ษั ท ย อ ยในต า งประเทศจํ า นวนเงิ น
52,504,740.00 บาท
(3) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ไดขายหุนบริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 449,994
หุน ใหบริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด (บริษัทยอย) เปนจํานวนเงินรวม 200,000.00 บาท ตอมา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 บริษัทบินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
15,370,000.00 บาท รวมเปนทุนชําระแลว 22,870,000.00บาท โดยบริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มในสัดสวนเทาเดิมเปนเงิน
ลงทุน 9,222,000.00 บาท และ บริษัท คิงดอมพร็อพเพอรตี้ จํากัด ลงทุนเพิ่ม เปนจํานวนเงิน 6,148,000.00 บาท
ตอมา บริษัท คิงดอมพร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดขายหุนทั้งหมดที่ถือใน บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย)
จํากัด ใหกับ บริษัท บรุคเคอร คอรปอเรท แอดไวเซอรรี่ จํากัด (บริษัทยอย) ในราคา 400,000.00 บาท ทําใหกลุม
บริษัทมีสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ60 เปนรอยละ 99.99
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(4) ณ วันที่ 21 มกราคม 2556 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญ ของ บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน บรุคเคอร จํากัด
(บริษัทยอย) เปนจํานวนเงิน 1,999,970.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของหุนทั้งหมด โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ลาน
บาท แบงเปน 200,000 หุน มุลคาหุนละ 10 บาท และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดอนุญาตใหบริษัทยอย เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษา
การลงทุนได

10. เงินลงทุนทั่วไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปดังนี้:ประเภท
การประกอบ
ธุรกิจ
เงินลงทุนทัว่ ไป - กิจการอืน่
บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
หัก คาเผื่อดอยคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนทั่วไป - กิจการอื่น

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
54,253,964.45
(45,325,997.46)
8,927,966.99

54,253,964.45
(45,325,997.46)
8,927,966.99

การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้การดอยคาเงินลงทุน ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ตั้งเพิ่ม(ลด)ในระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

45,325,997.46
45,325,997.46
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณดังนี้:บาท
งบการเงินรวม
อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2556
31 ธันวาคม 2556

เครื่องตกแตง อุปกรณ
และติดตั้ง สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ เว็บไซต

รวม

40,884,000.00 13,317,846.05 828,080.29 5,115,906.22 4,680,000.00 360,728.90 65,186,561.46
23,141.25 31,239.81 533,580.95
587,962.01
- (1,579.44) (459,938.09)
- (461,517.53)
40,884,000.00 13,340,987.30 857,740.66 5,189,549.08 4,680,000.00 360,728.90 65,313,005.94
10,038,286.19 13,310,390.11 801,742.69 4,393,681.30 4,679,998.00 344,603.24 33,568,701.53
2,044,200.00
8,586.61 13,538.94 276,560.75
- 16,124.66 2,359,010.96
- (1,578.44) (375,766.10)
- (377,344.54)
12,082,486.19 13,318,976.72 813,703.19 4,294,475.95 4,679,998.00 360,727.90 35,550,367.95
30,845,713.81

7,455.94

26,337.60

722,224.92

2.00 16,125.66 31,617,859.93

28,801,513.81

22,010.58

44,037.47

895,073.13

2.00

1.00 29,762,637.99

คาเสื่อมราคาสําหรับป :
ป 2555

4,508,661.59

ป 2556

2,359,010.96
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อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย / ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย / ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2556
31 ธันวาคม 2556

รายงานประจําป 2556

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องตกแตง อุปกรณ
และติดตั้ง สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ

เว็บไซต

รวม

40,884,000.00 13,317,846.05 803,888.79 4,758,912.22 4,680,000.00 230,728.90 64,675,375.96
23,141.25 31,239.81 313,813.65
- 368,194.71
- (1,579.44) (459,938.09)
- (461,517.53)
40,884,000.00 13,340,987.30 833,549.16 4,612,787.78 4,680,000.00 230,728.90 64,582,053.14
10,038,286.19 13,310,390.11 780,828.76 4,047,576.01 4,679,998.00 230,727.90 33,087,806.97
2,044,200.00
-

8,586.61
-

11,690.34 211,345.86
(1,578.44) (375,766.10)

-

- 2,275,822.81
- (377,344.54)

