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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN AND EXECUTIVE COMMITTEE  
 
The Stock Exchange of Thailand (SET) index ended 2015 at 1,288.02 points, down 14.0 percent from 
end-2014 as market sentiment was affected by internal and external factors, which were a lower-than-
forecast GDP growth, the export slowdown, concerns about slowing Chinese economic growth, the US 
Federal Reserve (the Fed) interest rate rise for the first time in nine years, and low oil prices from 
oversupply.  
 
The effect is minor in our oversea fund management business. The completion on two big projects in 
the first quarter of 2015, has enable us to lift our business to new levels of success.  
     
Consolidated revenue for the year was Baht 1,183.52 million and net profit of Baht 807.40 million 
representing increases of 139.31% and 215.58% respectively, from 2014. Brooker is in a strong 
financial position with total assets of Baht 2,115.84 million, total liabilities of Baht 84.99 million, debt to 
equity ratio of 0.03 while consolidated shareholders’ equity remained a healthy Baht 2,030.85 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. We remain optimistic for our operations in 2016 with several 
big projects under our advice.  
 
The Company is also well 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 2015 Annual General 
Meeting (AGM). In addition, the Company was assessed for survey of corporate governance project, 
from Thai Institute of Directors, as “Very Good” for 7 consecutive years. 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 steadily ahead.  
 

  
 
 
 
Dr Narongchai Akrasanee Mr Chan Bulakul 
         Chairman                                                                                  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 2015 are reasonably reliable. 
 
 

                                                                                                                                                                               
 
  Dr Narongchai Akrasanee 
                                                                                                                      Chairman  

 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 



Annual Report 2015  The Brooker Group Public Co Ltd 

 

 4

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ON  

CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2015 
 
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 and Mrs. Punnee Worawuthichongsathit.  

The Audit Committee has fulfilled its responsibilities according to the scope, duties and 

responsibilities assigned by the Board of Directors that comply 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. 

Four Audit Committee meetings were held in the financial year of 2015 and one Audit 

Committee meeting was held in 2016 for a total of five meetings. All Audit Committee Directors 

attended all meetings. Management executives, external auditors and internal auditors participated in 

all meetings except when the agenda items dealt with internal personnel issues. The Audit Committee 

performed the following tasks. 

 

1. Reviewed the interim and annual financial statements of 2015 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 disclosed for the 

year 2015. The Audit Committee agreed with the external auditors that the financial statements 

were correct and adhered to the generally accepted accounting principles. 

 

2. Reviewed operations 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 2015.  The committee found 

the safeguarding of assets correct and the information disclosed reliable and found no 

weakness nor significant deficiencies. 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 per the basis of the Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) framework. 

 

3. Reviewed the internal audit by considering the mission, scope of work, duties, independence 

and responsibilities. The Audit Committee opined that the Company’s internal control was 

adequate, appropriate and effective. 

 
4. Reviewed compliance with the Securities and Exchange Acts, Regulations of the Stock 

Exchange of Thailand (SET), and other relevant laws, including compliance with the 

Company’s requirements for and obligations to external parties.  
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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 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 2016 

and proposed their appointment to the Board of Directors for approval at the Annual 

Shareholder’s Meeting for the year 2016. The Audit Committee considered the performance, 

independence and remuneration of the external auditors and agreed to propose appointing 

Prof. Emeritus Kesree Narongdej, Certified Public Accountant No. 0076 or Mr. Chaiyuth 

Angsuwithaya, Certified Public Accountant No. 3885 or Mrs. Natsarak Sarochanunjeen, 

Certified Public Accountant No. 4563 of A.M.T. & Associates, to serve as the Company’s 

external auditor for the year 2016. 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. 

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 operations information 

correctly, had appropriate and effective internal control and audit procedures and risk management, 

complied with laws, regulations and obligations, disclosed the related transactions correctly, performed 

duties in compliance with the Good Corporate Governance principles with adequacy, transparency and 

reliability and also developed operations systems that fit the changing business environment. 

 

On behalf of the Audit Committee 

 

Peter D. Weldon 

Chairman,  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 (Non-
Executive Director), and Mr. Varut Bulakul (Executive Director).   
 
In year 2015, the nominating committee performed Board-assigned duties under its owncharter 
prudently, competently, and independently in recruiting: a qualified individual to become the Chairman 
of the Company’s Board of Directors, Dr. Narongchai Akrasanee, who returns to the the Company’s 
BOD after completing his public commitment; 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 2015.  
 
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 2015, the Company’s Board of Directors comprised four independent directors, two 
non-executive directors and four executive directors. For 2015, 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 705,918,641 

Paid-up Capital Baht 594,358,093.13 

Ordinary Shares 4,754,864,745 shares 

Par Value Baht 0.125 

Registrar 
(Share and Warrant) 

Thailand Securities Depository Co Ltd  
The Stock Exchange of Thailand Building 
93 Ratchadapisak Road 
Din Dang District, Din Dang Sub-District 
Bangkok 10400.  
 
Tel:  +66 (0) 2009-9000   
Fax:  +66 (0) 2009-9991  

Auditor Mr. Chaiyuth Angsuwithaya 
Certified Auditor No. 3885 
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 



Annual Report 2015  The Brooker Group Public Co Ltd 

 

 10

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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 

Checked and authorized by the 
Senior Vice President 

Comments and requests for 
amendments from clients 

Report drafting 

Presentation to client 

Submission of completed project 
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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: 
 
 

   2013 2014 2015 

  % Baht  Baht  Baht  

Revenue Operated By Holding ’000 % ’000 % ’000 % 

Business and Financial BROOK 424,960     66.60 33,595     6.79 764,484     64.60 

   Consultancy,        

Real Estate Brokerage Binswanger Brooker       

   and Consultancy (Thailand) Ltd 99.99 16,861 2.64 75 0.02 25,000 2.11 

Income from Other      

   Subsidiaries   82,886 12.99 204,406 41.33 304,153 25.70 

Interest Income BROOK 2,882 0.45 1,981 0.40 7,271 0.62 

Dividend Income BROOK &  6,320 0.99 4,440 0.90 22,505 1.90 

 Subsidiaries        

Unrealized gain in  BROOK &  - - 179,273 36.25 - - 

trading securities Subsidiaries        

Gain on sale of  BROOK &  100,989 15.83 62,111 12.56 2,304 0.19 

Trading securities Subsidiaries        

Other Income* BROOK &  3,173 0.50 8,676 1.75 57,807 4.88 

 Subsidiaries        

Total Revenues 
 

638,071 100.00 494,557 100.00 1,183,524 100.00 

 
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 2015 was as follows:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Notes: 1/    48% held by Asian Ocean 
Enterprises Ltd and 4% by Simpson 
Financial Ltd 

99.99%

99.99%

99.99%

27.79%
100%

72.21%

60.00%

40.00%

48.00%

Brooker Capital Co Ltd 

Specialist investment holding  

company 

Brooker Business Solutions Co Ltd 
 

Business consulting for SMEs and foreign 

investors in business matching, feasibility 

study, investment opportunity and funding 

Binswanger Brooker (Thailand) Ltd 

Real estate brokerage  

and consultancy 

The Brooker Group  
Public Co Ltd 

Business & Financial Consulting, 

Investments 

Brooker Corporate Advisory Co Ltd 

Business consulting services 

 

 
Brooker Planner Co Ltd  

 

Business Consulting Services 

Brooker International Co Ltd  

 

Business Consulting Services 
 

Brooker Dunn Asset Advisory Ltd 1/ 

Offshore capital management 

Brooker Business Development Co Ltd

Business Consulting Services 

99.99%
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JURISTIC PERSONS IN WHICH THE COMPANY HOLDS SHARES 
EQUAL TO OR IN EXCESS OF 10% 
 

   No of Holding 

 Type of Type of Issued No of  

Company Business Share Shares Shares % 

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

Specialist investment holding 
company 

Ordinary 1,179,400 1,179,394 99.99 

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

Business consulting for  
SMEs and foreign investors 

Ordinary 100,000 99,994 99.99

Binswanger Brooker (Thailand) Ltd  
 
Held through Brooker Corporate Advisory 
Co Ltd 60% 
Held by The Brooker Group Plc 40% 
 
Address: 26th Floor, The Trendy Building 
 10/190-193 Soi Sukhumvit 13  
 Sukhumvit Road 
 Klong Toey Nua, Wattana  
 Bangkok 10110 

Real estate brokerage and 
consultancy 

 

Ordinary 2,287,000 2,287,000 
 

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

99.99 

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

Offshore capital management Ordinary 250,000 120,000 48.00 

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

Business consulting services Ordinary 433,818 433,813 
 

313,247 
120,566 
433,813 

99.99 
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   No of Holding 

 Type of Type of Issued No of  

Company Business Share Shares Shares % 

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

Business consulting services 
 

Ordinary 601,608 601,598 99.99 

Brooker  International Co Ltd
 
Address: Wyndham Place, 26th Floor,  
 44 Wyndham Street  
 Central, Hong Kong 

Investment Holding,  
Business consulting services 
 

Ordinary 600,000 600,000 100.00

Brooker Business Development   
Co Ltd 
(Formerly 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 
 

Business consulting services 
 

Ordinary 200,000 199,997 99.99 

Civetta Capital 
 
Address:  2nd Floor, Zephyr House, 122 

Mary Street, PO Box 709, Grand 
Cayman KY 1-1107,  

                 Cayman Islands  
 

Fund Management Ordinary 100 12.5 12.5 
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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 still continues to concentrate in expanding its business in giving investment 
consultation for Offshore Capital, which is related to its financial business services and 
investments, the Company began this service since 2008, the successful of this 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 8 years have been 
very impressive which making Offshore Capital grow so fast and have contributed to the increase in 
recurring profits to the company quite substantially, continuously and consistently. 
 
Nevertheless, the weak recoveries of global economy may cause the situation to deteriorate and 
drag its longer and longer. In 2016 the long ordeal of global economy derived from continuous debt 
accumulation since the subprime crisis in the Unites State of America. Weak purchasing power is 
the fundamental that cause many countries to slowdown in their economy from the United State of 
America, Europe, Japan, and currently China and the emerging market countries begin to show 
their weakness. Collapsing of international trades and deflationary worldwide have reflected the 
excessive supply or the weakening of purchasing power that also cause the crude oil prices to fell 
steadily until it could see a price of USD. 20.00 per barrel in 2016 and may impact the world capital 
flows. 
 
The past problem of very high public debts and the financial crisis in the developed countries have 
justified the limitation for them to use their fiscal policy to stimulate their economy under very 
carefully consider on their budget deficits and could not continuously implemented their fiscal 
policy. Therefore, they have to rely on monetary policy to stimulate the economy and must inject 
massive liquidity into the system. The Federal Reserve raised the policy rate from 0-0.25% to 0.25-
0.50% last December which was the first time adjustment in 7 years after the much improve 
economic prospect and the tendency to increase the rate for the whole year slightly to 0.50-1.00% 
due to sign of weak recovery. While the Western Europe and Japan stimulate thru their monetary 
policy opposite with what the Federal Reserve have done by lower their interest to the lowest level 
or negative interest and implementing quantitative easing or QE by continuing purchasing financial 
assets. The policy for Thailand interest rate still on the down trend and has tendency to reduce to 
help in continuously recovery Thailand’s economy for the year 2016 resulting in the budget impose 
measures and policies in the implementation of the public sector come out to stimulate the 
economy has increased steadily. While exports will also be making gradually recovering that the 
rate of economic growth or GDP of the year 2016 is likely to grow by 2.75 - 3.25% 
 
Unfortunately, we still have to face 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, 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 2016, 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 



The Brooker Group Public Co Ltd Annual Report 2015 

 

 19

management team that lead the Company to cope with such situations quite well and satisfy with all 
customers. 
  
In 2016, 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 
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. 
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     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. 

 

        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 

Since the majority of the Company’s financial assets and liabilities are short-term in nature, their 
fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statements 
of financial position. 

The fair value of the Group’s current investments  were determined to be Level 1 under the fair value 
hierarchy as such current investments have a published price quotation in an active market.  

A fair value is the amount at which an asset can be exchanged, or a liability settled, between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by 
reference to the market price of the financial instrument, or by using an appropriate valuation 
technique, depending on the nature of the instrument. 
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SHAREHOLDER STRUCTURE AND MANAGEMENT 
 
CAPITAL STRUCTURE (as at 31 December 2015) 
 
1. Ordinary Shares  
 
 The Company has a registered capital of 5,647,349,128 ordinary shares and an issued and paid-up 

capital of Baht 594,358,093.13 comprising of 4,754,864,745 ordinary shares of Baht 0.125 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. 

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. 

On March 31, 2014, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary 
shares for 54,000 units to receive 67,770 units of rights at the exercise price of Baht 0.838 per share 
totaling Baht 56,791.26. The Company registered the share increase and the paid-up shares with 
the Ministry of Commerce on April 2, 2014. The remaining of warrants which have not been 
exercised are 369,382,932 units. 

On June 30, 2014, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary 
shares for 2,757,000 units to receive 3,460,035 units of rights at the exercise price of Baht 0.838 per 
share totaling Baht 2,899,509.33. The Company registered the share increase and the paid-up 
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shares with the Ministry of Commerce on July 4, 2014. The remaining of warrants which have not 
been exercised are 366,625,932 units. 

On September 30, 2014, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted 
ordinary shares for 36,037,179 units to receive 45,226,658 units of rights at the exercise price of 
Baht 0.838 per share totaling Baht 37,899,940.70. The Company registered the share increase and 
the paid-up shares with the Ministry of Commerce on October 3, 2014. The remaining of warrants 
which have not been exercised are 330,588,753 units. 

On December 31, 2014, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary 
shares for 150,000 units to receive 188,250 units of rights at the exercise price of Baht 0.838 per 
share totaling Baht 157,753.50. The Company registered the share increase and the paid-up shares 
with the Ministry of Commerce on January 6, 2015. The remaining of warrants which have not been 
exercised are 330,438,753 units. 

On March 31, 2015, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary 
shares for 9,262,200 units to receive 11,624,060 units of rights at the exercise price of Baht 0.838 
per share totaling Baht 9,740,962.28.  The Company registered the share increase and the paid-up 
shares with the Ministry of Commerce on April 2, 2015. The remaining of warrants which have not 
been exercised are 321,176,553 units. 

On May 13, 2015, the Company changed the exercise price from Baht 0.838 to Baht 0.208 and the 
numbers of warrants to purchase an ordinary share from 1:1.255 to 1: 5.068 (according to the below 
table). On May 8, 2015, the Company registered the share increase of 24,000,000 shares at Baht 
0.125 per share to accommodate the exercise of the warrant rights according to the change. 

On June 30, 2015, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary 
shares for 146,430,157 units to receive 742,108,033 units of rights at the exercise price of Baht 
0.208 per share totaling Baht 154,358,470.87.  The Company registered the share increase and the 
paid-up shares with the Ministry of Commerce on July 7, 2015. The remaining of warrants which 
have not been exercised are 174,746,396 units. 

On August 28, 2015, warrant holders’ meeting resolved to approve the amendment to the warrant 
exercise ratio to 1 unit of warrant to 1 unit of common share by issuing additional warrants to 
existing warrant holders on a basis 4.068 unit per 1 unit of existing warrant held and the fraction of 
warrant from the distribution shall be disregarded. Exercise price is still the same which is 0.208 
Baht per 1 share. Effective as at September 3, 2015.  

On September 30, 2015, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted 
ordinary shares for 1,724,220 units to receive 1,724,220 units of rights at the exercise price of Baht 
0.208 per share totaling Baht 358,637.76.  The Company registered the share increase and the 
paid-up shares with the Ministry of Commerce on October 6, 2015. The remaining of warrants which 
have not been exercised are 883,890,514 units. 

On December 31, 2015, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary 
shares for 354,760 units to receive 354,760 units of rights at the exercise price of Baht 0.208 per 
share totaling Baht 73,790.08.  The Company registered the share increase and the paid-up shares 
with the Ministry of Commerce on January 7, 2016. The remaining of warrants which have not been 
exercised are 883,535,754 units. 

As of December 31, 2015, 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 June 30, 2015 (199,646,236)  

Balance of  allotted  warrants 174,746,396 
Plus : warrants to existing warrant holders on a basis 4.068 710,868,338 
Total warrants after adjust warrant exercise ratio 885,614,734 

Less : Exercised and converted to ordinary  

Shares as of December 31, 2015 (2,078,980) 

Balance of  allotted  warrants  883,535,754 

  

Duration of the warrants  5 Years 
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Exercise rate (units : share) (former 1:1), (former 1:1.004), 
(former 1:1.255), (former 1:5.068) 1 : 1 
Exercise price to buy 1 ordinary share (Baht) (former Baht 
1.05), (former Baht 1.047), (former Baht 0.838) Baht 0.208 

First exercise date Sep 30, 2011 

Last exercise date Aug 08, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annual Report 2015  The Brooker Group Public Co Ltd 

 

 24

SHAREHOLDER STRUCTURE  
 
Major shareholders of the Company as at the closing date of the register book on 30 December 2015 
were as follows: 
 
 

 No of Holding 

Name Shares (%) 

1. Bulakul Family 
 
     - Mr Chan Bulakul  
     - Ms Varinthorn Bulakul 
     - Mr Varut Bulakul 
 

1,365,211,476 
 

    381,201,276 
    813,954,376 
    170,055,824 

28.72 
 

  8.02 
17.12 
  3.58 

2. MayBank Kim Eng Securities Pte Ltd      934,142,113 19.65 

3. Quam Securities Company Limited A/C Client      559,215,992 11.76 

4. Thai NVDR Co Ltd      243,073,940   5.11 

5. Nomura Singapore Limited – Customer Segregated 
Account 

    236,115,000   4.97 

6. Mrs Jarunee Chinnavongvorakul    203,469,200   4.28 

7. Mr Krit Srichomkwan       59,825,196   1.26 

8. Mr. Boondham Kriwatanapong      50,000,000   1.05 

9. Mr Nunthapong Singharachat     45,462,252   0.96 

10. Mr Mark Mitchell Greenwood      42,629,996   0.90 

11. Others 1,015,719,580  21.34 

Total 4,754,864,745 100.00 

   
 
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” 
 
The Board of Directors’ Meeting No.1/2016 held on 25th February 2016 resolved to propose the Annual 
General Meeting of Shareholders to approve the allocation of profit for 1 July 2015 – 31 December 
2015 for distribution of dividend to shareholders at 0.04 Baht per share. Moreover, the Shareholders 
should acknowledge and approve the interim dividend payment from the net income for                           
1 January 2015 - 30 June 2015 at the rate of 0.03 Baht per share. The total dividend of 2015 will be 
0.07 Baht per share including the interim dividend at the rate of 0.03 Baht per share which had been 
paid on 9 September 2015. 

  
 
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 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Board of Directors 

Executive Committee 

Audit Committee
Compensation Committee 

Nominating Committee 
Risk Management Committee

Investment Committee 

Vice President  
Business & Financial 

Consultancy, Investments 
 

Ms Siriya Boontarig 
 

Senior Vice President
Business & Financial 

Consultancy, Investments 
 

Mr Amornsakdi Ketcharoon

Executive Chairman & 

Chief Executive Officer 

Mr Chan Bulakul 

Manager 
Information & Communication 

Technology 
 

Mr Suchote Eurcharoon 

Manager 
Finance & Accounting 

 
Ms Supanee Phongsuparbchon 

Senior Operation Officer 
 

Mrs Nongnuch Panyasuwannakul 

 
Executive Vice President 

 
Mr Anake Kamolnate 
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MANAGEMENT  
 
Management Structure 
 
As at 31 December 2015, 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 Current Position 

1.  Dr Narongchai Akrasanee* Independent Director 
Chairman of the Board of Directors 

2.  Mr Chan Bulakul Vice Chairman 
Chairman of the Executive Committee 
Chief Executive Officer 
Authorized Director 
Chairman of the Risk Management Committee 
Chairman of the Investment Committee 

3.  Mr 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 

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

8.  Mr Anake Kamolnate Member of the Executive Committee 
Authorized Director  
Member of the Risk Management Committee 
Member of the Investment Committee  
Company Secretary 

9.  Mr Kirin Narula  
 
 

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 since 12 October 2015 
 

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. Regular review of financial statements. 
2. Regular review of operations and progress compared to budget. 
3. Review and suggest amendments to internal control policies. 
4. 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. 4/2015 held on 11 August 2015 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 2015. 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 

 
 Authorities and Duties of the Audit Committee 
       
 The Audit Committee, which reports to the Board of Directors, has the authorities and duties in 

accordance with the SET Notification of 2008 as follows: 
 

1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate; 
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they 

are suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to 
approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any 
other unit in charge of an internal audit; 

3. To review the Company’s compliance with the securities and exchange regulations, regulations 
of the Stock Exchange of Thailand, and laws relating to the Company’s business; 

4. To consider, select, removal 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; 
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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 3, 4 and 5 of the Details of 

Directors and Executive Management on pages 40-41. 
 