12,082,486.19 13,318,976.72 790,940.66 3,883,155.77 4,679,998.00 230,727.90 34,986,285.24
30,845,713.81

7,455.94

23,060.03

711,336.21

2.00

1.00 31,587,568.99

28,801,513.81

22,010.58

42,608.50

729,632.01

2.00

1.00 29,595,767.90

คาเสื่อมราคาสําหรับป :
ป 2555

4,475,629.96

ป 2556

2,275,822.81

12. เจาหนี้อื่น – กิจการอื่น ประกอบดวย :
บาท

เจาหนี้อื่น
รายไดรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
รวมเจาหนี้อื่น - กิจการอื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
423,918.79
145,093.44
398,238.79
119,413.44
98,023.85
104,982.35
98,023.85
104,982.35
30,471,121.05
33,505,449.04
24,543,215.80
26,598,490.27
30,993,063.69
33,755,524.83
25,039,478.44
26,822,886.06
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13. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 มีดังนี้
บาท

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนบริการปจจุบันและตนทุนดอกเบี้ย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ภาระผูกพันผลประโยชน ณ วันสิ้นป

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับ
สําหรับ
ปสิ้นสุด
ปสิ้นสุด
ปสิ้นสุด
ปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
11,717,440.41
9,844,609.70
10,993,193.28
9,286,202.13
2,057,373.09
1,872,830.71
1,255,182.62
1,706,991.15
13,774,813.50 11,717,440.41
12,248,375.90 10,993,193.28

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี ดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
1,588,675.48
1,479,046.32
815,454.89
1,335,543.06
468,697.61
393,784.39
439,727.73
371,448.09
2,057,373.09
1,872,830.71
1,255,182.62
1,706,991.15

บริษัทฯ ไดวาจางนักคณิตศาสตรประกันภัยในการคํานวณตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดโดยขอสมมติในการประมาณ
การตามหลั ก การคณิต ศาสตร ป ระกัน ภัย ที่สํ า คัญ ที่ใ ชใ นการคํ า นวณประมาณการหนี้สิ น ภาระผูก พัน ผลประโยชน
พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
4%
4%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
0-6 %
0-6 %
0-30 % *
สัดสวนของพนักงานที่เลือกลาออกกอนเกษียณอายุ
0-30 % *
TMO 1997 **
อัตรามรณะ
TMO 1997 **
* ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุของพนักงาน
** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามัญ (TMO 1997 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997)

244

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

14. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน
14.1 BROOK-W4
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (BROOK-W4) อายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ จํานวน 374,392,781 หนวย ราคาตอหนวย 0.05 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
และมีราคาการใชสิทธิเทากับ 1.05 บาทต อหุ น เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ผูถือหุนไดชําระเงินคาใบสําคัญแสดงสิทธิแลวจํานวน
374,392,632 หนวย เปนเงินรวม 18,719,631.60 บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ไดมีผูถือหุนใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรจํานวน
500 หนวย ในราคาหุนละ 1.05 บาท รวมเปนเงิน 525 บาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชําระ
แลวในวันที่ 5 เมษายน 2555 กับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว
ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงราคาจาก 1.05 บาท เปน 1.047 บาท และอัตราการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจาก 1 ตอ 1 เปน 1 ตอ 1.004 (ตามตารางดานลาง) โดยวันที่
6 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 1,500,000 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่มีการเปลี่ยนแปลงขางตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ไดมีผูถือหุนใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรร
จํานวน 297,000 หนวย จํานวนสิทธิที่ไดรับจํานวน 298,188 หนวย อัตราการใชสิทธิ ในราคาหุนละ 1.047
บาท รวมเป นเงิ น 312,203.52 บาท โดย บริ ษั ทฯ ได จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ น และทุ นชํ าระแล วในวั นที่
4 กรกฎาคม 2556 กับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว และคงเหลือผูที่ยังไมใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 374,095,132 หนวย
ณ วันที่ 23 กันยายน 2556 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงราคาจาก 1.047 บาท เปน 0.838 บาท และอัตราการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจาก 1 ตอ 1.004 เปน 1 ตอ 1.255 (ตามตารางดานลาง)
โดยวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 93,897,879 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่มีการเปลี่ยนแปลงขางตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ไดมีผูถือหุนใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรร
จํานวน 3,977,100 หนวย จํานวนสิทธิที่ไดรับจํานวน 4,991,260 หนวย อัตราการใชสิทธิ ในราคาหุนละ
0.838 บาท รวมเปนเงิน 4,182,675.88 บาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชําระแลวในวันที่
4 ตุลาคม 2556 กับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว และคงเหลือผูที่ยังไมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 370,118,032 หนวย
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ไดมีผูถือหุนใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรร
จํานวน 681,100 หนวย จํานวนสิทธิที่ไดรับจํานวน 854,780 หนวย อัตราการใชสิทธิ ในราคาหุนละ
0.838 บาท รวมเปนเงิน 716,305.64 บาท โดย บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชําระแลวในวันที่
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7 มกราคม 2557 กับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว และคงเหลือผูที่ยังไมใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 369,436,932 หนวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใชแลวและคงเหลือ ดังนี้;
จํานวน หนวย
BROOK-W4
374,392,632