4. The Compensation Committee 
 
      The present Compensation 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.  Dr Peter Weldon Independent Director 
Chairman of the Audit Committee 



Annual Report 2015  The Brooker Group Public Co Ltd 

 

 30

Name Current Position 

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. Compensation to be provided to the Board of Directors. 
2. Compensation to be provided to executive officers. 
3. Employment contracts of executive officers. 
4. 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. 

2. Any other duties assigned by the Board of Directors. 
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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 

3.  Mr Amornsakdi Ketcharoon Senior Vice President, Business & Financial 
Consultancy, Investments 
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Name Current Position 

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: 

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.  
 
 
 
 

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 
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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) death  
 (b) resignation 
 (c) lack of qualifications and characteristics specified in the Public Company Act 
 (d) removal by a resolution of the shareholder meeting 
 (e) 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 2015 
 

Name Position 

Remuneration 

(Baht) 

Type of 

Remuneration 

1.  Dr Narongchai Akrasanee* 

  
Independent Director ** 

Chairman of the Board of Directors 

80,000 Director’s Fees 

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 

345,000 Director’s Fees 

 

3.  Mr Robert William McMillen Member of the Executive Committee -0- Director’s Fees 

4.  Dr Peter Weldon Independent Director ** 

Chairman of the Audit Committee 

Member of the Compensation Committee 

152,500 Director’s Fees 

5.  Mr Sompong Phaoenchoke Independent Director ** 

Member of the Audit Committee 

Member of the Compensation Committee 

137,500 Director’s Fees 

6.  Mrs Punnee Worawuthichongsathit Independent Director ** 

Member of the Audit Committee 

167,500 Director’s Fees 
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Name Position 

Remuneration 

(Baht) 

Type of 

Remuneration 

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 

145,000 Director’s Fees 

 

8.  Mr Kirin Narula  

      

 

Authorized Director 

Member of the Nominating Committee 

Member of the Risk Management 

   Committee 

120,000 Director’s Fees 

9. Mr Phongchai Sethiwan 

 

Authorized Director 

Member of the Nominating Committee 

Member of the Risk Management 

   Committee 

105,000 Director’s Fees 

10. Mr Varut Bulakul  

 

 

Member of the Executive Committee 

Member of the Nominating Committee 

Member of the Compensation Committee 

Member of the Investment Committee 

167,500 Director’s Fees 

*He has been appointed as a director from the EGM which was held on 12 October 2015   

 

** 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 10 
1,420,000 
3879,600 

Director’s Fees 
Bonus 

Executive Officers (including Executive Directors) 5 48,689,337 
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 
purchase the company’s ordinary shares on the last business day of every quarter throughout 5 
years from the issuance date. 

      In 2014, 36 warrant holders exercised their warrant rights to purchase the allotted ordinary shares 
in total 38,998,179 units. The remaining of warrants which have not been exercised are 
330,438,753 units. 
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  Details of the allotment of warrants (BROOK-W4) to the Company’s directors  
 

Name Position 

Balance of 
Warrants 

As at 31 Dec 

2014 

Balance of 
Warrants 

As at 31 Dec 

2015  

Increase/ 
(Decrease) 

     

1. Dr Narongchai Akrasanee** Independent Director  
Chairman 

3,801,000 3,801,000 -0- 
 

2. Mr Chan Bulakul Vice Chairman 
Chairman of the Executive Committee 
Chief Executive Officer 
Authorized Director 
Member of the Nominating Committee 
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee 

128,213,968 -0- (128,213,968) 

3. Mr Phongchai Sethiwan  Authorized Director 
Member of the Nominating Committee 
Member of the Risk Management Committee 

2,153,900 2,153,900 -0- 

4. Mr Robert William McMillen Member of the Executive Committee 
  

-0- -0- -0- 

5. Dr Peter Weldon Independent Director 
Chairman of the Audit Committee 
Member of the Compensation Committee 

1,773,800 1,773,800 -0- 

6. Mr Sompong Phaoenchoke* Independent Director 
Member of the Audit Committee 
Member of the Compensation Committee 

101 
 

-0-        (101) 
 

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

253,400 -0- (253,400) 

8. Mr Anake Kamolnate  
  

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

-0- -0- -0- 

9. Mr Kirin Narula  
 

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

39,150,300 -0- (39,150,300) 

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 

57,196,900 -0- (57,196,900) 

* The Company has adjusted the number of warrants (BROOK-W4) for the periods ended December 31, 2014 to 

reflect the issuing additional warrants to existing warrant holders due to adjustment on exercise ratio 

**He has been appointed as a director from the EGM which was held on 12 October 2015   
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Changes in securities holding of the Directors were as follows: 
 

  Number of Shares Held Increase/ 

Name Position 31 Dec 14* 31 Dec 15 (Decrease) 

1. Dr Narongchai Akrasanee** Independent Director  
Chairman 

      7,500,000 7,500,000 -0- 

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 

252,987,308 381,201,276 128,213,968 

3.  Mr Phongchai Sethiwan 
 

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

4,250,000 4,250,000 -0- 

4.  Mr Robert William McMillen Member of the Executive Committee 
 

-0- -0- -0- 

5.  Dr Peter Weldon Independent Director 
Chairman of the Audit Committee 
Member of the Compensation Committee 

3,500,000 -0- (3,500,000) 

6.  Mr Sompong Phaoenchoke Independent Director 
Member of the Audit Committee 
Member of the Compensation Committee 

5,069,000 -0- (5,069,000) 

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

-0- 253,400 253,400 

8.  Mr Anake Kamolnate  
  

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

-0- -0- -0- 

9. Mr Kirin Narula 
      
 

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

18,450,000 18,450,000 -0- 

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 

112,858,924 170,055,824 57,196,900 

* The Company has adjusted the number of shares for the periods ended December 31, 2014 to reflect the change 

in the number of shares caused by the change in par value of the ordinary shares in 2015 

 

**He has been appointed as a director from the EGM which was held on 12 October 2015   

 
Provident Fund 
 
The contributions of the Company to the Provident Fund for the Executive Officers in 2015 were Baht 
1.80 million  
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DETAILS OF DIRECTORS AND EXECUTIVE MANAGEMENT  
AS OF 31 DECEMBER 2015 
 

Dr Narongchai  Akrasanee 

Positions Independent Director 
 Chairman 

Date of appointment October 12, 2015 

Age 70 years                 
Education Ph D Economics, John Hopkins University, USA 

Training Directors Accreditation Program (DAP) (2003) 
 
Shareholding 7,500,000 shares, equal to 0.16% of paid up capital 
 
Experience 2015-Present              Chairman, The Brooker Group Public Co Ltd 
                                           2003-2014                   Chairman, The Brooker Group Public Co Ltd 
                                           2015-Present               Chairman, Ananda Development Public Co Ltd 
                                           2012-2014                   Chairman, Ananda Development Public Co Ltd 
                                           2015-Present               Chairman, MFC Asset Management Plc 
                                           2004-2014                   Chairman, MFC Asset Management Plc 
                                           2012-2014                   Chairman of the Audit Committee, Malee Sampran Public Co Ltd 
                                           2014-2015                   Ministry of Energy 
                                           2010-Present               Chairman, Thailand National Committee for Pacific Economic 
                                                                                      Cooperation Council (TNCPEC)          
                                           2006-Present              Council Member, Khon Kaen University  
                                           2004-Present              Chairman of The Steering Committee and Vice Chairman,     
                                                                                     The Council of Mekong Institute (MI) 
                                           2002-Present Honorary Advisor, The Fiscal Policy Research Institute Foundation          
                                                                               (FPRI) 
                                           1984-Present               Member of the Board of Directors & Council of Trustees, 
                                                                             Thailand Development Research Institute (TDRI)    
                                           2011-2014                   Member, Monetary Policy Committee of the Bank of Thailand 
                                            1997-2014                  Chairman, Seranee Group of Companies                                       
 

 

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 68 years 

Education BS Major Accountancy, University of Illinois, USA 

Training Directors Accreditation Program (DAP) (2005) 
 
Shareholding 381,201,276 shares, equivalent to 8.02% of paid up capital 

Experience Oct 2003-Present Chief Executive Officer, The Brooker Group Public Co Ltd 
 Dec 2012-2015                   Non-authorized Director, North Sathorn Hotel Co., Ltd. 
                                           Nov 2010-Aug 2012 Authorized Director, Golden Land Property Development Plc 
                                           Aug 2012-Dec 2012            Director, Golden Land Property Development Plc 
 Aug 2012-Dec 2012 Director, United Homes Co Ltd 
 Aug 2012-Dec 2012 Director, Ritz Village Co Ltd 
                                           Aug 2012-Dec 2012 Director, North Sathorn Realty Co Ltd 
                                           Aug 2012-Dec 2012 Director, Narayana Pavilion Co Ltd  
                                           Aug 2012-Dec 2012 Director, Golden Land (Mayfair) Co Ltd 
                                           Aug 2012-Dec 2012 Director, Grand Mayfair Co Ltd 
                                           Aug 2012-Dec 2012 Director, Baan Chang Estate Co Ltd 
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Mr Sompong Phaoenchoke 

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

Date of appointment August 09, 2013 

Age 56 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 None 

Experience 2013-Present Independent Director and Member of the Audit Committee,  
       The Brooker Group Public Co Ltd 
                                           1990-Present              Director & Managing Director, Thai Rung Union Car Plc. 
                                           2003-Present              Chairman of Risk Management Committee, Thai Rung Union Car Plc. 
                                           1987-Present              Director & Vice President, Thai V.P. Corporation Co. Ltd. 
                                           1992-Present              Director & Vice President, Thai Ultimate Car Co. Ltd.    
                                           1992-Present              Director & Vice President, Thai V.P. Auto Enterprise Co. Ltd. 
                                           1993-Present              Director & Vice President, First Part Co. Ltd. 
                                           1994-Present              Director & Vice President, Isuzu Chaicharoenkij Motors Co. Ltd. 
                                           2004-Present              Director & Vice President, Biz Motor Co. Ltd. 
                                           2004-Present              Director & Vice President, Lexus Auto City Co. Ltd. 
                                           2007-Present              Director & Vice President, Delta Thairung Co. Ltd. 
                                           1989-Present              Director & Vice President, Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd. 
                                           1991-Present              Director & Vice President, Thai V.P. Auto Service Co. Ltd. 
                                           2001-Present              Director & Vice President, Thai Auto Pressparts Co. Ltd. 
                                           1986-Present              Director, Chaicharoenkij Motors Co. Ltd. 
                                           1996-Present              Director, Sinthoranee Property Co. Ltd. 
                                           2004-Present              Director, Thai Auto Conversion Co. Ltd. 
 
 
 

Dr Peter Weldon 

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

Date of appointment February 27, 2003 

Age 79 years 

Education Ph D Development Sociology, Cornell University, USA 

Training  Directors Accreditation Program (DAP) (2007) 
 
Shareholding None 

Experience 2003-Present Director, The Brooker Group Public Co Ltd 
 2007-2015 Director, Cuervo Appraisals Inc, Philippines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Brooker Group Public Co Ltd Annual Report 2015 

 

 41

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 64 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 
 
 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 253,400 shares, equivalent to 0.01% of paid up capital  

Experience 2007-Present Chairwoman of the Nominating Committee and Chairwoman of the  
        Compensation Committee, The Brooker Group Public Co Ltd 
 2004-Present Independent Director and Member of Audit Committee,  
        The Brooker Group Public Co Ltd 
                                           2015- Present              Director, Hemaraj Clean Water Co Ltd  
                                           Apr 2011-Present        Director, Thai Investors Association 
                                           Apr 2010-Present        Independent Director and Member of the Audit Committee, 
                                                                                     Thai Wacoal Public Co Ltd 
                                           2007-Present Independent Director and Chairwomen of the Audit Committee,  
        Mono Technology Public Co Ltd 
 2007-Present Member of the Corporate Governance Committee,  
        Hemaraj Land and Development Public Co Ltd 
 2000-Present Independent Director and Member of Audit Committee,  
        Hemaraj Land and Development Public Co Ltd 
 1999-2009 Independent Director and Member of Audit Committee,  
        T&T Public Co Ltd 
 1990-Present Independent Advisor Specialized in Accounting system, taxation, MIS  
        and Internal Control System for Private Companies in various  
        businesses 
 Present Member of Accounting for Taxation Committee, Federation of  
         Accounting Profession 
 Present Special Tutor, Private and state Universities,  
 Present Special Tutor, Federation of Accounting Profession  
                                           2004-2006 Independent Director and Member of Audit Committee, 
        GM Multimedia Public Co Ltd 
 2004-2006 Independent Director and Member of Audit Committee,  
        Nakornthai Strip Mill Public Co Ltd 
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Mr Robert William McMillen 
 
Positions Member of the Executive Committee 
                                            

Date of appointment September 17, 2004 

Age 61 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 Member of the Executive Committee,  
        The Brooker Group Public Co Ltd 
                                           Oct 2003-Apr 2013          Authorized Director and Member of the Executive Committee, 
                                                                                         The Brooker Group Public Co Ltd     
                                           Dec 2012-Apr 2013         Director, L.V. Technology Plc.  
 Aug 2003-Sep 2003 Authorized Director and Chairman of the Executive Committee,  
        The Brooker Group Public Co Ltd 
 1998-Aug 2003 Non-authorized Director and Member of the Executive Committee,  
        The Brooker Group Public Co Ltd 
 
 
                                           Aug 2010-Present           Director, Quam Ventures (BVI) Limited  
                                           Aug 2010-Present           Director, Global Alliance Partners Limited  
 Sep 2008-Present Director, Quam Multi-Strategy Funds (SPC) Ltd 
 Nov 2007-Present Chairman and Authorized Director, MAC Capital Ltd 
 Oct 1997-Present Director, Seamico Securities Public Co Ltd 
 Jan 2007-Present Authorized Director, Quam Fund Plus (SPC) 
 Jun 2006-2013 Vice Chairman and Authorized Director, MAC Sharaf (UAE) LLC 
 Jun 2006-Present Chairman and Authorized Director, MAC Capital Advisors Ltd 
 Jun 2006-May 2007 Director and Member of the Executive Committee,  
        Seamico Securities Public Co Ltd 
 Feb 2006-Present Chairman and Authorized Director, McMillen Advantage Capital Ltd 
 Aug 2005-May 2006 Authorized Director and President, Seamico Securities Public Co Ltd 
 Mar 2005-Present Authorized Director, Quam Fund (SPC) Ltd 
        Aug 2004-Present           Authorized Director, Quam Asset Management (BVI) Ltd  
                                           Apr 2013-Present            Director, McSlim’s Health Food Products Australia Pty Ltd 
 
 

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 59 years 

Education MBA, College of Notre Dame, USA 

Training Directors Accreditation Program (DAP) (2007) 

Shareholding None 
Experience                                          
                                           May 2007- Present Executive Director and Authorized Director,  
                       The Brooker Group Public Co Ltd 
                                           Feb 2012-Dec 2012            Authorized Director, Golden Land Property Development Plc  
 Feb 2012-Dec 2012 Authorized Director, United Homes Co Ltd 
 Feb 2012-Dec 2012 Authorized Director, Ritz Village Co Ltd 
                                           Feb 2012-Dec 2012 Authorized Director, North Sathorn Realty Co Ltd 
                                           Feb 2012-Dec 2012 Authorized Director, Narayana Pavilion Co Ltd  
                                           Feb 2012-Dec 2012 Authorized Director, Golden Land (Mayfair) Co Ltd 
                                           Feb 2012-Dec 2012 Authorized Director, Grand Mayfair Co Ltd 
                                           Feb 2012-Dec 2012 Authorized Director, Baan Chang Estate Co Ltd 
                                           Sep 2006-Present Executive Vice President, The Brooker Group Public Co Ltd 
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                                           Sep 2009-Present Independent Director and Chairman of Audit Committee,  
                       Datamat Public Co Ltd 
                                           2003-Aug 2006                Senior Vice President, Investment Banking,  
                       The Brooker Group Public Co Ltd 
 1996-2003                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 53 years 

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

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

Shareholding 18,450,000 shares, equivalent to 0.39% 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) 
 1985- Present Managing Director of Boulevard Hotel Co Ltd (Amari Boulevard Hotel) 
 1985- Present Managing Director of Quality Lodge Co Ltd (City Lodge Sukhumvit  
         Soi 9/City Lodge Sukhumvit Soi 19) 
 2008-Present Managing Director of Asoke Park Co Ltd (Park Plaza Sukhumvit  
         Bangkok Hotel) 
 
 

Mr Phongchai Sethiwan 

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

Date of appointment November 12, 2009 

Age 57 years 

Education BComm (Honours), University of Manitoba, Canada 

Training Directors Accreditation Program (DAP) (2006) 

Shareholding 4,250,000 shares, equivalent to 0.09% of paid up capital 

Experience 2009-Present Authorized Director, The Brooker Group Public Co Ltd                                  
 2010-Present              Executive Director, Thai Fah Power Co Ltd 
                                                                         2007-Jan 2015 Director, Merchant Partners Securities Public Co Ltd 
                                           1983-Present Executive Director, Thai Fah (2511) Co Ltd 
 1983-Present Executive Director, Suphan Rice Co Ltd 
 1983-Present Executive Director, Sethi Rice Co Ltd  
 1983-Present Executive Director,Thai Fah Warehouse Co Ltd 
 1983-Present Executive Director, Sethiwan Development Co Ltd 
 1983-Present Executive Director, Thai Hua Heng Co Ltd, China 
 1983-Present 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 32 years 

Education B.S. (Honours), Major Computing and Information Technology, Carnegie Mellon University -  

                                           Tepper School Business, USA 
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Training Directors Accreditation Program (DAP) (106/2013) 

Shareholding 170,055,824 shares, equivalent to 3.58% 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 50 years 

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

Shareholding None  

Experience Sep 2006-Present Senior Vice President, Business and Financial Consulting,  
        Investments, The Brooker Group Public Co Ltd 
 Nov 2009-Present Independent Director and Member of the Audit Committee,  
        Datamat Public Co Ltd 
 Nov 2005-Aug 2006 Executive Vice President, Bangkok City Advisory Co Ltd 
 Sep 2003-Oct 2004 Senior Vice President, Investment Banking,  
        Asset Plus Securities Public Co Ltd 
 1999-Aug 2003 Vice President, Asia Private Equity Division,  
        GIC Special Investments Pte Ltd, Singapore 
 
 

Ms Siriya Boontarig 

Positions Vice President, Business and Financial Consulting, Investments 

Age 42 years 

Education MBA, Oregon State University, USA 

Shareholding None  

Experience 2006-Present Vice President; Business and Financial Consulting, Investments,  
        The Brooker Group Public Co Ltd 
 Oct 2003-2006 Senior Research Analyst, The Brooker Group Public Co Ltd 
 Aug 2002-Aug 2003 Research Analyst, The Brooker Group Public Co Ltd 
 
 

Ms Supanee Phongsuparbchon 

Positions Finance and Accounting Manager 

Age 56 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 e-

mail 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. 
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 (8) The Company will operate with competency in order to maintain sustained growth so that the 
shareholders will receive appropriate returns. 

 
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 2016 was on 16 December 2015 until 17 February 2016 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 2016 was on 16 December 2015 until 17 February 2016 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 
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each agenda by agreed votes, disagreed votes and abstained votes as well as recorded name 
of attendance directors and absent directors.        
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 anti-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 acts 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 16 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. The method employed by the Company 
regarding this matter is that all employees are required to sign their names in memorandum of 
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understanding to not commit any computer crime and to not infringe any intellectual property. 
The Company has specified the policy on usage of information technology system of the Group 
of Companies and software program of the employee shall be inspected to prevent any usage 
of piracy software and software which is unrelated to work. 

 
             The Company supports Corporate Social responsibilities activities of creditors, business 

partners and competitors. 
 
  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: 
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● 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. 
 
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.  

On 19th November, 2014 The Brooker Group had launched the corporate continuous activity   
to donate Water Filter System to Ban Nong Song Hong School, Huai Haeng Sub-District, 
Kaeng Khoi District, Saraburi Province.  

 For better living for female elderly 

The Company had organized CSR project (give a helping hand to subsidize government 
limited budget for better living for female elderly) on May 7, 2014 at Chalermratchakumaree 
Nursing Home, Kanchanaburi Province. The Company provided 130 packs of adult diaper to 
the Nursing Home and Baht 13,200.00 cash to 66 female elderly under care taking of the 
Nursing Home. 
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● For better living of under privileged children and young adults 

The Company had donated 1,000,000 Baht to Operation Smile Foundation Thailand on 6 
March 2015. This foundation aims of providing safe surgeries to under privileged children and 
young adults at no costs to address facial deformities such as cleft lip, cleft palate and burns.  

 (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: 
 
 
                   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. 
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  (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. 
 
 (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.    
 
      (9)  Set up the meeting between the Company and Analyst and/or interested investor 
            In year 2015 the Company had arranged the meeting between Investor and Analyst with the 

Executives Management on Thursday 3 September 2015 at Brooker Office Sukhumvit Road    
Note:  See details of this meeting under Investor Relations submenu Analyst Reports. 

             
  In addition, our executive management has met the press and gave interviewed to reporter from 

business newspapers continuously.  
 
            Note:  See details of this meeting under Investor Relations submenu Newsroom. 
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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 Directors who are independent. 
o 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.  

  (5) 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. 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, 
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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 
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,   major 

shareholder or shareholder who is related to major shareholder; 
 

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. 
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     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. 
 
  (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 
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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. 
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 Board of Directors has specified the risk management policy by emphasizing the usage 

of risk management throughout the Company, to enhance the Company to achieve the 
strategic objectives. The Risk Management Committee has responsibility to monitor the risk 
management process and evaluate the achievement of strategic annually, set up early 
warning indicators to prompt the Company in finding measures to amend and improve its 
performance before the crisis arises. The Risk Management Committee has reported to the 
board regularly and to review the risk management system or assess the effectiveness of 
risk management at least annually.    



The Brooker Group Public Co Ltd Annual Report 2015 

 

 57

 
(7) To set up the Company’s vision and mission as well as review and monitor such vision and 

mission annually.    
 

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. 
 
            (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 
                
            (9)  Directors should have attendance record at least 75% of the total meetings per year  

   
      In 2015, a total of seven Board of Directors meetings were held, each lasting 2-3 hours. The 

attendance record for these meetings was as follows: 
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  Attendance Record of Directors for the Year 2015 
 

 
Name 

 
Position 

Meetings 
Attended 

1. Dr Narongchai Akrasanee* Independent Director 
Chairman 

2/7 

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 

7/7 

3. Mr Phongchai Sethiwan 
 

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

6/7 

4. Mr Robert William McMillen Member of the Executive Committee  5/7 

5. Dr Peter Weldon Independent Director 
Chairman of the Audit Committee 
Member of Compensation Committee 

7/7 

6. Mr Sompong Phaoenchoke Independent Director 
Member of the Audit Committee 
Member of Compensation Committee 

6/7 

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

7/7 

8. Mr Anake Kamolnate 
 

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

7/7 

9.  Mr Kirin Narula 
       
 

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

7/7 

10. Mr Varut Bulakul  Member of the Executive Committee 

Member of the Nominating Committee 

Member of the Compensation Committee 

Member of the Investment Committee  

7/7 

                   * He has been appointed as a director from the EGM which was held on 12 October 2015   

 
  Attendance Record of Sub-Committee for the Year 2015 

 
Name  Attend 

(times)  

EXCO 

Attend 

(times)  

Audit  

Committee 

Attend  

(times) 

Nominating    

Committee 

Attend  

(times) 

Compensation 

Committee 

Attend 

(times) 

Investment 

Committee 

Attend 

(times)  

Risk 

management 

Committee 

Mr Chan Bulakul  4/4 - - - 9/9 1/1 

Mr Robert William McMillen   4/4 - - - - - 

Mr Anake Kamolnate 4/4 - - - 9/9 1/1 
Mr Phongchai Sethiwan 
 

- - 2/2 - - 1/1 

Mr Kirin Narula       
 

- - 2/2 - - 1/1 

Dr Peter Weldon - 4/4 - 1/1 - - 
Mr Sompong Phaoenchoke - 4/4 - 1/1 - - 
Mrs Punnee 
Worawuthichongsathit 

- 4/4 2/2 1/1 - - 

Mr Varut Bulakul  4/4 - 2/2 1/1 9/9 - 

Mr Amornsakdi Ketcharoon - - - - 9/9 - 
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                  Note     - means he/she is not a subcommittee member 
 

 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 2015 of the Board of Directors as a whole, were assessed and presented at the 
Board of Directors’ Meeting No. 1/2016 held on February 25, 2016. The Directors felt that the 
Board of Directors had to a great extent and to a very great extent fulfilled all its responsibilities. 

 
            In 2015, the Board of Directors resolved to conduct a director’s self-assessment in addition to 

the Board assessment. The director self-assessment is divided into three categories.  
1. Structure and Qualification of the Board  
2. The Board Meeting  
3. Role Duties and responsibility of the Board               

 
  The results of director self assessment questionnaire completed by each Director, evaluating 

the performance in 2015  as per individual, were assessed and presented at the Board of 
Directors’ Meeting No. 1/2016 held on February 25, 2016. The Directors felt that himself/herself 
had to a great extent and to a very great extent fulfilled all its responsibilities. 

 
      5.6 Self-Assessment of Sub-Committee  
 

Sub-Committees, comprising of the Executive Committee, the Audit Committee, the 
Nominating Committee, the Compensation Committee, the Investment Committee and the Risk 
Management Committee, are required to perform self-assessment once a year to reflect 
operation efficiency under the new principles of good corporate governance in compliance with 
Standard of ASEAN Corporate Governance Scorecard. The self-assessment of the Sub-
Committees has 2 types: self-assessment of the entire of each committee and self-assessment 
of individual member of each committee.  

 
 

The Result of all the Sub-Committees in 2015 were excellent which summarized as follows: 
 

Sub-Committees The result of self – assessment 
The entire of each 

committee 
Individual 

assessment 
1. The Executive Committee to a great extent and to a 

very great extent 
to a great extent and to 

a very great extent 
2. The Audit Committee -same as above- -same as above- 
3. The Nominating Committee -same as above- -same as above- 
4. The Compensation Committee -same as above- -same as above- 
5. The Risk Management Committee -same as above- -same as above- 
6. The Investment Committee -same as above- -same as above- 

   
 

5.7 Assessment of Performance of the Chief Executive Officer 

The Compensation committee, in charge of the annual performance assessment of the Chief 
Executive Officer, must forward the assessment outcome to the Board for endorsement. 
Therefore, the performance assessment of the Chief Executive Officer is considered as 
confidential information and cannot be disclosed. The performance assessment for the Chief 
Executive Officer has 3 parts as follows:    

Part 1 Status of Achievements, list the firm’s key goals and the extent to which each have been 
achieved. 
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Part 2 Performance Measures 

1. Leadership 
2. Strategy formulation 
3. Strategy execution  
4. Financial planning/Performance 
5. Relationships with the Board 
6. External Relations 
7. Human Resources Management/Relations 
8. Succession 
9. Service knowledge  
10. Personal Qualities 

 
Part 3 CEO’s personal development 
 
The performance appraisal outcome, dictating the pay rise for the Chief Executive Officer is 
presented to the Board for further approval.  
 

 5.8 Remuneration for Directors 
 
  (1) The Company provides appropriate compensation for the directors based on their scope of 

work and responsibilities in each committee. The Board of Directors will consider and 
approve the remuneration as appropriate. 

 
  (2) Remuneration for the Board of Directors will be in accordance with the policy approved by 

the shareholders’ meeting.  
 
  (3) The Compensation Committee will determine the remuneration and evaluate the 

performance of the Chief Executive Officer and Executive Directors, which will be proposed 
to the Board of Directors and shareholders for their consideration. 

 
  (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. 

 
 5.9 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.  

 
(3) 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 2015, the Company provided such mention above information to a new member of the 
board of directors who is Dr. Narongchai Akrasanee who returns to the the Company’s BOD 
after completing his public commitment. 
   
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 
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(DCP) Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee (ACP) and apply those 
experiences to their function.      

   
  (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.  

 
 5.10 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 
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.  

 
 
Control of Subsidiaries and Associated Companies’ Business Operations 

The Company’s Board of Directors shall be responsible for business management and 
operation of the Company as well as the operation of subsidiaries in compliance with our main business 
plan, resolutions of shareholders, laws as well as objectives and Articles of Association of the 
Company. The Board of Directors must control the operations of the Company and subsidiaries to 
comply with the regulations of SET, through the supervision of Board of Directors in order to control, 
manage and be responsible for the operation of the Company and subsidiaries, with details 
summarized as follows: 

1. The Board of Directors sets the policy to appoint their representative to be the director or 
executive of subsidiaries and associated companies in order to monitor the operation of 
such companies to be in line with the Company’s policy. 

2. The Board of Directors continues to monitor the operation of subsidiaries or associated 
companies and sets guidelines to control the operation of such companies for a person who 
was appointed as the director or executive. 

3. The Board of Directors continues to control the business operation of subsidiaries or 
associated companies to meet the approved business policy, goals, operation plan, strategy 
and budget. 

4. The Board of Directors considers designing the organization structure and management of 
subsidiaries or associated companies to add their business operation efficiency and suit 
current business circumstances. 

5. The Board of Directors shall consider approving the budget and spending for investment, 
operations, transactions of acquisition or disposition of assets, borrowing from financial 
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institutions, lending, capital increase and decrease or business closure that may significantly 
affect subsidiaries or associated companies’ operations. 

6. The Audit Committee shall review accuracy and reliability of financial reports, internal control 
system, internal auditing works, related party transactions, compliance with related law and 
regulations as well as monitoring and controlling of subsidiaries and associated companies’ 
operations. 

7. The Risk Management Committee shall consider screening the policy and risk management 
guidelines of subsidiaries and associated companies. 

8. The Board of Directors focuses on improving management as well as providing good 
corporate governance and efficient risk management system of subsidiaries and associated 
companies. 

9. The subsidiaries and associated companies must report their performance to the Board of 
Directors of the Company. Also, the Board of Directors must consider such performance 
regularly in order to support their planning and goals of business operation in the future. 

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 gives importance to anti corruption and taken bribe with the following guidelines put in 
place which had been approved by the Board of Directors Meeting held on 23 February 2015 
  

1. Employee, his/her family members, and friends have no direct or hidden beneficial interests 
with the Company, such as any conduct to sell goods and services to the Company or in 
competition with the Company. 

2. Refrain from being entertained by parties with business relations with the Company or by 
others who may benefit from employee’s performance of duty. 

3. Demand or obtain no wrongful gains, either directly or indirectly, or any other gains in return for 
acquisition of business benefits; and make no use of gains from bribe or fraud in business 
operations. 

 
In addition, the Company declared its intent to enter a process of Collective Action coalition against 
corruption by the private sector which main member is the Thai Institute of Directors (IOD). 
 
The Board of Directors has assigned the Risk Committee to identify the processes of operational risk 
and fraud management, in order to cope with fraudulent acts and operational mishandlings that may 
lead to fraud. This subcommittee is responsible for risk assessment, analysis, monitoring and control. It 
also compiles the overall risk position to remain within an appropriate risk appetite. Moreover, the BOD 
has assigned the Audit Committee examining and gathering preliminary information or evidence of 
fraud, and coordinating with relevant parties to minimize damages. Both of the Committee is reported to 
the Board of Directors. 
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The Company has specified the best practices regarding control and monitor to prevent a corruption 
risk as the followings:   
 
1. Charity donation can be a corruption risk to the Company when the activity refers to a payment but 

without constructive returns. Besides, the activity can become a claim or a means of corruption. To 
avoid any charity donation with a hidden agenda, the Company has formulated a policy and criteria 
as well as a review process and control details as follows. 

 
 1.1 A charity activity has to be proven that it actually exists; that actions have been made to 

successfully realize the purpose of the project and that it is set up for the real benefit of the 
society. 

1.2    A charity donation has to be proven that it has nothing to do with a reciprocal return with anyone 
or any organization except an action to honor the donor as normally practiced such as 
displaying our logo, mentioning our name at the event or in a PR media. 

 
2. Sponsorships to promote our business, logo or goodwill may, too, contain a risk as money usually 

paid for business or profit is difficult to detect and measure. In addition, the sponsorships could be 
related to bribing. That’s why the Company is stipulating a sponsorship policy, a review process, 
control details and assessment methods as follows. 

 
2.1 A project has to be proven that the person soliciting for sponsorship has actually run the project; 

that his action is to realize the project’s purpose; and that the project is created for the real 
benefit of the society.   

2.2 It has to be proven that sponsorship or any other profit computable in a monetary value such as 
gift of accommodation and food has nothing to do with a reciprocal return with anyone or any 
organization unless it is an announcement to honor the person as normally practiced in the 
business. 

 
3.   As for expenses relating to gifts and others, follow as normal business practiced, normal custom   

Their policies, criteria, review process and control procedures as well as assessment of approval    
criteria will be in line with the CSR regulations 
 
 

Guidelines on monitoring and evaluating compliance with the guidelines on the prevention of 
corruption involvement  
 
The Company has determined guidelines on monitoring and evaluating compliance with the guidelines 
on the prevention of corruption involvement as follows: 
 
1.  Executives and employees are required to regularly appraise their own performance on compliance 

with the Good Corporate Governance and Business Ethics Manual of the Company, which contains 
policies on good corporate governance, business ethics, ethics on support to fraud and corruption 
counteracting, guidelines on the prevention of corruption involvement and employees’ ethics and 
code of conduct. 

  
2.  Outsource Internal Audit Office is used to oversee the internal control system, risk management and 

corporate governance, to provide recommendations continuously by conducting audit in accordance 
with the annual audit plan approved by the Audit Committee and report significant results of the audit 
with recommendations to the Audit Committee. 

 
3.  Administration Department is responsible for testing and evaluating fraud and corruption risk on a 

regular basis to ensure that anticorruption measures are implemented effectively, including 
monitoring, reviewing and improving anticorruption measures on a continued basis, with the 
assessment results being presented to the Risk Management Committee and reported to the Board 
of Directors regularly, on a timely basis. 

 
4.  In case of facts found from the investigation or complaints that there is evidence with a reasonable 

cause to believe that there exists a transaction or abuse that may have a significant impact on the 
Company’s financial position or operations, including an offense or breach of laws or the Company’s 
business ethics or guidelines on the prevention of corruption involvement or suspicious abuse in 
financial reports or internal control system, the Audit Committee will report the findings to the Board 
of Directors for correction and improvement within a period of time deemed appropriate by the Audit 
Committee. 
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The Company has provided various channels for the communication of guidelines on the prevention of 
corruption involvement, such as the Group’s intranet and the Company’s website so that all executives 
and employees can acknowledge and follow. 
 
Moreover, the Company has implemented in-house anti-corruption training program provided to 
employees to give them knowledge about anti-corruption policies and compliance programs. It is 
conducted by administration department   
 
      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 
 
The Company emphasizes on human right as common practice, all employee shall not act or support 
any action to violate any human rights of which the Non violation of human right policies is set in the 
Company’s Business ethics. The Company has policies that employee’s personal information, i.e. 
medical treatment record, working experience, is the secret and shall not be sent or disseminated to 
unauthorized parties. Disclosure or transfer of personal information is only upon the owner’s consent. 
Furthermore, the Company treats all employees equitable, no person shall be discriminated against 
regardless of race, nationality, language, religion, sex, age and education. The Company has 
opportunity for the employee to show their capability by set appropriate remuneration and has 
opportunity for more education and short-term/long-term training. Deliberation related to hiring and 
judgment of performance should be accurate and fair as well as avoid comments or any other matters 
that may lead to conflict.  
However, if any employee receives unfair comment on the matter, the company also allows employees 
to suggest, complaint about abuses as well as other related matters. The Company will resolve such 
problems for benefits to all parties and create good working relationships together. 
 
 
      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. 
 
(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. 1/2016, which was held on February 25, 2016 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, Internal 
control,  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 un-
appropriated connected transaction.    
 
Also in 2015, 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. 1/2016, which was held on February 25, 2016. 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. 2/2015, which was held on May 11, 2015 had appointed DIA and 
Associates Co.,Ltd to be the Company's internal Auditor for year 2015. 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/  Value (‘000)   

Relationship Description 2013 2014 2015 Price/Fee Conditions 

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

1) Rental income 
2) Service income 
3) Reimbursement 
 
 
4)   Service income 

106 
197 
16 

 
 

300 

106 
197 
14 

 
 

-0- 

106 
197 
12 

 
 

-0- 

Rental and service fees 
 
 
 
 
Commission fee from 
introducing clients to buy 
condominium room 
 

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

MAC Capital Advisors Limited 
Related by way of common   
   Directors 
 
Cancelled rental agreement since 
April 2013 

5) Rental income 
6) Service income 
7) Reimbursement 

11 
34 
8 

-0- 
-0- 
-0- 

-0- 
-0- 
-0- 

Rental and service fees 
 

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

Brooker Sukhothai Fund Ltd 
An overseas investment fund     
   related by way of common  
   directors 

8) Service income 
9) Accounts receivable 
 

47,356 
24,765 

188,799 
177,214 

158,271 
161,635 

Overseas subsidiary 
whose income is derived 
from offshore capital 
management 

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

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

10) Service income 
 
11) Service income 

202 
 

111 

202 
 

75 

203 
 

-0- 

Parking Fee for staff 
 
Commission fee from 
introducing clients to buy 
condominium room 
 

Normal business at 
normal market rates 

Civetta Capital  
Related by way of common   
   Directors 
 

12) Reimbursement 
13) Accounts receivable 

-0- 
-0- 

-6- 
-1- 

34 
3 

Courier mail  
 

Normal business at 
normal rate charged to 
other customers 

Minsen Machinery Co.,Ltd. 
Related through the wife of a  
   director of the Company,  
   who is a director 
 

14) Service income -0- -0- 1,500 Business Consulting Normal business at 
normal rate charged to 
other customers 

 
The opinion of the Audit Committee in regard to the connected transactions as at 31 December 2015 
was: 
 
 

Related Parties and Connected Transaction Audit Committee’s Opinion 

Purchase/sale of goods and/or service 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. 
 
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 Consolidated 

Item 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Assets       

Cash and cash equivalents  126,075 199,872 413,961 237,963 223,620 640,582 

Short term Investment, Investment in trading securities 80,100 115,058 465,799 640,281 831,865 1,081,282 

Trade accounts receivable - net       

    - Non-related companies – net 42,961 15,301 10,700 73,453 16,282 32,261 

    - Related companies 3,890 6,202 5,540 24,765 177,215 162,280 

Accounts receivable - Others       

    - Non-related companies  539 1,037 2,508 11,273 1,733 2,832 

    - Related companies 17,778 23,601 4,014 - - - 

Loans – non-related companies  1,782 - - 1,782 - - 

Loans – related companies  194,088 196,108 6,900 - - - 

Other current assets 1,975 7,023 7,017 10,775 14,941 14,739 

Deposit with restriction 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Investment in subsidiary companies - net 130,148 130,148 135,659 - - - 

Other Investments – net 8,928 8,928 89,928 8,928 8,929 89,929 

Property, Plant and Equipment - net 29,596 27,434 25,878 29,763 27,533 25,898 

Investment Property - - 8,691 - - 8,691 

Deferred tax assets  35,465 26,559 36,863 60,152 35,360 39,183 

Other non-current assets 22,262 5,736 2,122 24,911 6,818 3,163 

Total Assets 710,587 778,007 1,230,580 1,139,046 1,359,296 2,115,840 

Liabilities       

Trade accounts payable – non-related companies 6,440 - - 36,891 - - 

Trade accounts payable – related companies 20,593 - - 2,447 1,626 2,098 

Account payable - Others 25,040 26,746 30,577 30,993 30,250 55,042 

Loan from non related companies - 3,697 3,259 - - - 

Loan from related companies 38,000 123,680 110,700 - - - 

Accrued corporate income tax 7,520 11,566 4,904 16,252 17,022 4,904 

Other Current Liabilities 3,837 7,453 1,692 5,114 7,767 3,216 

Deferred tax liabilities - - - 6,202 - - 

Employee benefits obligation  12,248 16,078 17,756 13,775 17,740 19,726 

Total Liabilities  113,678 189,220 168,888 111,674 74,405 84,986 

Shareholders’ Equity       

Registered capital 702,924 702,924 705,919 702,924 702,924 705,919 

Issued and fully paid-up capital 470,668 495,473 594,358 470,668 495,473 594,358 

Warrants 18,506 16,529 8,720 18,506 16,529 8,720 

Discount on shares (29,382) (10,637) 62,903 (29,382) (10,637) 62,903 

Retained earnings – Appropriated - Legal reserve 25,354 28,759 53,308 25,354 28,759 53,308 

Retained earnings – Unappropriated 111,763 58,663 342,403 495,153 629,967 1,105,728 

Other components of shareholders’ equity - - - 28,581 32,921 94,921 

Non-Controlling interests - - - 18,492 91,879 110,916 

Total Shareholders’ Equity 596,909 588,787 1,061,692 1,027,372 1,284,891 2,030,854 

Total Liabilities and Shareholders’ Equity 710,587 778,007 1,230,580 1,139,046 1,359,296 2,115,840 
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 (Unit : Baht ‘000)  