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลว
หัก : ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญแลว
จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรแลว

(4,274,600)
370,118,032

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ (หนวย : หุน)(เดิม 1:1) , (เดิม 1:1.004 )
ราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน (เดิม 1.05 บาท), (เดิม 1.047)
วันที่เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรก
วันที่สุดทายในการใชสิทธิ

5 ป
1 : 1.255
0.838 บาท
30 ก.ย. 54
08 ส.ค. 59

15. การกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
(พันบาท)

2556

2555

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก(พันหุน )

2556

2555

กําไร(ขาดทุน
ตอหุน(บาท)

2556

ปรับปรุงใหม

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 370,118,032 หนวย
(2555 : 374,392,132 หนวย)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ ปนของผูถอื หุนสามัญ
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา
เปนหุนสามัญ)

254,367

254,367
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313,898

313,898

2555
ปรับปรุงใหม

792,221

748,786

133,045

6,073

925,266

754,859

0.32

0.42

0.27

0.42

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
(พันบาท)

2556

2555

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก (พันหุน )

2556

2555

กําไร(ขาดทุน
ตอหุน(บาท)

2556

ปรับปรุงใหม

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 370,118,032 หนวย
(2555 : 374,392,132 หนวย)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ทีเ่ ปนของผูถอื หุนสามัญ
(สมมุติวามีการแปลงหุนสามัญเทียบเทา
เปนหุนสามัญ)

160,054

160,054

115,651

115,651

2555
ปรับปรุงใหม

792,221

748,786

133,045

6,073

925,266

754,859

0.20

0.15

0.17

0.15

16. ภาษีเงินได
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจาย
ทางภาษี และรายการส ว นที่ ไ ด รั บ การลดหย อ นหรื อ ยกเว น ภาษี ม าบวกหรื อ หั ก ตามหลั ก เกณฑ
แหงประมวลรัษฎากรแลว
อัตราที่ใชในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 และ 2555 ในอัตรารอยละ 30 และรอยละ 23
ตามลําดับ อัตรารอยละ 20 ในป 2556 และปถัดไป สวนอัตราที่ใชในการคํานวณภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ใชอัตรารอยละ 20 เนื่องจากเปนปภาษีที่คาดวาจะไดใชแนนอน
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คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัด-

16,252,365.86

1,746,494.90

7,520,236.22

-

บัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี-

(31,068,121.19)

12,467,087.88

(5,437,222.68)

3,113,666.40

-

-

-

-

(14,815,755.33)

14,213,582.78

2,083,013.54

3,113,666.40

จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
คาใชจายภาษีเงินได
ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล

196,847,754.32 386,537,091.96 162,137,501.54

อัตราภาษีเงินไดนติ ิบุคคล

118,764,829.01

20%

23%

20%

23%

39,369,550.86

1,746,494.90

32,427,500.31

-

(31,068,121.19)

12,467,087.88

(5,437,222.68)

3,113,666.40

- (14,414,522.33)

-

-

1,052,452.81

-

- (11,545,194.57)

-

กําไรทางบัญชีกอ นภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล คูณอัตราภาษี
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีที่ไมสามารถนํามาหักใน การคํานวณกําไรเพื่อเสียภาษี:
- รายไดที่ไมรวมคิดภาษีเงินได

(32,982,733.54)

- คาใชจายตองหาม

29,089,572.07

- ขาดทุนทางภาษี

(19,224,023.53)