 Audited 

 The Company Only Consolidated 

Item 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Income Statement       

Revenue       

Service income 437,808 42,315 769,536 524,707 238,204 1,094,014 

Unrealized gain in trading securities - 46,982 - - 179,273 - 

Gain on sale of trading securities - 6,477 - 100,989 62,111 2,304 

Dividend 53,320 70,568 22,505 6,320 4,440 22,505 

Interest income 9,812 14,451 10,547 2,882 1,981 7,271 

Reversal of allowance for obsolete inventory - 310 - - 310 - 

Reversal of allowance for doubtful accounts - - 2,842 64 - 2,842 

Reversal of impairment on investment - - 25,461 - - 19,950 

Gain on sale of investment - - 29,050 - - 29,050 

Other income 2,147 7,650 5,402 3,109 8,238 5,588 

Total Revenues 503,087 188,753 865,343 638,071 494,557 1,183,524 

Expenses      

Cost of service 112,424 27,131 117,781 156,386 57,914 118,983 

Selling and administrative expenses 50,469 54,570 55,088 66,645 58,070 58,832 

Unrealized loss in trading securities 83,647 - 76,028 218,192 - 55,179 

Loss on sale of trading securities 94,213 - 1,518 - - - 

Financial costs 197 6,183 6,317 - 34 - 

Total Expenses 340,950 87,884 256,732 441,223 116,018 232,994 

Profit (loss) before income tax 162,137 100,869 608,611 196,848 378,539 950,530 

Corporate income tax (2,083) (32,784) (117,618) 14,816 (49,300) (124,098) 

Net Profit (Loss) for the Year 160,054 68,085 490,993 211,664 329,239 826,432 

Attributable to :      

   Equity holder of the parent 160,054 68,085 490,993 254,368 255,852 807,395 

   Non-controlling interests - - - (42,704) 73,387 19,037 

 160,054 68,085 490,993 211,664 329,239 826,432 
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(Unit : Baht ‘000)  

 Audited 

 The Company Only Consolidated 

Item 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Cash flows from operating activities   

Net profit (loss) for the year 
160,054 68,085 490,993 211,664 329,239 826,432 

Adjustments to reconcile net profit to net cash       

   provided by (used in) operating activities       

   Depreciation 2,276 2,321 2,467 2,359 2,401 2,546 

   Allowance for doubtful account (reversal) - - (2,842) (64) - (2,842) 

   Impairment on investment (reversal) - - (25,461) - - (19,950) 

   Loss (gain) on sale of investment - - (29,050) - - (29,050) 

   Unrealized loss (gain) in trading securities 83,647 (46,982) 76,028 218,192 (179,273) 55,179 

   Loss from equipment written off 84 - 1 84 - 1 

   Dividend received from subsidiaries (52,505) (66,128) - - - - 

   Settlement of service revenue by ordinary shares -       

      Of other company (396,348) - (188,000) (396,348) - (188,000) 

   Employee benefits 1,255 1,548 1,678 2,057 1,829 1,987 

   Income tax expense of current year 7,520 23,878 127,921 16,252 30,709 127,921 

   Deferred tax (income) expense (5,437) 8,906 (10,303) (31,068) 18,591 (3,823) 

   Financial costs 197 6,183 6,317 - 34 - 

Operating Gain (loss) before changes in operating assets and        

       liabilities (199,257) (2,189) 449,749 23,128 203,530 770,401 

Operating assets decrease (increase)       

   Short –Term Investment 406,568 12,024 (238,770) 82,850 (12,312) (251,701) 

   Trade accounts receivable - other parties (20,918) 27,659 4,601 (50,940) 57,172 (15,979) 

   Trade accounts receivable - related parties 942 (2,311) 662 77,187 (152,450) 14,935 

   Other Accounts receivable  - other parties (72) (499) (1,471) (10,183) 9,540 (1,099) 

   Other Accounts receivable  - related parties 13,618 10,584 19,587 - - - 

   Other current assets 3,671 (5,048) 7 3,425 (4,166) 203 

   Other non-current assets - 18,591 17,826 698 20,770 18,161 

Operating liabilities increase (decrease)       

   Trade accounts payable – other parties 3,715 (6,440) - 34,167 (36,891) - 

   Trade accounts payable – related parties 19,523 (20,593) - 978 (821) 472 

   Other current liabilities (23,797) 1,341 (5,575) (25,397) (14,500) 17,033 

Net cash received (paid) from operation 203,993 33,119 246,616 135,913 69,872 552,426 

   Payment of Interest expense (197) (6,183) (6,317) - (34) - 

   Payment of Corporate income tax (13,074) (14,376) (145,661) (14,447) (16,365) (151,411) 

Net cash provided by (used in) operating activities 190,722 12,560 94,638 121,466 53,473 401,015 

Cash flows from investing activities       

   Investment  in subsidiary, (increase)decrease (2,000) - - - - - 

   Proceeds from sale of investments - - 49,000 - - 49,000 

   Purchase of property, plant and equipments (368) (159) (800) (588) (171) (800) 

   Investment Property, (increase) decrease - - (8,804) - - (8,804) 

   Loan to related company  (increase) decrease (129,812) (2,020) 189,208 - - - 

   Loan to other parties (increase) decrease  3,739 1,782 2,842 3,739 1,782 2,842 

   Dividend received from subsidiaries 52,505 49,721 - - - - 

   Other investments, (increase) decrease - - (81,000) - (1) (81,000) 

Net cash provided by (used in)  investing activities (75,936) 49,324 150,446 3,151 1,610 (38,762) 

Cash flow from financing activities       

   Loan from related company, increase (decrease)  38,000 85,680 (12,980) - - - 

   Ordinary shares increased - exercise of warrants - 41,572 164,616 - 41,572 164,616 

   Cash received in advance for exercise warrants 716 158 74 716 158 74 

   Dividend paid by the Company (78,628) (115,497) (182,704) (78,628) (115,497) (182,704) 

Net cash provided by (used in) financing activities (39,912) 11,913 (30,994) (77,912) (73,767) (18,014) 
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(Unit : Baht ‘000)  

 

 Audited 

 The Company Only Consolidated 

Item 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

   Difference from translation of financial statements - - -   20,613 4,341 72,724

   Increase (Decrease) in cash and cash equivalents - net 74,874 73,797 214,090 67,318 (14,343) 416,963

   Cash and cash equivalents, beginning of years 51,201 126,075 199,872 170,645 237,963 223,620

 
Cash and cash equivalents, end of years 126,075 199,872 413,962 237,963 223,620 640,583
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RATIO ANALYSIS 
(Unit : Baht ‘000)  

 Audited 

 The Company Only Consolidated 

Item 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Liquidity Ratios       

Liquidity Ratio (times) 4.63 3.26 6.06 10.91 22.34 29.63 

Quick Ratio (times) 2.49 1.94 5.93 10.65 22.04 29.37 

Cash Ratio (times) 2.73 0.39 0.58 1.72 1.28 6.58 

Accounts Receivable/Turnover (times) 11.88 1.24 40.78 4.71 1.63 5.64 

Collection Period (days) 30.31 290.76 8.83 76.39 220.44 63.84 

Accounts Payable/Turnover (times) 24.54 8.43 - 7.90 3.14 - 

Payment Period (days) 14.67 42.73 - 45.60 114.66 - 

Cash Cycle (days) 15.64 248.04 - 30.79 105.78 - 

Profitability Ratios       

Gross Profit Margin (%) 74.32% 35.88% 84.69% 70.20% 75.69% 89.12% 

Net Operating Profit Margin (%) 66.83% 50.88% 78.17% 64.71% 76.04% 84.11% 

Other Profit Margin (%) 2.38% 11.87% 8.47% 0.95% 2.13% 5.47% 

Operating Cash / Net Profit (%) 56.74% 63.96% 15.28% 28.60% 25.82% 42.62% 

Net Profit Margin (%) 31.81% 36.07% 56.74% 39.86% 51.73% 68.22% 

Return on Equity (%) 28.89% 11.48% 59.50% 26.82% 22.13% 48.70% 

Efficiency Ratios       

Return on Assets (%) 25.16% 9.15% 48.89% 24.41% 20.48% 46.47% 

Return on Fixed Asset (%) 530.64% 246.91% 1,591.73% 836.50% 901.47% 2,607.58% 

Asset Turnover (times) 0.79 0.25 0.86 0.61 0.40 0.68 

Financial Policy Ratios       

Debt to Equity Ratio (times) 0.19 0.32 0.16 0.11 0.06 0.04 

Capability to Pay Interest Ratio (times) 933.74 2.45 4.64 - 1,385.21 - 

Capability to Pay Contingency Ratio (times) 4.54 1.81 0.46 1.48 0.82 2.09 

Dividend per Ratio (%) 107.63% 169.64% 37.21% 67.72% 45.14% 22.63% 

Dividend per Share (Baht per share) 0.18 0.12 0.04 0.18 0.12 0.04 

Per Share Data       

Par Value (Baht per share) 0.50 0.50 0.125 0.50 0.50 0.125 

Net Profit (Baht per share)       

   Basic earnings (loss) per share 0.20 0.02 0.14 0.32 0.07 0.24 

   Diluted earning (loss) per share 0.17 0.02 0.13 0.27 0.07 0.21 

Book Value (Baht per share) 0.63 0.15 0.22 1.09 0.32 0.43 
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EXPLANATION AND ANALYSIS BY MANAGEMENT 
 
Operating Results of the Company and Its Subsidiaries in 2015 
 
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 2015 increased by Baht 855.81 million or by 359.28% to Baht 1,094.01 
million from Baht 238.20 million. This was due to the fact that the Company completed service on 
success fee of two big projects which were listed companies in the first quarter of year 2015.     
 
In this regard, cost of services and administrative expenses for 2015 increased by Baht 61.83 million or 
by 53.31% to Baht 177.81 million from Baht 115.98 million. 
 
As a result, net profit margin increased from net profit margin 51.73% in 2014 to net profit margin 
68.22% in 2015 

    

Investment income decreased by Baht 221.01 million when compared with last year since decreased in 
fair value of trading securities as of December 2015, details as the followings:   

 
 Unrealized gain in trading securities decreased Baht 179.27 million, however, gain on sale 

of trading securities decreased by Baht 59.81 million from Baht 62.11 million in 2014 to 
Baht 2.30 million in 2015.  

 Dividend income increased from 2014 by Baht 18.06 million from Baht 4.44 million in 2014 
to Baht 22.50 million in 2015.      

 
Other revenues increased 514.52% or by Baht 54.17 million from Baht 10.53 million to Baht 64.70 
million in 2015. This increase was due to  reversal of impairment on investment increased by Baht 
19.95 million, Gain on sale of investment increased by Baht 29.05 million, interest receivable increased 
by Baht 5.29 million while other income decreased by Baht 2.65 million. 
 
Gross profit margin increased from 75.69% in 2014 to 89.12% in 2015 resulting in a net profit of Baht 
807.40 million compared to a net profit of Baht 255.85 million in 2014. Basic earnings per share 
increased from profit per share Baht 0.07 in 2014 to profit per share Baht 0.24 in 2015 while diluted 
earnings per share increased from 2014 to profit per share Baht 0.21.           
 
EFFECTS TO EARNINGS PER SHARE 

The Company has adjusted the number of weighted average shares for recalculation of the earnings per share for the 
year ended December 31, 2014 to reflect the change in the number of shares caused by the change in par value of 
the ordinary shares as, the resolution of the Annual General Shareholders Meeting No. 1/2015 on 27 April 2015 from 
at par 0.50 baht per share to 0.125 baht per share. As the consequence, the number of weighted average ordinary 
shares and earnings per share for the year ended December 31, 2014 are as follows: 

 
For the year ended December 31, 2014 

 Consolidated Financial 
Statement  Separate Financial Statement

 As previously
Reported 

After 
Reclassifications 

 As previously 
Reported 

 After 
Reclassifications

       

Number of weighted average shares 
(thousand shares) 

955,096 3,820,383 

 

955,096  3,820,383 
Earnings per share for the year ended  
(baht) 0.27 0.07 

 
0.07  0.02 

 
 
 
 



Annual Report 2015  The Brooker Group Public Co Ltd 

 

 74

Performance by Division 
 
In 2015, the Company’s revenues were mainly derived from provision of business and financial 
consulting, investment, real estate brokerage and consultancy, offshore capital management services, 
and its investment. 
 
The Company’s revenue structure by type of business was as follows:  
 

   2013 2014 2015 

  % Baht  Baht  Baht  

Revenue Operated By Holding ’000 % ’000 % ’000 % 

Business and Financial BROOK 424,960 66.60 33,595 6.79 764,484 64.60 

   Consultancy,        

Real Estate Brokerage Binswanger Brooker       

   and Consultancy (Thailand) Ltd  16,861 2.64    75 0.02 25,000 2.11 

Income from Other       

   Subsidiaries   82,886 12.99 204,406 41.33 304,153 25.70 

Interest Income BROOK 2,882 0.45 1,981 0.40 7,271 0.62 

Dividend Income BROOK &  6,320 0.99 4,440 0.90 22,505 1.90 

 Subsidiaries        

Unrealized gain in  BROOK &  - - 179,273 36.25 - - 

Trading securities Subsidiaries        

Gain on sale of  BROOK &  100,989 15.83 62,111 12.56 2,304 0.19 

Trading securities Subsidiaries        

Other Income* BROOK &  3,173 0.50 8,676 1.75 57,807 4.88 

 Subsidiaries        

Total Revenues 
 

638,071 100.00 494,557 100.00 1,183,524 100.00 

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 2015 from business activity of business and financial 
consulting, Real Estate Brokerage and Consultancy and investment advisory totaled Baht 1,093.64 
million, which accounted for 92.41% of the total consolidated revenues in 2015. 
 
Dividend income of Baht 22.51 million, accounting for 1.90% of total revenues in 2015 due to dividend 
income from trading securities.  Interest income increased by Baht 5.29 million to Baht 7.27 million in 
2015 from Baht 1.98 million in the previous year.  
 
No unrealized gain from trading securities in 2015 and Gain on sale of trading securities of Baht 2.30 
million, accounted for 0.19% of the total consolidated revenues in 2015. Other revenues totaled Baht 
57.81 million, which accounted for 4.88% of the total consolidated revenues in 2015 which included 
reversal of impairment on investment and gain on sale of investment of Baht 49 million. 
 
Cost of services increased by Baht 61.07 million from Baht 57.91 million to Baht 118.98 million in 2015. 
This was mainly due to services income increased by Baht 855.81 million from Baht 238.20 million to 
Baht 1,094.01 million in 2015.     
 
Selling and administrative expenses slightly increased by Baht 0.76 million. The increase is due to 
increase in staff and management benefit.     
 
This has raised the Company’s gross profit margin up from 75.69% in 2014 to 89.12% in 2015. 
 
This has caused the Company and its subsidiaries to register a consolidated net profit of Baht 807.40 
million for the year from a net profit of Baht 255.85 million in 2014. Net profit margin increased from net 
profit margin 51.73% in the previous year to net profit margin 68.22% in 2015. Diluted earnings per 
share of Baht 0.21 in 2015 increased from earnings per share of Baht 0.07 in 2014.  
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Financial Status of the Company and Its Subsidiaries 
 
Assets 
 
As at 31 December 2015, consolidated total assets increased by Baht 756.54 million or by 55.66% to 
Baht 2,115.84 million from Baht 1,359.30 million in 2014. Details are as follows: 
 

 Total current assets increased by Baht 668.32 million. This was mainly due to increased in 
cash and cash equivalents by Baht 416.96 million from operating results. Short term investment 
increased by Baht 249.42 million, increased in trade accounts receivable –non related 
companies by Baht 15.98 million, decreased in trade accounts receivable - related companies 
by Baht 14.93 million, increased in accounts receivable - other by Baht 1.09 million and 
decreased in other current assets –value added tax –net by Baht 0.20 million.     

  
 Total non-current assets increased by Baht 88.22 million. This was mainly due to increased in 

other investments by Baht 81 million, increased in investment property by Baht 8.69 million, 
increased in deferred tax assets by Baht 3.82 million, decreased in withholding tax withheld by 
Baht 0.12 million and decreased in property plant and equipment –net by Baht 1.63 million and 
decreased in other non-current assets – Others  by Baht 3.54 million             

 
Trade accounts receivable- net non-related companies total amount Baht 32.26 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 32.26 million was accounts 
receivable overdue within 1 year. 
 
Loan to Others – Apex Development PCL, the Company has got partially settlement of principal in year 
2015 amounting to Baht 2.74 million. Remain principal amount Baht 24.63 million had been fully set up 
allowance for doubtful accounts. 
              
As at 31 December 2015, the Company has got partially settlement of principal of Baht 100,000 from 
Kingdom Property Co Ltd. Remain principal amount Baht 4.91 million had been fully set up allowance 
for doubtful accounts. 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  
1. investments of Baht 8.93 million Apex Development Public Co Ltd, a property development 
company.        
2. A subsidiary, Brooker International Co., Ltd, invests in common shares of Civetta Capital, fund 
management in Civetta Fund, amounting to Baht 612.13 equivalent to EURO 12.50 which represents 
12.5% of the total ordinary shares. 
3. GM Multimedia Plc, publishing company, amounting to Baht 1.0 million 
4. Advance Finance Plc, finance company, amounting to Baht 80 million.     
 

 
Liabilities and Shareholders’ Equity 
 
Consolidated total liabilities increased by 14.22% or Baht 10.58 million to Baht 84.98 million in 2015 
from Baht 74.40 million in the previous year. The increase is due to increase in current liabilities by 
Baht 8.59 and non-current liabilities by Baht 1.99 million. The Company had only current and no long-
term liabilities.  
 
Increased in current liabilities major came from accounts payable - related increases by Baht 0.47 
million, accounts payable - Other increased by Baht 24.79 million and accrued corporate income 
decreased by Baht 12.12 million. Other current liabilities –Others decreased major due to withholding 
tax withheld interim dividend payment on 1 December 2014 had been paid by Baht 4.55 million in 
beginning of year 2015.         
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Non-current liabilities increased from employee benefit obligation by Baht 1.99 million.  
 
As at 31 December 2015, shareholder’s equity increased by 58.06% or Baht 745.96 million from Baht 
1,284.89 million in 2014 to Baht 2,030.85 million in 2015 as recorded consolidated net profit Baht 
807.40 million, increase in Non-controlling interests of Baht 19.04 million, increase in difference from 
translation of financial statements of Baht 72.72 million, dividend payment of Baht 182.70 million and 
ordinary shares of Brooker issued to warrants holders due to exercise BROOK-W4 of Baht 164.62 
million and transfer loss from actual  of sale trading securities to Retained earnings by Baht 135.12 
million.        
 
As the Company registered a net profit of Baht 490.99 million in 2015 in its separate financial 
statement, together with during the year made cash interim dividend payment of Baht 142.59 million. 
The Company had appropriated Baht 24.55 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 2015 for the Company only was Baht 342.40 million and for 
the consolidated financial statements was Baht 1,105.73 million. 
 
Despite its low debt to equity ratio of 0.04 times as at 31 December 2015 compared to 0.06 times in 
2014, the Company had increased in liquidity in 2015 of 29.63 times as opposed to 22.34 times in the 
previous year. Return on asset and return on equity ratios for the year are equal to 46.47% and 
48.70%, respectively. 
 
 
Cash Flow 
 
As at 31 December 2015, cash and cash equivalent was Baht 640.58 million, which is a net decrease 
of Baht 416.96 million from 2014 with operating gain before changes in operating assets and liabilities 
of Baht 770.40 million, net cash used in operating activities of Baht 369.39 million, net cash used in   
investing activities of Baht 38.76 million, and net cash used in by financing activities of Baht 18.04 
million, as well as translation adjustment of the financial statement of the overseas subsidiaries 
increase of Baht 72.72 million. 
 
Net cash used by operating activities of Baht 369.39 million were used by short term investment of Baht 
251.70 million, used by trade accounts receivable –other parties of Baht 15.98 million, provided by  
trade accounts receivable – related parties of Baht 14.93 million, used by Other accounts receivable – 
other parties of Baht 1.10 million, provided by Other current assets and Other non-current assets of 
Baht 18.36 million, provided by trade accounts payable –related parties and other accounts payable – 
other parties by Baht 25.26 million, used by other current liabilities of Baht 7.76 million and payment of 
Corporate income tax of Baht 151.41 million. 
        
Net cash used in investing activities of Baht 38.76 million were provided by proceeds from sale of 
investment of Baht 49 million, used by other investment increase of Baht 81 million, used by purchase 
of property, plant and equipment and investment property of Baht 9.60 million, provided by loan to other 
parties decrease of Baht 2.84 million       
 
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 18.01 million were cash received for exercise warrants of 
Baht 164.69 million and dividend paid by the Company of Baht 182.70 million    
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Audit Fee for 2015 
 
(1) Audit Fee 
 
 Audit fee of the Company and its subsidiaries for the year 2015 payable to A.M.T. & Associates 

was: 
 

 Audit Fee of Baht 1,640,000 
      

(The Audit fee of the company and its subsidiaries in 2015 is subject to change pursuant to the 
actual number of subsidiaries and/or actual workload)   
 

 (2)  Non-audit Fee:  None 
 
 
 
 
 
 
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, 2015, 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, 2015, and the result of their operation and cash flows for the year then ended in 
accordance with financial reporting standards. 

 

                                                                               

                                                                        

 
 
 
 
 
 

A.M.T. & ASSOCIATES 
Bangkok, Thailand 
February 25, 2016 

( Chaiyuth Angsuwithaya ) 

Certified Public Accountant 

Registration No. 3885 
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FINANCIAL STATEMENTS  
 

THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

AS AT 31 DECEMBER 2015 
     (Unit : Baht) 

  Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 Note 2015 2014 2015 2014 

 A S S E T S       

CURRENT  ASSETS      

Cash  and cash equivalents 3  640,582,283.39  223,619,686.15  413,961,302.06     199,871,546.07 

Short-term investments 4  1,081,282,283.16  831,865,473.11  465,799,333.38     115,057,933.15 

Trade  accounts receivable - net      

Non-related companies 5  32,260,500.00  16,281,820.00  10,700,000.00      15,301,000.00 

Related  companies 2.2  162,280,066.67  177,215,042.07  5,540,163.67        6,201,674.19 

Accounts receivable - Other      

Non-related companies 6  2,832,381.06  1,733,435.94  2,508,272.12        1,037,470.29 

Related  companies 2.3  -    -    4,014,054.72      23,601,146.59 

Loans      

Non-related companies 7  -    -    -                           -   

Related  companies 2.4  -    -    6,900,000.00     196,108,186.62 

Other  current   assets      

Value  added tax - net   14,738,713.38  14,941,171.08  7,016,598.68        7,023,230.73 

TOTAL CURRENT ASSETS  
  

1,933,976,227.66 1,265,656,628.35  916,439,724.63  
  

564,202,187.64 

      

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                         -                           -      135,659,423.66     130,148,048.66 

Other investments 10       89,928,579.12        8,928,526.12      89,927,966.99        8,927,966.99 

Property, Plant and Equipment - net 11       25,897,827.11      27,532,530.29      25,877,668.98      27,434,168.04 

Investment Property 12         8,691,399.15                         -          8,691,399.15                          -   

Deferred tax assets 17       39,182,963.45      35,359,877.07      36,862,396.61       26,559,203.50 

Other non-current assets      

Withholding tax withheld         2,956,650.12        3,071,556.18        1,990,227.98         2,063,701.56 

Others           206,510.00       3,746,900.00 
   

130,910.00  
  

3,671,300.00 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS     181,863,928.95     93,639,389.66   314,139,993.37     213,804,388.75 

TOTAL ASSETS  2,115,840,156.61 1,359,296,018.01 1,230,579,718.00     778,006,576.39 

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

AS AT 31 DECEMBER 2015 
  (Unit : Baht)

  Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 Note 2015 2014 2015 2014 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY        

CURRENT LIABILITIES      

Accounts Payable – Trade      

Non-related companies                          -                           -                           -                           -   

Related  companies 2.5        2,097,959.55        1,625,976.33                          -                           -   

Accounts Payable – Other      

Non-related companies 13      55,041,501.55      30,250,144.84    30,576,586.26   26,745,716.11 

Related  companies 2.6                         -                           -       3,259,129.32    3,696,505.62 

Loan from related companies 2.7                         -                           -   110,700,000.00 123,680,000.00 

Accrued corporate income tax         4,903,897.42     17,021,743.14      4,903,897.42   11,565,557.97 

Other current liabilities      

Suspense output tax         2,481,300.51        1,396,204.79       1,028,800.51    1,385,704.79 

Others           735,072.43        6,371,380.42        663,235.26     6,067,185.09 

TOTAL CURRENT LIABILITIES       65,259,731.46      56,665,449.52   151,131,648.77 173,140,669.58 

NON-CURRENT LIABILITIES      

Deferred tax liabilities 17                         -                           -                           -                           -   

Employee benefits obligation 14      19,725,917.00      17,739,213.00     17,756,433.00   16,078,906.00 

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES       19,725,917.00      17,739,213.00     17,756,433.00   16,078,906.00 

TOTAL LIABILITIES       84,985,648.46      74,404,662.52  168,888,081.77 189,219,575.58 

SHAREHOLDERS' EQUITY      

Share capital - Baht 0.50 each in year 2014 19     

Share capital - Baht 0.125 each in year 2015 19     

Registered      

     - Ordinary share 1,405,847,286 shares in year 2014 19  702,923,643.00  702,923,643.00 

     - Ordinary share 5,647,349,128 shares in year 2015 19 705,918,641.00  705,918,641.00  

Issued and paid up      

- Ordinary share 990,945,813 shares in year 2014      -   495,472,906.50          -   495,472,906.50 

- Ordinary share 4,754,864,745 shares in year 2015 594,358,093.13   -   594,358,093.13         -   

Warrants 15       8,720,308.75     16,529,437.60        8,720,308.75   16,529,437.60 

Discount on  share capital      62,902,418.29   (10,637,348.19)     62,902,418.29 (10,637,348.19) 

Retained earnings      

Appropriated - Legal reserve      53,308,170.05     28,758,527.86      53,308,170.05   28,758,527.86 

Unappropriated  1,105,728,242.73    629,966,659.75     342,402,646.01   58,663,477.04 

Other components of shareholders' equity      94,920,870.53     32,921,711.59                          -                           -   

Total Equity of the Parent  1,919,938,103.48 1,193,011,895.11  1,061,691,636.23 588,787,000.81 

Non-controlling interests     110,916,404.67     91,879,460.38                          -                           -   

Total Shareholders' Equity  2,030,854,508.15 1,284,891,355.49  1,061,691,636.23 588,787,000.81 

TOTAL  LIABILITIES  AND SHAREHOLDERS’ 

EQUITY 
 

2,115,840,156.61 1,359,296,018.01  1,230,579,718.00 778,006,576.39 

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.  
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO LTD AND ITS SUBSIDIARIES 
STATEMENT OF INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 AND 2014 
         (Unit : Baht) 

  Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 Note 2015 2014 2015 2014 

REVENUES      

Services income  1,094,014,167.30 238,204,034.52  769,536,398.85 42,314,785.62 

Unrealized gain in trading securities                          -    179,273,090.76                       -   46,981,980.73 

Gain on sales of trading securities  2,304,084.47 62,110,845.21                       -   6,476,721.42 

Dividend income 9(1) 22,504,776.44 4,439,973.75  22,504,776.44 70,567,810.55 

Other income      

Interest income  7,270,832.99 1,980,620.44  10,546,616.84 14,450,733.32 

Reversal of allowance for obsolete inventory                          -   310,155.68                       -   310,155.68 

Reversal of allowance for doubtful accounts 7 2,841,874.00                      -   2,841,874.00                      -   

Reversal of impairment on investment 9, 10 19,950,000.00                      -   25,461,375.00                      -   

Gain on sale of investment  29,050,000.00                      -   29,050,000.00                      -   

Others  5,587,965.34 8,237,952.80  5,402,354.85 7,650,352.94 

Total revenues 2.1 1,183,523,700.54 494,556,673.16  865,343,395.98 188,752,540.26 

EXPENSES      

Cost of services  118,982,938.24 57,913,915.43    117,780,619.93   27,130,611.86 

Administrative expenses       58,831,784.49 58,070,225.04      55,088,099.64   54,570,538.80 

Unrealized loss in trading securities 4.4      55,178,738.94                      -       76,028,597.74                      -   

Loss on sales of trading securities                          -                        -         1,518,320.83                      -   

Financial costs                          -   33,553.77        6,316,769.09     6,182,937.62 

Total expenses 2.1 232,993,461.67 116,017,694.24    256,732,407.23 87,884,088.28 

Profit (loss) before income tax  950,530,238.87 378,538,978.92  608,610,988.75 100,868,451.98 

Income tax expense 17 (124,098,251.65) (49,299,514.30) (117,618,144.92) (32,783,907.93) 

NET PROFIT (LOSS)  826,431,987.22 329,239,464.62    490,992,843.83 68,084,544.05 

Net income (loss) attributable to :      

Equity holders of the parent  807,395,042.93  255,851,562.31  490,992,843.83 68,084,544.05 

Non-controlling interests       19,036,944.29 73,387,902.31                       -                        -   

  826,431,987.22 329,239,464.62  490,992,843.83 68,084,544.05 

BASIC EARNINGS PER SHARE      

Equity holders of the parent  (Baht) 16                      0.24                   0.07                    0.14                   0.02 

Number of weighted average shares (shares)       3,402,170,754 3,820,383,000  3,402,170,754 3,820,383,000 

DILUTED EARNINGS PER SHARE      

Equity holders of the parent  (Baht) 16                      0.21                   0.07                    0.13                   0.02 

Number of weighted average shares (shares)       3,880,026,607 3,803,967,056  3,880,026,607 3,803,967,056 

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

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 AND 2014 

 
        

(Unit : Baht) 

  
Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 Note 2015 2014 2015 2014 

      

Profit (loss) for the years     826,431,987.22    329,239,464.62 490,992,843.83   68,084,544.05 

      

Other comprehensive income (loss)      

Other comprehensive income to be reclassified 

to profit or loss in subsequent for the years : 

Exchange differences on translating foreign operations 72,724,358.94       4,340,874.59                        -                          -   

Other comprehensive income not to be reclassified 

to profit or loss in subsequent for the years : 

Gain (loss) from estimate of actuarial   assumptions 14 
  

-      (2,135,873.00) - (2,282,349.00) 

Other comprehensive income (loss) for the  

     years, net of tax 
 

72,724,358.94       2,205,001.59                       -   (2,282,349.00) 

Total comprehensive income (loss) for the years   899,156,346.16  331,444,466.21 490,992,843.83 65,802,195.05 

      

Total comprehensive income (loss) attributable to :      

Equity holders of the parent  880,119,401.87    258,056,563.90  490,992,843.83   65,802,195.05 

    Non-controlling interests  19,036,944.29      73,387,902.31                       -                        -   

  899,156,346.16    331,444,466.21  490,992,843.83   65,802,195.05 

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.  
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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, 2015 AND 2014 

     

  

 
(Unit : Baht) 

 Note 

Issued and 
paid - up 

share 
capital Warrants 

Discount on 
Share 
capital 

Retained earnings (Deficit) 

Other  
components of 
shareholders' 

equity 

Total 

Appropriated 

legal reserve Unappropriated 

Gain (loss)     
from estimate  

of actuarial 
assumptions 

Beginning balance as 
at January 1, 2014  470,668,285.00 18,505,901.60 (29,381,737.57) 25,354,300.66 111,762,984.34 - 596,909,734.03 

Changes in equity for 
2014         
    Ordinary shares 
      Increased –     
      exercise of warrants   15.1 24,804,621.50 (1,976,464.00) 18,744,389.38 - - - 41,572,546.88 

   Cash Dividend paid 18 - - - - (115,497,475.15) - (115,497,475.15) 

   Appropriated to 
      legal reserve  - - - 3,404,227.20 (3,404,227.20) - - 
   Total  
      comprehensive  
      income (loss) for  
      the year  - - - - 68,084,544.05 (2,282,349.00) 65,802,195.05 
   Transfer Gain (loss)     
      from estimate of  
      actuarial 
      - assumptions to   
        Retained earnings  - - - - (2,282,349.00) 2,282,349.00 - 

Ending balance as at  
December 31, 2014  495,472,906.50 16,529,437.60 (10,637,348.19) 28,758,527.86 58,663,477.04 - 588,787,000.81 

Beginning balance as 
at January 1, 2015  495,472,906.50 16,529,437.60 (10,637,348.19) 28,758,527.86 58,663,477.04 - 588,787,000.81 

Changes in equity for 
2015         

    Ordinary shares 
      Increased –     
      exercise of warrants   15.1 98,885,186.63 (7,809,128.85) 73,539,766.48 - - - 164,615,824.26 

   Cash Dividend paid 18 - - - - (182,704,032.67) - (182,704,032.67) 

   Appropriated to 
      legal reserve  - - - 24,549,642.19 (24,549,642.19) - - 
   Total  
      comprehensive  
      income (loss) for  
      the year  - - - - 490,992,843.83 - 490,992,843.83 

Ending balance as at  
December 31, 2015  594,358,093.13 8,720,308.75 62,902,418.29 53,308,170.05 342,402,646.01 - 1,061,691,636.23 

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

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 AND 2014 
 (Unit : Baht)

  Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 Note 2015 2014 2015 2014 

      

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES :      

Net profit (loss) for the year  826,431,987.22 329,239,464.62 490,992,843.83  68,084,544.05 

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

Depreciation 11 , 12 2,545,718.57 2,401,283.50 2,467,514.45  2,320,975.66 

Allowance for doubtful account (reversal) 7 (2,841,874.00)                          -  (2,841,874.00)                           -   

Impairment on investment (reversal) 9 , 10 (19,950,000.00)                          -   (25,461,375.00)                           -   

Loss (gain) on sale of investment  (29,050,000.00)                          -   (29,050,000.00)                           -   

Unrealized loss (gain) in trading securities 4.4 55,178,738.94 (179,273,090.76) 76,028,597.74  (46,981,980.73) 

Loss from equipment written off   1,225.63                          -   1,225.63                            -   

Dividend received from subsidiaries 9(1)                          -                            -                            -   (66,127,836.80) 

Settlement of service revenue by ordinary– 
     shares of other company 

4.3 (188,000,000.00)                          -   (188,000,000.00)                           -   

       Employee benefits 14 1,986,704.00 1,828,526.50 1,677,527.00  1,548,181.10 

Income tax expense of current year 17 127,921,338.03 30,708,523.45 127,921,338.03 23,877,754.55 

Deferred tax (income) expense 17 (3,823,086.38) 18,590,990.85 (10,303,193.11) 8,906,153.38 

Financial costs                           -   33,553.77 6,316,769.09  6,182,937.62 

Operating gain (loss) before changes in 
operating assets and liabilities 

 770,400,752.01 203,529,251.93 449,749,373.66  (2,189,271.17) 

Operating assets (increase), decrease      

    Short - term Investment 4.3 (251,700,534.08) (12,311,603.50) (238,769,997.97) 12,023,880.46 

Trade accounts receivable - other parties    (15,978,680.00) 57,171,633.00 4,601,000.00  27,659,500.00 

Trade accounts receivable - related parties  14,934,975.40 (152,450,121.67) 661,510.52  (2,311,351.30) 

Other accounts receivable - other parties  (1,098,945.12) 9,539,848.76 (1,470,801.83) (498,752.31) 

Other accounts receivable - related parties                           -                            -   19,587,091.87  10,583,541.89 

Other current assets  202,457.70 (4,166,195.99) 6,632.05  (5,047,974.94) 

Other non-current assets  18,161,436.34 20,770,145.96 17,825,598.75  18,590,875.96 

Operating liabilities increase, (decrease)      

   Trade accounts payable - other parties                           -   (36,891,166.89)                          -   (6,439,502.89) 

Trade accounts payable - related parties  471,983.22 (820,818.11)                          -   (20,593,375.00) 

Other accounts payable - other parties  24,791,356.71 (742,918.85) 3,830,870.15  1,706,237.67 

Other accounts payable - related parties                           -                            -   (437,376.30) 3,696,505.62 

Other current liabilities  (7,758,895.00) (13,756,850.01) (8,968,536.84) (4,061,784.93) 

 Net cash received from operation  552,425,907.18 69,871,204.63 246,615,364.06  33,118,529.06 

      Payment of interest expense                           -   (33,553.77) (6,316,769.09) (6,182,937.62) 

             Payment of Corporate income tax  (151,411,431.38) (16,364,815.29) (145,660,841.10) (14,375,898.14) 

    Net cash provided by (used in) operating  
   activities  

401,014,475.80 53,472,835.57 94,637,753.87  12,559,693.30 

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

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 AND 2014 
  (Unit : Baht) 

  Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 Note 2015 2014 2015 2014 

CASH  FLOWS  FROM  INVESTING  

ACTIVITIES : 
     

Proceeds from sale of investments  49,000,000.00                         -   49,000,000.00                           -   

Other investment, (increase) decrease 10 (81,000,053.00) (559.13) (81,000,000.00)                           -   

Purchase of property, plant and equipments 11 (800,086.17) (171,175.80) (800,086.17) (159,375.80) 

Investment Property, (increase) decrease 12 (8,803,554.00)                          -   (8,803,554.00)                           -   

Loan to other parties (increase) decrease 7 2,841,874.00 1,782,046.94  2,841,874.00 1,782,046.94 

Loan to related company (increase) decrease 2.4                          -                            -   189,208,186.62     (2,020,231.84) 

Dividend received from subsidiaries 9(1)                          -                            -                            -       49,721,436.80 

Net cash provide by (used in) investing  

   Activities 
  (38,761,819.17)    1,610,312.01   150,446,420.45     49,323,876.10 

CASHFLOWS  FROM  FINANCING  ACTIVITIES      

Loan from related company, increase   

(decrease) 
2.7                          -                            -     (12,980,000.00)   85,680,000.00 

Ordinary shares increased - exercise of 

warrants 
15.1  164,615,824.26    41,572,546.88   164,615,824.26    41,572,546.88 

Cash received in advance for exercise warrants 15.1           73,790.08        157,753.50             73,790.08       157,753.50 

Dividend paid by the Company 18 (182,704,032.67) (115,497,475.15) (182,704,032.67) (115,497,475.15) 

Net cash provided by (used in) financing 

   Activities 
   (18,014,418.33)  (73,767,174.77)   (30,994,418.33)     11,912,825.23 

Difference from translation of financial statements     72,724,358.94    4,340,874.59                           -                             -   

INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH 

  EQUIVALENTS – NET 
  416,962,597.24   (14,343,152.60)   214,089,755.99     73,796,394.63 

CASH AND CASH EQUIVALENTS,  

  BEGINNING OF YEARS 
   223,619,686.15  237,962,838.75    199,871,546.07   126,075,151.44 

CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEARS   640,582,283.39   223,619,686.15   413,961,302.06 199,871,546.07 

OPERATING AND INVESTMENT  ACTIVITIES   

   NOT AFFECTING CASH 
     

Settlement of service revenue by ordinary shares –

    of other company 
4.3   188,000,000.00                          -     188,000,000.00                           -   

Increase (decrease) in dividend receivable from 

subsidiaries  
9(1)                          -                            -                            -      16,406,400.00 

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements. 
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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015  

 

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, 2015 and 2014, 
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, 2015 and 2014 amount of Baht 989.51 
million and Baht 726.40 million respectively, (equivalent to 46.77% and 53.44% respectively 
of total assets in the consolidated financial statement), total liabilities amount of Baht 15.33 
million and Baht 19.55 million respectively (equivalent to 17.84% and 26.28% respectively of 
total liabilities in the consolidated financial statement) and net profit for the years then ended, 
amount of Baht 245.36 million and Baht 203.09 million respectively (equivalent to 30.43% of 
net profit and 61.68% of net profit in the consolidated financial statement respectively) 
 
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 
As at December 31

Subsidiary companies    2015 2014 

Brooker Business Solutions Company 
Limited 

Business consultant for   
small and medium 

enterprises and foreign 
investors 

Share holding and joint 

directors 

Thailand 99.99 99.99 

Brooker Capital Company Limited Investment in other 
companies 

Share holding and joint 

directors 

Thailand 99.99 99.99 

Binswanger Brooker (Thailand) Limited Real estate brokerage  
and consultancy 

Share holding and joint 

directors 

Thailand 99.99 99.99 

Brooker Planner Co., Ltd  
 

Business consultant  
 

Indirect Share holding 

and joint directors 

Thailand 99.99 99.99 

Brooker Corporate Advisory Co., Ltd Business consultant  
 

Share holding and joint 

directors 

Thailand 99.99 99.99 

Brooker Business Development Co.,Ltd. 
(Formerly Brooker Investment Advisory 
Securities Co.,Ltd.) 