คาใชจายภาษีเงินได ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

(14,815,755.33)
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14,213,582.78

2,083,013.54

3,113,666.40
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สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

501,118.45

501,118.45

287,118.45

65,962.68

65,962.68

68,146.87

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

14,740,800.08

14,453,679.36

14,453,679.36

เงินลงทุนในความตองการของตลาด

30,335,746.35

196,107.28

817,225.00

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – เงินใหกูยืม

6,476,100.00

6,476,100.00

5,740,000.00

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

2,754,962.70

2,343,488.09

1,968,921.94

ผลประโยชนจากขาดทุนสะสมทางภาษี

5,277,766.14

19,224,023.54

19,795,461.16

60,152,456.40

43,260,479.40

43,130,552.78

(6,201,588.48)

(20,377,732.66)

(7,780,718.16)

(6,201,588.48)

(20,377,732.66)

(7,780,718.16)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคา
คาเผือ่ สินคาลาสมัย

รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในความตองการของตลาด
รวม
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บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

276,418.45

276,418.45

62,418.45

65,962.68

65,962.68

68,146.87

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

14,453,679.36

14,453,679.36

14,453,679.36

เงินลงทุนในความตองการของตลาด

11,743,521.21

-

817,225.00

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – เงินใหกูยืม

6,476,100.00

6,476,100.00

5,740,000.00

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

2,449,675.18

2,198,638.66

1,857,240.43

-

11,545,194.57

10,143,090.49

35,465,356.88

35,015,993.72

33,141,800.60

-

(4,987,859.52)

-

-

(4,987,859.52)

-

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้การคา
คาเผื่อสินคาลาสมัย

ผลประโยชนจากขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในความตองการของตลาด
รวม

17. การจายเงินปนผล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติใหจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานของบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.14
บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 104.83 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดทําการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด
ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของป 2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตรา 0.06 บาทตอหุน คิดเปน
เงินรวมทั้งสิ้น 44.93 ลานบาท และจะจายเงินปนผลสําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2555 ในอัตรา 0.08
บาทตอหุน คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 59.90 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่
20 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานของบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุนละ
0.15 บาท เปนจํานวนเงิน 112.37 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดทําการจายเงินปนผลในรูปแบบของหุนปนผลและ
เงินปนผล โดยจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.025 บาท เปนจํานวนเงิน 18.73 ลานบาท และ
จายปนผลเปน หุ นสามัญของบริษั ทจํานวน 187.26 ลานหุ น มูลคาที่ตราไว 0.50 บาท ให แก ผูถือหุน
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ในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลรวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 93.64 ลานบาทคิดเปนอัตราการจายปนผล
0.125 บาทตอหุนกรณีมีเศษหุนต่ํากวา 4 หุน ใหจายปนผลเปนตัวเงินแทนการจายหุนปนผลในอัตรา
หุนละ 0.125 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถอื หุนภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556
18. ทุนเรือนหุน
จํานวนหุนสามัญ ทุนชําระแลวและสวนเกิน(สวนต่าํ )มูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
รายการ

จํานวนหุน

จํานวนเงิน

สวนเกิน(สวนต่าํ )
มูลคาหุน

(พันหุน)

(พันบาท)

(พันบาท)

หุนสามัญจดทะเบียน
1,123,178

561,589

187,271

93,636

95,398

47,699

1,405,847

702,924

ณ วันตนป

748,786

374,393

(31,446)

เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจายหุนปนผล

187,261

93,631

-

5,290

2,644

2,064

941,337

470,668

(29,382)

ณ วันตนป
เพิ่มขึ้นระหวางปเพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เพิ่มขึ้นระหวางปเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (BROOK-W4)
ณ วันสิ้นป
หุนสามัญที่ออกชําระแลว

เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ณ วันสิ้นป

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
561,589,172 บาท เปน 562,339,172 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกใหม BROOK-W4 ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิม (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ) ซึ่งไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 281,168,942 หุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทดังนี้
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- ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 187,271,063 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาทเพื่อรองรับ
การจายหุนปนผล
-

ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 93,897,879 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาทเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (BROOK-W4) (เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ) ซึ่ ง ได จ ดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2556
และได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชํ า ระแล ว กั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว เมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2556 และ
วันที่ 11 ตุลาคม 2556

19. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
คาใชจายพนักงาน (ไมรวมคาตอบแทนผูบริหาร)
คาตอบแทนผูบริหาร
(สวนที่เปนตนทุนและการบริหาร)
คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาที่ปรึกษา
คานายหนา
คาโฆษณา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
2555

23,982,833.60

23,571,178.08

15,073,938.63

15,803,422.62

36,257,596.60
2,443,183.95
25,918,548.68
31,520.23
62,689.35
-

38,192,095.02
4,508,781.03
30,650,540.90
23,376,610.90
40,603.74
6,072,000.00

36,257,596.60
2,359,995.80
91,782,067.00
52,760.00
-

38,192,095.02
4,475,749.40
15,552,996.40
47,580,259.60
22,487,400.00
35,600.00
6,008,000.00
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20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
การดําเนินธุรกิจสวนใหญของบริษัทฯ เกิดขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ ไดจําแนกการดําเนินงานตาม
สวนงาน ดังนี้ :20.1
การดําเนินงานแยกตามสวนงาน
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ฝายการลงทุน
รายการตัดบัญชี
งบการเงินรวม
2556
2555
2556
2555
2556
2555

ที่ปรึกษาธุรกิจ
2556
2555
รายไดจากการบริการ
ตนทุนบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน

615,562
(117,488)
498,074

415,308
(92,043)
323,265

107,309
(124,655)
(17,346)

254,821
(24,624)
230,197

(90,855)
85,757
(5,098)

(139,096)
39,369
(99,727)

รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเพื่อคา
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
ขาดทุน(กําไร)สุทธิจากสวนที่เปนของ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปรับปรุงใหม
632,016
531,033
(156,386)
(77,298)
475,630
453,735
6,055
(66,646)

13,482
(80,516)

(218,192)
14,816

(164)
(14,214)

42,704
254,367

(58,425)
313,898

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ที่ปรึกษาธุรกิจ
ฝายการลงทุน
งบการเงินรวม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
ปรับปรุงใหม
รายไดจากการบริการ
ตนทุนบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน

437,808
(112,424)
325,384

รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ คา
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
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153,920
(86,947)
66,973

53,320
53,320

126,559
126,559

491,128
(112,424)
378,704

280,479
(86,947)
193,532

11,959
(50,469)
(83,647)
(94,213)
(197)
(2,083)
160,054

17,452
(63,290)
(13,376)
(15,553)
(3,114)
115,651
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การดําเนินงานแยกตามสวนงานดังกลาวขางตน ไดแสดงในรูปแบบรายละเอียดกําไรสุทธิ ดังนี้;
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ที่ปรึกษาธุรกิจ
ฝายการลงทุน
งบการเงินรวม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
ปรับปรุงใหม
รายไดจากการบริการ
ตนทุนบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน

524,707
(141,329)
383,378

369,837
(48,432)
321,405

107,309
(15,057)
92,252

161,196
(28,866)
132,330

632,016
(156,386)
475,630

531,033
(77,298)
453,735

5,129
(47,864)
(1,962)

13,482
(62,136)
-

926
(18,782)
(218,192)
16,778

(18,380)
(164)
(14,214)

6,055
(66,646)
(218,192)
14,816

13,482
(80,516)
(164)
(14,214)

42,704
381,385

(58,425)
214,326

(127,018)

99,572

42,704
254,367

(58,425)
313,898

รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
ขาดทุน(กําไร)สุทธิจากสวนที่เปนของ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

20.2

สินทรัพยแยกตามสวนงาน
(หนวย : พันบาท)

ที่ปรึกษาธุรกิจ
2555
2556
สินทรัพย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อุปกรณสวนกลาง
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

148

146

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ฝายการลงทุน
รายการตัดบัญชี
2556
2555 2556 2555
163

24

-

-

งบการเงินรวม
2556
2555
311
29,452
1,109,283
1,139,046

170
31,448
913,762
945,380

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในระหวางป 2556 กลุมบริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 2 ราย จากสวนงานในประเทศและ
ตางประเทศ เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 364 ลานบาท จากยอดรายไดรวมของกลุมบริษัท
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21. ภาระผูกพัน
21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งตองจายคาบริการในอนาคต
ดังตอไปนี้ :บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม

จํานวนเงิน (ลานบาท)
0.32
0.32

21.2 บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเขาทํา
สั ญ ญากั บ บริ ษั ท ต า งประเทศแห ง หนึ่ ง เพื่ อ ความร ว มมื อ ในการให บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยบริษัทยอยดังกลาวผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามสัญญา และ
จะตองจายคาใชจายในการใชขอมูลทางการตลาดทั่วโลก จํานวน 8,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอป
และคาใชจายในการเขาถึงขอมูลเพื่อเชื่อมตอกับพันธมิตรจํานวน 2,250 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ
ป นอกจากนี้ บริษัทยอยดังกลาว ยังตองปนสวนแบงรายไดใหกับบริษัทคูสัญญาเปนจํานวนรอยละ
5 ของรายได และอีกรอยละ 1 ของรายไดในกรณีเปนรายไดที่เกิดจากการทําธุรกรรมกับลูกคา
ตางประเทศ โดยสัญญาดังกลาวหมดอายุในป 2554 และบริษัทฯไดตอสัญญาออกไปมีกําหนด
ระยะเวลา 4 ป สิ้นสุดในป2558
21.3 บริษัท บินสแวงเกอร บรุคเคอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดลงนามวาจางบริษัทที่เกี่ยวของกันแหง
หนึ่ง ใหเปนผูดําเนินธุรกิจเปนตัวแทน และที่ปรึกษาทางธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย โดยกําหนด
อัตราจางเปนรายเดือน โดยสัญญาครบกําหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และในวันที่ 1 กรกฎาคม
2555 คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงยกเลิกสัญญาแลว
21.4

บริ ษั ท ย อ ยในต า งประเทศแห ง หนึ่ ง ได ล งนามในสั ญ ญาบริ ห ารจั ด การกองทุ น แห ง หนึ่ ง
ซึ่งจดทะเบียนในตางประเทศโดยคิ ดคาบริห ารจัดการ (Management fee) เปนรายเดือน และ
ค า ธรรมเนี ย มตามผลงาน (Performance fee) เป น รายป ตามอั ต ราที่ กํ า หนดในสั ญ ญา โดยมี
ผลบังคับตั้งแตวันทําสัญญาจนถึงวันเลิกกองทุน หรือเมื่อทั้งสองฝายตกลงใหเลิกสัญญา

21.5 บริษัท บรุคเคอร แคปปตอล จํากัด ไดลงนามวาจางบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง ในการใหขอมูล
ขาวสาร บทวิเคราะหตางประเทศทุกวัน โดยกําหนดอัตราจางเปนรายเดือนๆละ 1,000,000.00 บาท
สัญญานี้มีผลบังคับจนกวาทั้งสองฝายจะตกลงใหเลิกสัญญา
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22. เครื่องมือทางการเงิน
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และมีความเสี่ยงจาก
การที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯ ไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทาง
การเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
22.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดในอนาคต ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ฝายบริหาร
เชื่อวาบริษัทไมมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดทําสัญญา
เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
22.3 ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากรายการคาที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ ฝายบริหารเชื่อวาจะไมมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยาง
เปนสาระสําคัญ เนื่องจาก ยอดคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศเกิดเปนรายการระหวางบริษัท
ยอยในตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ สามารถกําหนดการชําระเงินตามจังหวะเวลาที่ผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนได ดังนั้นบริษัทจึงไมไดใชอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
22.4 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกบริษัทตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อครบกําหนด ฝายบริหารไดวิเคราะหฐานะทางการเงิน ของลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ และเชื่อวาไมมีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตามจํานวนคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปนจํานวนที่ครอบคลุมผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บหนี้ไมไดแลว
22.5 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจาก
ความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
22.6 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สิน
กัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการ
พิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทฯ มีการพิจารณา
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สถานการณปจจุบันและตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใตเครื่องมือทาง
การเงิน
ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี
23. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหจัดประชุมผูถือหุน
สามั ญ ประจํ า ป ขึ้ น ในวั น ที่ 30 เมษายน 2557 และเสนอให จ า ยเงิ น ป น ผลจากการดํ า เนิ น งานวั น ที่
1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.22 บาท โดยหักเงินปนผล
ระหวางกาลที่จายไปแลวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปนผลจายใน
อัตราหุนละ 0.07 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
24 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557
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