Financial consultant  
 

Share holding and joint 

directors 

Thailand 99.99 99.99 

Brooker International Company Limited  Financial consultant for 
overseas clients 

Share holding and joint 

directors 

Hong Kong 100.00 100.00 

Brooker Dunn Asset Advisory Limited Fund Management of  
foreign investors outside 

Thailand 

Indirect Share holding 

and joint directors 

British Virgin Island - - 

Related Companies    

Jaturus Project Co., Ltd. Real estate, Consultancy Joint directors Thailand - - 

Brooker Sukhothai Fund Fund Joint directors  British Virgin Island - - 

Civetta Capital Co., Ltd. (1) Fund Management Joint directors Cayman Islands - - 

M.C.L. Company Limited  Real estate, Renting  Joint directors Thailand - - 

M.C.L. Property Co., Ltd. Real estate, Consultancy Joint directors   Thailand - - 

Min Sen Machinery Co., Ltd. Agricultural Machineries 
Trader 

A director is a spouse  
of a Company’s director

Thailand - - 

MAC Capital Advisors Limited Independent global  
investment banking and 

brokerage from 
 the Middle East 

Joint directors Castries, St. Lucia - - 

 
(1) On  March  4, 2014, Brooker International  Co., Ltd  invested in common shares of  Civetta Capital Limited amounting to Baht 550.48 equivalent 

to US$ 17.04 and EURO  12.50 which represents 12.50% of the total ordinary shares. The registered share of such company is EURO 100. 
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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 year, the Company and its subsidiaries adopted a number of revised and 
new accounting standards, issued by the Federation of Accounting Professions, which 
are effective for financial statement year beginning on or after January 1, 2015 and 
relevant to the Group business as follows : 

 

Accounting Standard 

TAS   1 Presentation of Financial Statements (revised 2014) 

TAS   2 Inventories (revised 2014) 

TAS   7 Statement of Cash Flows (revised 2014) 

TAS   8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (revised 2014) 

TAS 10 Events After the Reporting Period (revised 2014) 

TAS 11 Construction Contracts (revised 2014)

TAS 12 Income Taxes (revised 2014) 

TAS 16 Property, Plant and Equipment (revised 2014) 

TAS 17 Leases (revised 2014) 

TAS 18 Revenue (revised 2014) 

TAS 19 Employee Benefits (revised 2014) 

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

TAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

TAS   23 Borrowing Costs (revised 2014) 

TAS   24 Related Party Disclosures (revised 2014) 

TAS   26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (revised 2014) 

TAS   27 Separate Financial Statements (revised 2014) 

TAS   28 Investments in Associates and Joint Ventures (revised 2014) 

TAS   29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economics (revised 2014) 

TAS   33 Earnings per Share (revised 2014) 

TAS   34 Interim Financial Reporting (revised 2014) 

TAS   36 Impairment of Assets (revised 2014) 

TAS   37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (revised 2014) 

TAS   38 Intangible assets (revised 2014) 

TAS   40 Investment Property (revised 2014) 

Financial Reporting Standard 

TFRS   2 Share - Based Payment (revised 2014) 

TFRS   3 Business Combinations (revised 2014) 

TFRS   4 Insurance Contracts (revised 2014) 

TFRS   5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued  Operations (revised 2014) 

TFRS   6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (revised 2014) 

TFRS   8 Operating Segments (revised 2014) 

TFRS 10 Consolidated Financial Statements 

TFRS 11 Joint Arrangements 

TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 

TFRS 13 Fair Value Measurement 

Accounting Standard Interpretations 

TSIC 10 Government Assistance – No Specific Relation to 
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Operating Activities (revised 2014) 

TSIC 15 Operating Leases - Incentives (revised 2014) 

TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity 

or its Shareholders (revised 2014) 

TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving 

the Legal Form of a Lease (revised 2014) 

TSIC 29 Service Concession Arrangements (revised 2014) 

TSIC 31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services(revised 2014) 

TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs (revised 2014) 

Financial Reporting Standard Interpretations 

TFRIC   1 Changes in Existing Decommissioning, 

Restoration and Similar Liabilities (revised 2014) 

TFRIC   4 Determining whether an Arrangement contains a Lease (revised 2014) 

TFRIC   5 Rights to Interests arising from Decommissioning, 

Restoration and Environmental Rehabilitation Funds (revised 2014) 

TFRIC   7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (revised 2014) 

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment  (revised 2014) 

TFRIC 12 Service Concession Arrangements (revised 2014) 

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (revised 2014) 

TFRIC 14 TAS 19 (revised 2014) - The Limit on a Defined 

Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction 

TFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate (revised 2014) 

TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners (revised 2014) 

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers  (revised 2014) 

TFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
 

Adoption of the above financial reporting standards in the current year does not have material effect on the 
financial statements. 

 

1.4.2 Financial reporting standards which are not effective for the current year 

During the period to present, the Federation of Accounting Professions has issued the 
revised and new accounting standards, financial reporting standards, accounting 
standard interpretations 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 Standards 

TAS 1 Presentation of Financial Statements (revised 2015) 2016 

TAS 2 Inventories (revised 2015) 2016 

TAS 7 Statement of Cash Flows (revised 2015) 2016 

TAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates  

  and Errors (revised 2015) 2016 

TAS 10 Events After the Reporting Period (revised 2015) 2016 

TAS 11 Construction Contracts (revised 2015) 2016 

TAS 12 Income Taxes (revised 2015) 2016 

TAS 16 Property, Plant and Equipment (revised 2015) 2016 

TAS 17 Leases (revised 2015) 2016 
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 Year effective 

TAS 18 Revenue (revised 2015) 2016 

TAS 19 Employee Benefits (revised 2015) 2016 

TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of  

 Government Assistance (revised 2015) 2016 

TAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (revised 2015) 2016 

TAS 23 Borrowing Costs (revised 2015) 2016 

TAS 24 Related Party Disclosures (revised 2015) 2016 

TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans  

 (revised 2015) 2016 

TAS 27 Separate Financial Statements (revised 2015) 2016 

TAS 28 Investments in Associates and Joint Venture (revised 2015) 2016 

TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economics  

 (revised 2015) 2016 

TAS 33 Earnings per Share (revised 2015) 2016 

TAS 34 Interim Financial Reporting (revised 2015) 2016 

TAS 36 Impairment of Assets (revised 2015) 2016 

TAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (revised 2015) 2016 

TAS 38 Intangible assets (revised 2015) 2016 

TAS 40 Investment Property (revised 2015) 2016 

TAS 41 Agriculture 2016 

Financial Reporting Standards 

TFRS 2 Share - Based Payments (revised 2015) 2016 

TFRS 3 Business Combinations (revised 2015) 

TFRS 4 Insurance Contracts (revised 2015) 2016 

TFRS 5 Non - current Assets Held for Sale and Discontinued Operations  

  (revised 2015) 2016 

 TFRS    6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources  

                    (revised 2015)  2016 

TFRS 8 Operating Segments (revised 2015) 2016 

TFRS 10 Consolidated Financial Statements (revised 2015) 2016 

TFRS 11 Joint Arrangements (revised 2015) 2016 

TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities (revised 2015) 2016 

TFRS 13 Fair Value Measurement (revised 2015) 2016 

Accounting Standard Interpretations 

TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating   

  Activities (revised 2015) 2016 

TSIC 15 Operating Leases - Incentives (revised 2015) 2016 

TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its   

  Shareholders (revised 2015) 2016 

TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal 

  Form of a Lease (revised 2015) 2016 

TSIC 29 Service Concession Arrangements : Disclosures (revised 2015) 2016 

TSIC 31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services  

  (revised 2015) 2016 

TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs (revised 2015) 2016 

Financial Reporting Standard Interpretations 

TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar  

  Liabilities (revised 2015) 2016 

TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease  
  (revised 2015) 2016 

 TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration  
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 Year effective 

  and Environmental Rehabilitation Funds (revised 2015) 2016 

TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2015) 

  Financial Reporting in Hyperinflationary Economies  2016 

  (revised 2015) 

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (revised 2015) 2016 

TFRIC 12 Service Concession Arrangements (revised 2015) 2016 

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmers (revised 2015) 2016 

TFRIC 14 TAS 19 (revised 2015) - The Limit on a Defined Benefit Asset,  

  Minimum Funding Requirements and their Interaction 

  (revised 2015) 2016 

TFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate (revised 2015) 2016 

TFRIC 17 Distributions of Non - cash Assets to Owners (revised 2015) 2016 

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers (revised 2015) 2016 

TFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (revised 2015) 2016 

TFRIC 21 Levies 2016 
 

The management of the Company has assessed that TAS 1, TAS 7, TAS 8, TAS 10, TAS 12, TAS 16, TAS 
17, TAS 18, TAS 19, TAS 21, TAS 24, TAS 26, TAS 27, TAS 28, TAS 33, TAS 34, TAS 36, TAS 37, TAS 38, 
TAS 40 and TFRS 8, TFRS 10, TFRS 13 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.  
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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. 

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 assumption using the Projected Unit Credit Method. However, the actual 
benefit obligation may be different from the estimate. 
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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.    

 

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 lease-
period. 

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. 
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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 :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management remuneration comprised of salary, bonus, life insurance premium, board of directors meeting allowance and 
directors compensation etc. for the years ended December 31, 2015 and 2014 are as follow; 

 BAHT 

 Consolidated Financial Statement Separate Financial Statement 

 2015 2014 2015 2014 

Benefits – short-term 47,253,731.37 40,821,526.44 40,253,731.37 40,821,526.44 

Benefits – after retirement 980,436.00 911,295.00 980,436.00 911,295.00 

Benefits – long-term - - - - 

Total 48,234,167.37 41,732,821.44 41,234,167.37 41,732,821.44 

The outstanding balances of assets and liabilities with the subsidiary and related companies presented in the 
statements of financial position as of December 31, 2015 and 2014 as follows:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Unit : Thousand Baht)

 
Consolidated 

Financial Statement 

Separate     

Financial Statement 
Pricing Policy 

 2015 2014 2015 2014  

Related companies      

Service income 1,743 286 243 211 At the rate determined under the contract 

Rental income 106 106 106 106 At the rate determined under the contract  

Management income 158,271 188,799 158,271 - At the rate determined under the contract 

Other 203 208 203 208 At the rate determined under the contract  

Subsidiary companies      

Service income - - 4,219 7,861 At the rate determined under the contract 

Rental income - - 484 535 At the rate determined under the contract 

Interest income - - 3,462 12,519 At the interest rate 5.40% p.a. 

Dividend income - - - 66,128 At the announced rate 

Interest expense - - 6,317 6,149 At the interest rate 5.40% p.a. 

Consulting fee - - 90,000 - At the rate determined under the contract 
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2.2   RADE ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED COMPANIES 
    (Unit : Baht) 

 
Consolidated Financial 

Statement 
Separate  Financial 

 Statement 

 
December 31, 

2015

December 31, 

2014

December 31, 

2015 

December 31, 

2014

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED 
COMPANIES 

    

Subsidiary companies  

   Brooker International Company Limited - - - 27,492.82 

  Brooker Business Development Co.,Ltd. - - 3,389,434.39 1,848,965.53 

   Binswanger Brooker (Thailand) Limited - - 975,305.82 1,125,844.86 

   Brooker Capital Company Limited - - - 2,610,829.96 

   Brooker Planner Company Limited - - 1,172,207.57 587,635.76 

Total - - 5,536,947.78 6,200,768.93 

Less : Allowance for doubtful account - - - - 

Net - - 5,536,947.78 6,200,768.93 

Related companies     

   Civetta Capital Co., Ltd. 3,215.89 905.26 3,215.89 905.26 

   Minsen Machinery Co., Ltd. 642,000.00 - - - 

   Brooker Sukhothai Fund Limited 161,634,850.78 177,214,136.81 - - 

Total amounts due from related companies 162,280,066.67 177,215,042.07 5,540,163.67 6,201,674.19 

 
 
The outstanding balance of trade accounts receivable – related companies are classified by aging 
as follows:- 

    (Unit : Baht) 

 
Consolidated Financial 

Statement 
Separate  Financial 

 Statement 

 
December 31, 

2015

December 31, 

2014

December 31, 

2015 

December 31, 

2014

Current 125,714,766.67 157,523,991.87 410,135.90 417,136.40 

Overdue         Less than  30 days 642,000.00 3,520,830.83 405,233.59 416,690.06 

31    -     60 days - 3,537,291.37 410,194.31 466,243.37 

61    -     90 days - 3,550,847.65 416,028.48 462,461.35 

91    -   180 days 35,923,300.00 6,635,783.73 1,250,616.41 3,589,780.21 

181    -   365 days - 2,446,296.62 929,681.00 849,362.80 

Over    365 days - - 1,718,273.98 - 

Total 162,280,066.67 177,215,042.07 5,540,163.67 6,201,674.19 

Less :  Allowance for doubtful   
           account 

- - - - 

Trade accounts receivable –  
    related companies - net 

162,280,066.67 177,215,042.07 5,540,163.67 6,201,674.19 
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2.3 OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED COMPANIES  

 
 

   (Unit : Baht) 

 Consolidated Financial 
Statement 

Separate  Financial 
Statement 

 
December 31, 

2015

December 31, 

2014

December 31, 

2015 

December 31, 

2014

UNBILLED RECEIVABLES – RELATED 
COMPANIES 

   

Subsidiary companies 
   

   Brooker International Company Limited - - - 20,551,005.83 

   Brooker Business Development Co.,Ltd. - - 401,271.59 74,120.50 

   Brooker Planner Co., Ltd. - - - 675,606.58 

Total Unbilled Receivable - related companies - - 401,271.59 21,300,732.91 

ADVANCE – RELATED COMPANIES     

Subsidiary companies     

   Brooker International Company Limited - - - 552.00 

   Brooker Business Development Co.,Ltd. - - 97,537.84 85,152.04 

   Brooker Business Solutions Co., Ltd. - - 700.00 2,124.50 

   Binswanger Brooker (Thailand) Limited - - 1,022,760.76 2,204,231.64 

   Brooker Capital Company Limited - - 750.00 1,369.50 

   Brooker Planner Co., Ltd. - - 2,490,334.53 6,484.00 

   Brooker Corporate Advisory Co., Ltd. - - 700.00 500.00 

Total Advance - related companies - - 3,612,783.13 2,300,413.68 

Total Other Accounts Receivable – related 
companies - - 4,014,054.72 23,601,146.59 
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2.4 LOANS TO RELATED COMPANIES 

 

 (Unit : Baht)

 Separate  Financial Statement Policy on 

 December 31,   December 31, Borrowing

 2014 Increase Decrease 2015 Cost 

Subsidiary companies   

Brooker International Company Limited 153,508,186.62 - (153,508,186.62) - 5.40% p.a. 

Brooker Business Development Co.,Ltd. 3,900,000.00 3,000,000.00 - 6,900,000.00 5.40% p.a. 

Brooker Planner Co.,Ltd 38,700,000.00 - (38,700,000.00) - 5.40% p.a. 

Total loans to related companies 196,108,186.62 3,000,000.00 (192,208,186.62) 6,900,000.00

 

2.5  ACCOUNTS PAYABLE TRADE – RELATED COMPANIES 
 

 (Unit : Baht)

 

Consolidated Financial Statement Separate Financial Statement 

December 31, 
2015 

December 31, 
2014 

December 31, 
2015 

December 31, 
2014 

Simpson Financial Limited 2,097,959.55 1,625,976.33 - -

Total Accounts Payable Other - related company 2,097,959.55 1,625,976.33 - -

 
 
2.6  ACCOUNTS PAYABLE OTHER – RELATED COMPANIES 

 
 (Unit : Baht)

OTHER COMPANIES 

Consolidated Financial Statement Separate Financial Statement 

December 31, 
2015 

December 31, 
2014 

December 31, 
2015 

December 31, 
2014 

Accrued Interest - - 3,259,129.32 3,696,505.62 

Total Accounts Payable Other - related company - - 3,259,129.32 3,696,505.62 

 

2.7  LOANS FROM RELATED COMPANIES 
 

 (Unit : Baht)

 Separate  Financial Statement Policy on 

 December 31,   December 31, Borrowing

 2014 Increase Decrease 2015 Cost 

Subsidiary companies   

  Brooker Business Solutions Co., Ltd 2,800,000.00 - - 2,800,000.00 5.40% p.a. 

  Binswanger Brooker (Thailand) Limited 10,000,000.00 - (5,100,000.00) 4,900,000.00 5.40% p.a. 

  Brooker Capital Company Limited 103,880,000.00 - (880,000.00) 103,000,000.00 5.40% p.a. 

  Brooker Corporate Advisory Co., Ltd. 7,000,000.00 - (7,000,000.00) - 5.40% p.a. 

Total loans from subsidiary companies 123,680,000.00 - (12,980,000.00) 110,700,000.00
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3.   CASH AND CASH EQUIVALENTS 

As at December 31, 2015 and 2014, cash and cash equivalents are as follow; 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 
December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

Cash 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Current and saving account deposits 242,851,701.77 51,734,848.99 18,247,108.70 28,988,077.58 

Fixed deposit with maturity dates not 
longer than 3 months 

397,710,581.62 171,864,837.16 395,694,193.36 170,863,468.49 

Total cash and cash equivalents 640,582,283.39 223,619,686.15 413,961,302.06 199,871,546.07 

 

4. TEMPORARY INVESTMENTS 

 As at December 31, 2015 and 2014, the investment in trading securities are as follows :- 

 (Unit : Baht)

 
December 31, 2015 December 31, 2014 

  Fair Unrealized  Fair Unrealized 

 Cost Value Gain(Loss) Cost Value Gain(Loss) 

4.1 The Company   

Investment in  

- Trading securities 553,563,556.46 465,799,333.38 (87,764,223.08) 126,793,558.49 115,057,933.15 (11,735,625.34) 

4.2 Subsidiary Company       

Investment in       

- Trading securities - - - 215,939,538.47 189,592,874.34 (26,346,664.13) 

- Brooker Sukhothai Fund 283,875,267.63 486,656,233.88 202,780,966.25 205,662,678.14 378,239,974.27 172,577,296.13 

- Civetta Fund 179,616,500.00 128,826,715.90 (50,789,784.10) 164,064,000.00 148,974,691.35 (15,089,308.65) 

Total subsidiary 463,491,767.63 615,482,949.78 151,991,182.15 585,666,216.61 716,807,539.96 131,141,323.35 

Total temporary 

investments 1,017,055,324.09 1,081,282,283.16 64,226,959.07 712,459,775.10 831,865,473.11 119,405,698.01 

 
 
4.3   The acquisitions and disposals of trading securities during the years ended December 31, 2015 

is as follow; 
(Unit : Baht)

 Consolidated 
Financial Statement 

Separate  Financial 
Statement 

   -  Securities acquired * 309,624,534.98 257,677,700.97 

   -  Securities disposed (57,924,000.90) (18,907,703.00) 

* The acquisition and disposal value of the trading securities during the quarter do not include the trading securities received for the 
payment of services from a client which are marketable securities. The Company has recognized at the fair value amounting Baht 
188,000,000 and deposited in the Company’s investment portfolio. 
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4.4 The transactions of unrealized gain (loss) on trading securities during the year ended 
December 31, 2015 are as follow; 

 
 (Unit : Baht)

 
Consolidated 

Financial Statement 
Separate     

Financial Statement 

Beginning balance as at January 1, 2015  119,405,698.01 (11,735,625.34) 

Transactions during the year (55,178,738.94) (76,028,597.74) 

Ending balance as at December 31, 2015 64,226,959.07 (87,764,223.08) 

 
 

4.5   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 of 
investment amounting to US$ 784,197.83. Moreover, in quarter 3/2012 Brooker International 
Limited increased its investment in “BROOKER SUKHOTHAI FUND” as follow; 

 
 

        Exchang   

  Number of unit Unit Price* US $ Amount  Rate ** Cost (Baht)

As of July 31,2012  1,916.192    4,002,058.21     

Unit adjusted  61.919    -     

As adjusted July 31,2012  1,978.111  2,023.17   4,002,058.21  40.8553  163,505,288.79 

Un-realize gain  -    784,197.83  40.8553  32,038,637.60 

Fair Value July 31,2012  1,978.111    4,786,256.04      

Invested on  August 1,2012  100.628  2,484.40  250,000.00  40.8553  10,213,825.00 

As of December 31,2012  2,078.739    5,036,256.04     

As adjusted January 1,2013  (6.274)    (18,470.49)  40.8553  (754,617.41) 

As of January 31,2013  2,072.465  2,421.17  5,017,785.55     

Invested on November 22, 2013  545.828  3,446.40  1,881,140.00  40.8553 
 

76,854,539.04 

As of  December 31, 2013  2,618.293  2,634.89  6,898,925.55     

As adjusted January 1,2014  5.380    16,582.99  40.8553  677,503.03 

As of  December 31, 2014  2,623.673  2,635.81  6,915,508.54     

As adjusted January 1,2015  7.489    32,811.66  40.8553  1,340,091.58 

As of  December 31, 2015  2,631.162    6,948,320.20    283,875,267.63 

 
*  Weighted average price 
**  Exchange rate weighted average price as at December 31, 2015 
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4.6 INVESTMENT IN “CIVETTA FUND” 

 
An oversea subsidiary (Brooker International Co., Ltd) had invested in “CIVETTA FUND”, 
which price per share at initial investment equal to NAV at US$ 100 per share. 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 3 years 
since investment date. However, the unit holder has the right to sell / transfer such unit to 
other entity and no redemption fees. 
 

 Number of unit Unit Price US $ Amount 
Average 

Exchange Rate Cost (Baht) 

As at  December 31, 2015 49,999.500 * 100.00 5,000,000.00 35.9233 179,616,500.00 

* The subsidiary invested in the fund on March 10, 2014.       

 

5.    TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – OTHER COMPANIES 

 As at December 31, 2015 and 2014, the outstanding balance of trade accounts receivable are 
classified by aging  as follows :- 

 (Unit : Baht) 

 Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 
December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

Trade accounts receivable - Other parties     

Current - 11,930,500.00 - 11,770,000.00 

Overdue               Less than  30 days 160,500.00 160,500.00 - 160,500.00 

31    -     60 days - 3,370,500.00 - 3,370,500.00 

61    -     90 days 21,400,000.00 - - - 

91    -   180 days 10,700,000.00 - 10,700,000.00 - 

181    -   365 days - 820,320.00 - - 

Over    365 days 2,505,592.25 2,505,592.25 1,382,092.25 1,382,092.25 

Total 34,766,092.25 18,787,412.25 12,082,092.25 16,683,092.25 

Less : Allowance for doubtful accounts (2,505,592.25) (2,505,592.25) (1,382,092.25) (1,382,092.25) 

Net 32,260,500.00 16,281,820.00 10,700,000.00 15,301,000.00 

Movement of the allowance for doubtful accounts – Accounts receivable-others during the year 
ended December 31, 2015 is as follows; 

 (Unit : Baht)

 
Consolidated Financial 

Statement 
Separate  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                   -               - 

Balance at ending of the year 2,505,592.25 1,382,092.25 
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6. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE – OTHER COMPANIES 

    (Unit : Baht) 

 Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

OTHER COMPANIES 
December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

Accounts Receivable 45.59 820.44 45.59 820.44 

Unbilled Receivable  2,038,916.51 460,666.44 2,035,547.96 458,689.21 

Advance Payment  4,500.00 108,825.00 4,500.00 108,825.00 

Prepaid Expenses  788,918.96 1,163,124.06 468,178.57 469,135.64 

Total Other Account Receivable - other 
company 

2,832,381.06 1,733,435.94 2,508,272.12 1,037,470.29 

 

7. LOANS TO OTHERS 

 
   (Unit : Baht)

 
Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 
December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

Apex Development public company limited 24,630,626.00 27,372,500.00 24,630,626.00 27,372,500.00

Kingdom Property company limited 4,908,000.00 5,008,000.00 4,908,000.00 5,008,000.00

Total 29,538,626.00 32,380,500.00 29,538,626.00 32,380,500.00

Less : Allowance for doubtful accounts (29,538,626.00) (32,380,500.00) (29,538,626.00) (32,380,500.00)

Total loans to other companies - - - -

 
 
The transactions of loans to others during the year ended December 31, 2015 are as follow; 

 (Unit : Baht) 

 Separate  Financial Statement Policy on 

 December 31,   December 31, Borrowing 

Other company 2014 Increase Decrease 2015 Cost 

Apex Development public company limited 27,372,500.00 - (2,741,874.00) 24,630,626.00   7.00% p.a.

Kingdom Property company limited  5,008,000.00 - (100,000.00) 4,908,000.00 10.00% p.a. 

Total 32,380,500.00 - (2,841,874.00) 29,538,626.00

Less : Allowance for doubtful accounts (32,380,500.00) - 2,841,874.00 (29,538,626.00)

Total loans to other companies - - - -

 
On July 31, 2015, the Company extended the loan agreement with Kingdom Property Co., Ltd. for one year, from August 1, 2015 to 
July 31, 2016. Kingdom Property Co., Ltd.  repays part of the loan principal semi-annually and repays interest monthly. 

 



Annual Report 2015                                                                                                                 The Brooker Group Public Co Ltd 
 

 104 

8. DEPOSIT WITH RESTRICTION 

As at December 31, 2015 and 2014, deposit with restriction is as follow; 
 

 (Unit : Baht)

 Consolidated Financial 
Statement 

Separate  Financial 
Statement 

 
December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

December 31, 

2015 

December 31, 

2014 
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, 2015 and 2014, the Company's investments in its subsidiary companies are 
as follows :- 

 
   (Unit : Thousand Baht) 

    Investments 

      Allowance for

      Impairment of

  Paid-up Share    Subsidiaries 

  Capital Shareholding Cost Method Net Book Value Investment 

  December 31 December 31 December 31 December 31 December 31 

Name of Type of 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Company Business (Baht) (Baht) % %       

Brooker Business Solutions 

Co., Ltd.(2) 

Business consultant for 

small and medium 

enterprises and foreign 

investors 

10.0 mil 10.0 mil. 99.99 99.99 1,260 1,260 2,923 3,057 - (1,260)

Brooker Capital Co., Ltd.  Specialist investment 

holding company 

117.94 mil 117.94 mil. 99.99 99.99 120,753 120,753 100,936 100,972 (21,431) (21,431)

Binswanger Brooker 

(Thailand) Limited (2) 

Real estate brokerage 

and consultancy 
22.87 mil 22.87 mil 99.99 99.99 9,222 9,222 24,471 10,147 -      (4,251)

Brooker Planner Co.,Ltd. Business consultant 43.38 mil 43.38 mil 99.99 99.99 - - - - - -

    (Indirect shareholding)     

Brooker Corporate Advisory 

Co., Ltd. 

Business consultant 6.02 mil 6.02 mil 99.99 99.99 6,011 6,011 14,882 15,148 - -

Brooker Business 

Development Co., Ltd. 

(Formerly known as 

“Brooker Investment 

Advisory Securities Co., 

Ltd.” (2) 

Business consultant 2.00 mil 2.00 mil 99.99 99.99 2,000 2,000 (8,425) (5,244) - -

Brooker International Co., 

Ltd. (1) 

Business consultant for 

foreign clients 

US Dollar 

600,000 
US Dollar 

600,000 

100.00 100.00 17,844 17,844 974,174 545,365 - -

Investment in subsidiaries    157,090 157,090 1,108,961 669,445 (21,431) (26,942)

Less Allowance for Impairment    (21,431) (26,942)   

Net Investments in subsidiary companies - The Company Only  135,659 130,148   

 
(1)  On August 19, 2014, a subsidiary in foreign country paid an interim dividend amounting to US Dollar 1,568,000 which the Company 

received on September 18, 2014. On December 29, 2014, a subsidiary in foreign country announced a dividend payment which the 
Company to receive US Dollar 500,000.  
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(2) On December 31, 2015, the Company had reviewed impairment of investments in subsidiaries and reversed the impairment of 
investments in certain subsidiaries but  remained the impairment of investments in the subsidiaries that may impair in the future. 

 

10. OTHER INVESTMENTS 

 As at December 31, 2015 and 2014, the Company has invested in other investment as follows; 

  

(Unit :Baht) 

  

  Consolidated                  

Financial Statement  

Separate                      

Financial Statement 
  

December 31, December 31, December 31, December 31, 

 
Type of 

business 
2015 2014 2015 2014 

Other Investment – Other Company     
  

Apex Development Public Company 
Limited 

Real estate 
development 

34,303,964.45 54,253,964.45 34,303,964.45 54,253,964.45 

GM Multimedia Plc. Publishing 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 

Advance Finance Plc. Finance 80,000,000.00 - 80,000,000.00 - 

Less : Allowance for impairment  (25,375,997.46) (45,325,997.46) (25,375,997.46) (45,325,997.46) 

Total   89,927,966.99 8,927,966.99 89,927,966.99 8,927,966.99 

      

Other Investment – Related Company       

Civetta Capital Co., Ltd 
Fund 

Management 
612.13 559.13 - - 

Total   612.13 559.13 - - 

Total other investments  89,928,579.12 8,928,526.12 89,927,966.99 8,927,966.99 

 

 

The transactions of allowance for impairment of investment during the year ended December 31, 
2015 is as follow; 

 (Unit : Baht) 

 
Consolidated Financial 

Statement 

Separate  Financial  

Statement 

Balance as at January 1, 2015 45,325,997.46 45,325,997.46 

Increase (Decrease) during the year (19,950,000.00) (19,950,000.00) 

Balance as at December 31, 2015 25,375,997.46 25,375,997.46 

On May 6, 2015, the Company has sold 35 million shares of investment in a company at Baht 1.40 per 
share to a non-related person. Gain on sale of the investment is Baht 29.05 million. The Company has 
reversed the related allowance for impairment of the investment amounting to Baht 19.95 million. Both 
transactions were recognized in the Income Statement of the Company in quarter 2 of 2015. 

On September 4, 2015, The Company invested in 500,000 ordinary shares of Advance Finance Co., Ltd. 
constitutes 5% of the issued and paid up share capital at Baht 160 per share amounting to Baht 80 million. 
The price of the shares were set at the agreed price by the seller and the Company and the prospective 
financial performance of Advance Finance Co., Ltd.  
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11. Property, Plant and Equipment 

As at December 31, 2015 and 2014, the Company has property, plant and equipment as follows; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Unit : Baht) 

Consolidated Financial Statement 

  Furniture      

  and Office   Web site  

 Buildings Fixture Equipment Computer Vehicles Development Total 

COST    

At January 1, 2015 40,884,000.00 13,389,188.80 895,664.96 5,225,599.08 4,680,000.00 360,728.90 65,435,181.74

Additions - - 5,986.17 794,100.00 - - 800,086.17

Disposals/ written-off - - (4,186.92) (988,881.51) - - (993,068.43)

At December 31, 2015 40,884,000.00 13,389,188.80 897,464.21 5,030,817.57 4,680,000.00 360,728.90 65,242,199.48

ACCUMULATED DEPRECIATION 
  

At January 1, 2015 14,126,686.19 13,331,347.39 833,614.73 4,570,277.24 4,679,998.00 360,727.90 37,902,651.45

Additions 2,044,200.00 14,268.37 17,154.78 357,940.57 - - 2,433,563.72

Disposals - - (2,978.29) (988,864.51) - - (991,842.80)

At December 31, 2015 16,170,886.19 13,345,615.76 847,791.22 3,939,353.30 4,679,998.00 360,727.90 39,344,372.37

Property, plant and equipment – net   

At January 1, 2015 26,757,313.81 57,841.41 62,050.23 655,321.84 2.00 1.00 27,532,530.29

At December 31, 2015 24,713,113.81 43,573.04 49,672.99 1,091,464.27 2.00 1.00 25,897,827.11

Depreciation included in statement income for the year ended ;   

December 31, 2014   2,401,282.50

December 31, 2015   2,433,563.72
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12. INVESTMENT PROPERTY, NET 
 
The movement of investment property for the year ended December 31, 2015 was as follows: 

 
  BAHT 

  
Consolidated 

Financial Statement  
Separate  Financial 

Statement  

Cost     

At December 31, 2015  8,803,554.00  8,803,554.00 

Property , increase (decrease)  -  - 

Depreciation  (112,154.85)  (112,154.85) 

Net book value  8,691,399.15  8,691,399.15 

 

On September 30, 2015, The Company received a transfer of 2 condominium units valued at approximately Baht 8.8 
million. The assets were recorded as “Investment Property.” The fair value of the condominium units is the market 
price that the Company paid for them.    

 

 

 

 

       (Unit : Baht)

Separate  Financial Statement 

  Furniture      

  and Office   Web site  

 Buildings Fixture Equipment Computer Vehicles Development Total 

COST    

At January 1, 2015 40,884,000.00 13,382,788.80 871,473.46 4,643,437.78 4,680,000.00 230,728.90 64,692,428.94

Additions - - 5,986.17 794,100.00 - - 800,086.17

Disposals/ written-off - - (4,186.92) (988,881.51) - - (993,068.43)

At December 31, 2015 40,884,000.00 13,382,788.80 873,272.71 4,448,656.27 4,680,000.00 230,728.90 64,499,446.68

ACCUMULATED DEPRECIATION 
  

At January 1, 2015 14,126,686.19 13,330,407.55 809,428.23 4,081,013.03 4,679,998.00 230,727.90 37,258,260.90

Additions 2,044,200.00 12,988.37 17,154.78 281,016.45 - - 2,355,359.60

Disposals - - (2,978.29) (988,864.51) - - (991,842.80)

At December 31, 2015 16,170,886.19 13,343,395.92 823,604.72 3,373,164.97 4,679,998.00 230,727.90 38,621,777.70

Property, plant and equipment – net 
  

At January 1, 2015 26,757,313.81 52,381.25 62,045.23 562,424.75 2.00 1.00 27,434,168.04

At December 31, 2015 24,713,113.81 39,392.88 49,667.99 1,075,491.30 2.00 1.00 25,877,668.98

Depreciation included in statement income for the year ended ; 
  

December 31, 2014   2,320,974.66

December 31, 2015   2,355,359.60
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13. OTHER ACCOUNTS PAYABLE – OTHER COMPANIES 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated Financial  

Statement 
Separate  Financial  

Statement 

OTHER COMPANIES 

December 31, 

2015 

December 31, 

2014 

December 31, 

2015 

December 31, 

2014 
Other accounts payable 173,843.09 234,157.67 167,043.09 234,157.67 

Unearned income  58,978.00 100,419.75 58,978.00 100,419.75 

Accrued Expenses  54,808,680.46 29,915,567.42 30,350,565.17 26,411,138.69 

Total Other Account Payable - 
other company 

55,041,501.55 30,250,144.84 30,576,586.26 26,745,716.11 

 

14. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION 

Movements in the present value of the provision under defined benefit obligation for the years 

ended December 31, 2015 and 2014 were as follows: 

 (Unit : Baht)

 Consolidated Financial  

Statement 

Separate  Financial  

Statement 

 December 31, 
2015 

December 31, 
2014 

December 31, 
2015 

December 31, 
2014 

Employee benefits obligation as of  
   

beginning of year 17,739,213.00 13,774,813.50 16,078,906.00 12,248,375.90 

Current service cost and interest cost 
1,986,704.00 1,828,526.50 1,677,527.00 1,548,181.10 

Gain (loss) from estimate of actuarial assumptions - 2,135,873.00 - 2,282,349.00 

Employee benefits obligation as of     

ending of year 
19,725,917.00 17,739,213.00 17,756,433.00 16,078,906.00

 

 

Expenses recognized in gain or loss for the year ended December 31, 2015 and 2014 are as follow; 

 (Unit : Baht)

   For the year ended December 31 

 Consolidated Financial Statement Separate  Financial Statement 

 2015 2014 2015 2014 

Current service cost 1,353,408.00 1,260,515.00 1,103,511.00 1,029,437.00 

Interest cost 633,296.00 568,011.50 574,016.00 518,744.10 

Total 1,986,704.00 1,828,526.50 1,677,527.00 1,548,181.10 
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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, 2015 and 2014 are as follows: 

 
Consolidated Financial Statement and 

Separate  Financial Statement  

 2015 2014 

Discount rate 3.57 % 3.57 % 

Expected rate of salary increase 0-5.00 % 0-5.00 % 

Voluntary resignation rate 0-35.00 % 0-35.00 % 

Mortality rate TMO 2008 TMO 2008 

 

Sensitivity analysis of significant actuarial assumptions 
 
Significant actuarial assumptions for sensitivity analysis are discount rate, salary increase rate and mortality, while 
holding all other assumptions constant. The sensitivity analysis of change in the relevant actuarial assumption that 
was reasonably possible as of September 30, 2015 as follows: 
 

- If the discount rate increases (decreases) by 1.0%, the employee benefit obligation would decrease Baht 0.16 
million (increase Baht 0.19 million). 

- If the salary increase rate increases (decreases) by 1.0%, the employee benefit obligation would increase Baht 
0.18 million (decrease Baht 0.16 million). 

- If the life expectancy increases (decreases) by one year for all employees, the employee benefit obligation 
would increase Baht 0.01 million (decrease Baht 0.01 million). 

 
In presenting the above sensitivity analysis, the present value of the employee benefit obligation has been 
calculated by using the same method that applied in calculating the employee benefit obligation recognized in the 
statement of financial position. 

 
 

15. WARRANTS  

15.1  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. 
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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. 

On March 31, 2014, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted 
ordinary shares for 54,000 units to receive 67,770 units of rights at the exercise price of 
Baht 0.838 per share totaling Baht 56,791.26. The Company registered the share increase 
and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on April 2, 2014. The remaining of 
warrants which have not been exercised are 369,382,932 units. 

On June 30, 2014, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted 
ordinary shares for 2,757,000 units to receive 3,460,035 units of rights at the exercise price 
of Baht 0.838 per share totaling Baht 2,899,509.33. The Company registered the share 
increase and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on July 4, 2014. The 
remaining of warrants which have not been exercised are 366,625,932 units. 

On September 30, 2014, shareholders exercised their warrant rights to purchase the 
allotted ordinary shares for 36,037,179 units to receive 45,226,658 units of rights at the 
exercise price of Baht 0.838 per share totaling Baht 37,899,940.70. The Company 
registered the share increase and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on 
October 3, 2014. The remaining of warrants which have not been exercised are 
330,588,753 units. 

On December 31, 2014, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted 
ordinary shares for 150,000 units to receive 188,250 units of rights at the exercise price of 
Baht 0.838 per share totaling Baht 157,753.50. The Company registered the share increase 
and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on January 6, 2015. The remaining 
of warrants which have not been exercised are 330,438,753 units. 

On March 31, 2015, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted 
ordinary shares for 9,262,200 units to receive 11,624,060 units of rights at the exercise 
price of Baht 0.838 per share totaling Baht 9,740,962.28.  The Company registered the 
share increase and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on April 2, 2015. The 
remaining of warrants which have not been exercised are 321,176,553 units. 

On May 13, 2015, the Company changed the exercise price from Baht 0.838 to Baht 0.208 
and the numbers of warrants to purchase an ordinary share from 1:1.255 to 1: 5.068 
(according to the below table). On May 8, 2015, the Company registered the share increase 
of 24,000,000 shares at Baht 0.125 per share to accommodate the exercise of the warrant 
rights according to the change. 

On June 30, 2015, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted 
ordinary shares for 146,430,157 units to receive 742,108,033 units of rights at the exercise 
price of Baht 0.208 per share totaling Baht 154,358,470.87.  The Company registered the 
share increase and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on July 7, 2015. The 
remaining of warrants which have not been exercised are 174,746,396 units. 

On August 28, 2015,  warrant holders’ meeting  resolved to approve the amendment to the 
warrant exercise ratio to 1 unit of warrant to 1 unit of common share by issuing additional 
warrants to existing warrant holders on a basis 4.068 unit per 1 unit of existing warrant held 
and the fraction of warrant from the distribution shall be disregarded. Exercise price is still 
the same which is 0.208 Baht per 1 share. Effective as at September 3, 2015.  

On September 30, 2015, shareholders exercised their warrant rights to purchase the 
allotted ordinary shares for 1,724,220 units to receive 1,724,220 units of rights at the 
exercise price of Baht 0.208 per share totaling Baht 358,637.76.  The Company registered 
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the share increase and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on October 6, 
2015. The remaining of warrants which have not been exercised are 883,890,514 units. 

On December 31, 2015, shareholders exercised their warrant rights to purchase the allotted 
ordinary shares for 354,760 units to receive 354,760 units of rights at the exercise price of 
Baht 0.208 per share totaling Baht 73,790.08.  The Company registered the share increase 
and the paid-up shares with the Ministry of Commerce on January 7, 2016. The remaining 
of warrants which have not been exercised are 883,535,754 units. 

As of December 31, 2015, 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 June 30, 2015 
 

(199,646,236)  

Balance of  allotted  warrants 
 

174,746,396 
Plus : warrants to existing warrant holders on a basis 4.068  

710,868,338 
Total warrants after adjust warrant exercise ratio  

885,614,734 

Less : Exercised and converted to ordinary 
  

Shares as of December 31, 2015  (2,078,980) 

Balance of  allotted  warrants   883,535,754 

   

Duration of the warrants  
 

5 Years 

Exercise rate (units : share) (former 1:1), (former 1:1.004), (former 1:1.255), (former 
1:5.068) 

 
1 : 1 

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

 
 Baht 0.208 

First exercise date 
 

Sep 30, 2011 

Last exercise date 
 

Aug 08, 2016 
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16. RECONCILIATION OF DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE 

 Consolidated Financial Statement 

 For the year ended 31 December 

  Weighted average number Earning (loss) 

 Net earnings (loss) of ordinary shares per share 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 
Thousand 

Baht 
Thousand 

Baht 
Thousand 

Shares 
Thousand 

Shares 
 

Baht 
 

Baht 

Basic earnings (loss) per share  
     

Net earnings (loss) 807,395 255,852 3,402,171 3,820,383 0.24 0.07 

Effect of dilutive potential ordinary shares  

Warrants   

883,890,514 units   

(2014 : 330,588,753 units) 477,856 (16,416)  

Diluted earnings (loss) per share   

Net earnings (loss) of ordinary shareholders  

(assuming conversion of potential ordinary 
shares to ordinary shares) 807,395 255,852 3,880,027 3,803,967 0.21 0.07

 
 

  
 
 
 

 Separate  Financial Statement 

 For the year ended 31 December 

  Weighted average number Earning (loss) 

 Net earnings (loss) of ordinary shares per share 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 
Thousand 

Baht 
Thousand 

Baht 
Thousand 

Shares 
Thousand 

Shares 
 

Baht 
 

Baht 

Basic earnings (loss) per share  
     

Net earnings (loss) 490,993 68,085 3,402,171 3,820,383 0.14 0.02 

Effect of dilutive potential ordinary shares  

Warrants   

883,890,514 units   

(2014 : 330,588,753 units) 477,856 (16,416)  

Diluted earnings (loss) per share   

Net earnings (loss) of ordinary shareholders   

(assuming there is conversion of potential 
ordinary shares to ordinary shares) 490,993 68,085 3,880,027 3,803,967 0.13 0.02

 
EFFECTS TO EARNINGS PER SHARE 

The Company has adjusted the number of weighted average shares for recalculation of the earnings per share for the 
year ended December 31, 2014 to reflect the change in the number of shares caused by the change in par value of the 
ordinary shares as described in note to financial statement item 19. As the consequence, the number of weighted 
average ordinary shares and earnings per share for the year ended December 31, 2014 are as follows: 
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For the year ended December 31, 2014 

  
Consolidated Financial Statement  Separate Financial Statement 

  As previously
Reported 

 After 
Reclassification

 As previously 
Reported 

 After 
Reclassifications

         

Number of weighted average shares (thousand 
shares) 

 
955,096 

 
3,820,383 

 
955,096  3,820,383 

Earnings per share for the year ended  (baht) 
 

0.27 
 

0.07 
 

0.07  0.02 

 

 

17. 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 2013 2014 and 2015 are 20%. Interim 
corporate income tax was calculated on profit before income tax for the period, using the tax rate 
20 percent for the year. 

Income tax expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 are made up as follows: 

 

  BAHT 
  Consolidated Financial Statement Separate Financial Statement 

  2015 2014 2015  2014 
        
Current income tax :        
Corporate income tax of current period  127,921,338.03 30,708,523.45  127,921,338.03  23,877,754.55 
Deferred tax :        
Relating to origination and reversal        
     of temporary differences   (3,823,086.38) 18,590,990.85  (10,303,193.11)  8,906,153.38 
Effects to deferred tax from change         
     of income tax rates  - -  -  - 
Income tax expense reported in 
      the statements of income  124,098,251.65 49,299,514.30  117,618,144.92  32,783,907.93 
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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, 2015 and 2014 are presented as the following: 

 
 BAHT 

 Consolidated Financial Statement  Separate Financial Statement 

 2015 2014  2015  2014 
Accounting profit before corporate income 

tax 950,530,238.87  378,538,978.92  608,610,988.75  100,868,451.98 

Corporate income tax rates 20% 20% 20% 20% 
Accounting profit before corporate income 

tax        

       Multiply by tax rates 190,106,047.77  75,707,795.78  121,722,197.75  20,173,690.40 

Effects to deferred tax from        

change of income tax rates (3,823,086.38)  18,590,990.85  (10,303,193.11)  8,906,153.38 

Income tax effects that is nondeductible in        

calculation of profit::        

- Revenue exempted in tax calculation (87,095,538.66)  (53,097,637.99)  (10,300,668.24)  2,751,773.60 

-Nondeductible expenses 19,756,577.02  6,479,319.66  16,499,808.52  952,290.55 

-Tax loss 5,154,251.90  1,619,046.00  -  - 

Income tax expense presented in the 
Statement        

of Income 124,098,251.65  49,299,514.30  117,618,144.92  32,783,907.93 

 
 
Components of deferred tax assets and deferred tax liabilities comprised of the following items; 

 BAHT 
 Consolidated Financial Statement  Separate Financial Statement 
 December 

31,2015  
December 
31,2014  

December 
31,2015  

December 
31,2014 

Deferred tax assets        
Allowance for doubtful accounts – Trade 
receivables -  501,118.45  -  276,418.45 

Allowance for impairment of investments 9,648,525.08  14,740,800.08  9,361,404.36  14,453,679.36 

Investment in marketable securities 18,041,980.45  6,502,907.60  18,041,980.45  2,137,224.49 
Allowance for doubtful accounts – Loans 
to others 5,907,725.20  6,476,100.00  5,907,725.20  6,476,100.00 
Employee benefit obligations 3,945,183.40  3,547,842.60  3,551,286.60  3,215,781.20 

Benefits from accumulated tax loss 1,639,549.32  3,591,108.34  -  - 

Total 39,182,963.45  35,359,877.07  36,862,396.61  26,559,203.50 

Deferred tax liabilities        

Investment in marketable securities  -  -  -  - 

Total -  -  -  - 

 
 

18. DIVIDEND PAYMENT 

On April 30, 2014, the annual general shareholders meeting no. 1/2014 resolved that the 
Company pay dividend from its operation from January 1, 2013 to December 31, 2013 at Baht 
0.22 per share. The Company paid an interim dividend from the operation result of the first 6 
months of 2013 on October 11, 2013 at Baht 0.15 per share and  payment of dividend for the 
latter 6 months of 2013 was at Baht 0.07 per share. The payment of the dividend was on May 20, 
2014.  

On November 3, 2014, the board of directors meeting approves the resolutions to pay interim 
dividend to the shareholders from the Company’s earnings for the period from January 1, 2014 to 
September 30, 2014 at Baht 0.05 per share or not exceeding Baht 49.55 million.  The payment of 
the interim dividend was on December 1, 2014.    
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On April 27, 2015, the annual general shareholders meeting no. 1/2015 approves the resolutions 
to pay interim dividend to the shareholders from the Company’s earnings for the period from 
October 1, 2014 to December 31, 2014 at Baht 0.04 per share or not exceeding Baht 40.11 
million.  The payment of dividend was on May 25, 2015.    

On August 11, 2015, the board of directors meeting approves the resolutions to pay interim 
dividend to the shareholders from the Company’s earnings for the period from January 1, 2015 to 
June 30, 2015 at Baht 0.03 per share or not exceeding Baht 142.59 million.  The payment of the 
interim dividend was on September 9, 2015.    

 

19. 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; 

On April 27, 2015, the resolution of the annual general shareholders meeting no. 1/2015 resolved to,  

1. Change of par value of shares of the Company from Baht 0.50 per share to Baht 0.125 per share. 
2. Amendment of the change of registered share capital of Baht 702,918,641 of 1,405,837,282 ordinary shares to Baht 
705,918,641 of 5,647,349,128 ordinary shares 
 

 

 

 

 

 

 
 Particular  

 
No of shares 

  
Amount  

 Premium 
(discount) of share 

 (Thousand shares) (Thousand Baht) (Thousand Baht) 

Registered ordinary share    

January 1, 2014 1,405,847 702,924   

Increase (decrease) during the year  - -   

December 31, 2014 1,405,847 702,924   

May 6, 2015 decrease capital (10) (5)   

Share before change par value 1,405,837 702,919   

May 7, 2015 change par value (1:4) 5,623,349 702,919   

May 8, 2015 increase during the year to accommodate exercise of warrant right 24,000 3,000 

December 31, 2015 5,647,349 705,919  

    

Issued and paid-up ordinary share    

January 1, 2014 941,337 470,668 (29,382) 

Increase - according to exercise of warrant right to buy ordinary 
h

49,609 24,805 18,745 

December 31, 2014 990,946 495,473 (10,637) 

January 6, 2015 shareholder exercise of warrant right 188 94 71 

Apr 2, 2015 shareholder exercise of warrant right 11,624 5,812 4,392 

Share before change par value 1,002,758 501,379 (6,174) 

May 7, 2015 change par value (1:4) 4,011,032 501,379 (6,174) 

July 7, 2015 shareholder exercise of warrant right 742,108 92,764 68,916 

October 6, 2015 shareholder exercise of warrant right 1,724 216 160 

December 31, 2015  4,754,864 594,359 62,902 
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20. EXPENSES BY NATURE 

 The material expenses for the years ended December 31, 2015 and 2014 are categorized by 
their natures as follows;  

 
 Consolidated Financial 

Statement 
Separate  Financial 

Statement 

 2015 2014 2015 2014 

Personnel expenses 
(Exclude Management benefit expenses) 

25,544,114.68 25,226,419.05 15,870,318.78 16,686,778.28 

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

54,253,731.37 40,821,526.44 47,253,731.37 40,821,526.44 

Depreciation and amortization 2,546,944.20 2,401,283.50 2,468,740.08 2,320,975.66 

Loss on sales of trading securities 93,153,437.73 - 77,546,918.57 - 

Consulting fee 2,598,800.00 2,156,567.00 90,314,500.00 935,067.00 

Advertising expenses 79,564.83 32,856.69 76,387.28 26,044.56 

Foreign Business Information fees 1,657,140.88 1,824,690.85 1,580,435.01 1,310,392.57  
21. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT OF BUSINESS 

The major operation of the Company is in Thailand. The Company had classified its segment 
operation as follow;  

21.1 The results of operations by segment 

 (Unit : Thousand Baht)

 Consolidated Financial Statement 

 For the years ended December 31, 2015 and 2014 
 Business   
 Consulting Investments Eliminated Consolidated 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

     

Services income 1,193,344 246,796 24,809 245,824 (99,330) (8,592) 1,118,823 484,028

Cost of services (201,518) (33,428) (8,243) (7,500) 90,778 4,288 (118,983) (36,640)

Gross earnings (loss) 991,826 213,368 16,566 238,324 (8,552) (4,304) 999,840 447,388

Other income   64,701 10,529

Administrative expenses   (58,832) (79,344)

Unrealized loss in trading 
securities   (55,179) -

Financial costs   - (34)

Income tax expense   (124,098) (49,299)

Loss(Gain) of minority interest   (19,037) (73,388)

Net profit (loss)   807,395 255,852
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 (Unit : Thousand Baht)

 Separate  Financial Statement 

 For the years ended December 31, 2015 and 2014 

 Business     

 Consulting Investments Separate

 2015 2014 2015 2014 2015 2014

    

Services income 769,536 42,315 22,505 124,026 792,041 166,341

Cost of services (117,781) (27,130) - - (117,781) (27,130)

Gross earnings (loss)  651,755 15,185 22,505 124,026 674,260 139,211

Other income  73,302 22,411

Administrative expenses  (55,088) (54,570)

Unrealized loss in trading securities  (76,029) -

Loss on sales of trading securities  (1,518) -

Financial costs  (6,316) (6,183)

Income tax expense  (117,618) (32,784)

Net profit (loss)  490,993 68,085

 

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, 2015 and 2014 

 Business      

 Consulting Investments Consolidated

 2015 2014 2015 2014 2015 2014

    

Sales and services income 1,094,014 238,285 24,809 245,743 1,118,823 484,028

Cost of sales and services (89,262) (15,614) (29,721) (21,026) (118,983) (36,640)

Gross earnings (loss)  1,004,752 222,671 (4,912) 224,717 999,840 447,388

Other income 15,701 10,529 49,000 - 64,701 10,529

Administrative expenses (22,552) (45,290) (36,280) (34,054) (58,832) (79,344)

Unrealized loss in trading securities - - (55,179) - (55,179) -

Financial costs - (34) - - - (34)

Income tax expense (124,098) (11,319) - (37,980) (124,098) (49,299)

Loss(Gain) of minority interest (19,037) (73,388) - - (19,037) (73,388)

Net profit (loss) 854,766 103,169 (47,371) 152,683 807,395 255,852
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The results of operations by segment by geography are presented in detail format by net profit as follow;  

                                                                                                                                (Unit : Thousand Baht) 

 Consolidated Financial Statement 

 For the years ended December 31, 2015 and 2014 

 Assets Service Income Net Profit (1) 

 

December 

31 

December 

31 

December 

31 

December 

31 

December 

31 

December 

31 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Foreign country 989,508 726,398 337,426 297,971 245,358 203,091 

Domestic 1,126,332 632,898 781,397 186,057 562,037 52,761 

Total 2,115,840 1,359,296 1,118,823 484,028 807,395 255,852 

(1)  Net income attributable to equity holders of parents of the year ended 
                                                        
  

21.2 Assets by segment 

 (Unit : Thousand Baht) 

 As at December 31, 2015 and 2014

 Business       
 Consulting Investments Eliminated Consolidated 

 December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Assets 
  

 

Equipment  
358 81 20 96 - - 378 177

Unallocated equipment 
  25,519 27,355

Unallocated assets 
  2,089,943 1,331,764

Total assets 
  2,115,840 1,359,296

22. COMMITMENTS 

22.1 As of December 31, 2015 the Company has commitment service which should be paid in 
the future as follow; 

The Brooker Group Public Company Limited 

Total minimum payments Unit (Million baht) 

Not over 1 year 0.37 

Over 1 year but not over 5 years - 

Over 5 years - 

 0.37 

 

22.2 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. 
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22.3  A subsidiary in foreign countries has entered into a fund management agreement which 
the Fund was registered in foreign countries. The Fee will be calculated and accrued on 
monthly basis as the amount stated in the agreement. The agreement has no duration 
period. Therefore, the agreement is being effective until the liquidation date of the Fund 
or both parties agree to terminate the agreement. 

 

23. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

23.1    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. 

23.2    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. 

23.3    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. 

23.4    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. 

23.5    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. 

23.6    Financial instruments carried at fair value 

                                                                Consolidated  financial statements 

 
           Cost  

Fair value 
  Level 1 Level 2 Level 3 Total 
 (in thousand Baht) 
31 December 2015      

Current       

Short term investment :        

   Trading Securities 553,564 465,799  -  -  465,799 

    Investments Fund : Fund 463,492 615,483  -  -  615,483 
 

                                     Separate financial statements 

 
          Cost  

Fair value 
  Level 1 Level 2 Level 3 Total 
 (in thousand Baht) 
31 December 2015      

Current       

     Trading Securities 553,564  465,799  -  -  465,799 
 
The fair value of the Group’s current investments  were determined to be Level 1 under the fair value hierarchy as 
such current investments have a published price quotation in an active market.  
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24. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD 

24.1   On February 5, 2016, The Company invested more in 500,000 ordinary shares of 
Advance Finance Co., Ltd at Baht 160 per share. Therefore, total invested shares in 
Advance Finance is 1,000,000 shares, total amounting constitutes 10% of the issued and 
paid up share capital . Total investment in Advance Finance is equal to Baht 160 million.  

24.2   On February 25, 2016, the board of directors approves a resolution to call the Annual 
General Meeting of Shareholders, to be held on April 27, 2016, that proposes to pay 
dividend to the shareholders from the Company’s earnings for the period of January 1, 
2015 to December 31, 2015 at Baht 0.07 per share, by deducting the interim dividend 
paid on September 09, 2015 at Baht 0.03 per share, which the balance of the dividend is 
Baht 0.04 per share to be paid on May 25, 2016. 

 

25.     APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENT 

 The financial statement has been approved for issue by the Company’s board of directors on 
February 25, 2016 
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สาส์นถงึผู้ถอืหุ้นจากประธานคณะกรรมการ 
และประธานคณะกรรมการบริหาร 

 
ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ดชันี SET ปิดท่ีระดบั 1,288.02 จุด ลดลง14.0 % จากส้ินเดือนธนัวาคม 2557 โดยปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อตลาดในปี 2558 อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของไทยขยายตวัน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ การชะลอตวัของการส่งออก 
และปัจจยัต่างประเทศ เช่น ความกงัวลการเติบโตของเศรษฐกิจจีน การข้ึนดอกเบ้ียของสหรัฐฯ คร้ังแรกในรอบ 9 ปี และ
การปรับตวัลงของราคานํ้ามนัจากการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เป็นตน้     
อย่างไรก็ตามผลกระทบน้ีส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อการให้คาํปรึกษาด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุนต่างประเทศ 
ความสาํเร็จในการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของงานจากสองโครงการใหญ่ซ่ึงไดเ้สร็จสมบูรณ์เม่ือตน้ปี 2558 ทาํใหธุ้รกิจ
ของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถกา้วสู่ความสาํเร็จใหม่อีกระดบัหน่ึง  
 
ปี 2558 รายไดร้วมของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทั ฯ เท่ากบั 1,183.52 ลา้นบาทและมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 807.40  ลา้นบาท
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 139.31 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 215.58 ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัฯ มีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง
โดยมียอดรวมสินทรัพย ์ 2,115.84  ลา้นบาทมีหน้ีสินรวม  84.99  ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 
0.03 ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทั ฯ ยงัคงรักษาระดบัความแข่งแกร่งอยูท่ี่ 2,030.85 ลา้นบาท 
 
บริษทัฯ ได้นําหลักการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน ภายใต้ความสมดุลทั้ งทางด้านผลประกอบการ และการใส่ใจใน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม ชุมชน และนาํระบบบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากล มาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ
และยงัคงคาดหวงัความสาํเร็จกบัอีกหลายโครงการใหญ่ภายใตก้ารดาํเนินงานของเราของปี 2559 ต่อไป 
 
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีเป้าหมายทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ทางสังคม การพฒันาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง-คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ควบคู่ไปกบัการพฒันา
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี 
 
บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดีโดยไดรั้บการประเมินผลในระดบัคะแนน  “ดีเยีย่ม”
ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุม AGM ประจาํปี 2558 ซ่ึงประเมินโดย ก.ล.ต.และไดรั้บการประเมินผล
โครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในระดบั “ ดีมาก” เป็นปีท่ีเจ็ด
ติดต่อกนั  บริษทั ฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีสูงข้ึนตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดีต่อไป 
 
ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหาร ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้และลูกคา้ผูมี้อุปการคุณทุกท่านท่ีไดใ้หก้าร
สนบัสนุนกิจการของบริษทัฯ ดว้ยดีตลอดมาพร้อมเป็นกาํลงัใจใหบ้ริษทัฯ กา้วเดินต่อไปอยา่งมัน่คง 

                                                                          
ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี นายชาญ บูลกลุ 
ประธานคณะกรรมการ                                                                          กรรมการผูอ้าํนวยการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาํหนา้ท่ีกาํกบั
ดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มี
ความมัน่ใจไดว้่ามีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีถูกตอ้ง ควบถว้น อยา่งเพียงพอ ทนัเวลา และป้องกนัไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติ ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ สามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดว้่า งบการเงินของ
บริษทัฯ และงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจาํปี สําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 แสดงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน ถูกตอ้งใน
สาระสาํคญัแลว้ 
 

                                                                                       
                                                                                     ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี 
                                                                                                  ประธานคณะกรรมการ 
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รายงานการกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจาํปี 2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทัฯ ประกอบด้วย ดร. ปีเตอร์ เวลดัน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ          
นายสมพงษ ์เผอิญโชค และนางพรรณี วรวฒิุจงสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดี ของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ทาํงานอย่างใกล้ชิดกับคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน         
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยในรอบปีบญัชี 2558 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 คร้ัง และในปี 2559 จนถึงวนัท่ี
รายงานจาํนวน 1 คร้ัง รวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบสามท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกคร้ัง และ
เป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสมทุกคร้ัง นอกเหนือไปจาก
หวัขอ้การประชุมซ่ึงเป็นการประชุมภายใน ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2558 โดยได้สอบถามและรับฟังคาํช้ีแจงจาก
ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผย
ขอ้มูล ประจาํปี 2558 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินดงักล่าว 
มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

2. สอบทานขอ้มูลการดาํเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อนัจะช่วยส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด
ไว ้โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจาํปี 2558 ของผูต้รวจสอบภายในจากบริษทั ดีไอ เอ 
แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั ทั้งน้ีไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั มีการดูแลรักษาทรัพยสิ์น
ท่ีเหมาะสม และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้นอกจากน้ีผูต้รวจสอบภายในได้
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในในปัจจุบนัมีความเพียงพอตามแนวทางของ
ระบบ COSO และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูต้รวจสอบภายใน  
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3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยไดพ้ิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 
ความเป็นอิสระ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ 
เหมาะสม และมีประสิทธิผล  

4. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ และ
ขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภายนอก ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นท่ีเป็น
สาระสาํคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภายนอก 

  

5. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลของรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีความเห็นว่ารายการคา้กบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดเ้ปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ 
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็น
รายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 

6. พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ ง  และเสนอค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี ประจําปี  2559  เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั้ง
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี ณรงคเ์ดช  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 0076 หรือ นายชยัยทุธ องัศุวิทยา ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 แห่ง
สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดงักล่าว ดงัน้ี  

 

 • ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  ผู ้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงต่าง ๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังาน 

 

 • มีการปฏิบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์ใน
เร่ืองการกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบ
การเงินทุก 5 รอบปิดบญัชี  

 

 • ผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที ่
โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ และมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการรายการขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างถูกตอ้ง มีระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
                                                                                                                      
 
  ดร. ปีเตอร์ เวลดนั 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
 
คณะกรรมการสรรหาชุดปัจจุบันประกอบด้วย นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานคณะกรรมการสรรหา 
(กรรมการอิสระ) และกรรมการอีก 3 ท่านไดแ้ก่   นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ (กรรมการท่ีไม่เป็นบริหาร)   นาย
กิรินทร์ นฤหลา้ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) และนายวรุฒ บูลกลุ (กรรมการบริหาร)  
 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในระเบียบ
วา่ดว้ยคณะกรรมการสรรหา ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถและเป็นอิสระ เก่ียวกบัการสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยไดเ้สนอช่ือดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กลบัมาเป็น
ประธานคณะกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึงหลงัจากท่ีท่านไดเ้สร็จส้ินภารกิจแลว้ โดยไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558  
นอกจากน้ียงัสรรหาบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ เม่ือครบวาระเพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ
และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั   
 
คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้ งส้ิน 2 คร้ังและกรรมการทุกคนมาร่วมประชุมครบทุกคร้ัง โดย
คณะกรรมการสรรหาท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียงในเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย    
 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี
ดว้ย 
 
  ในนามคณะกรรมการสรรหา 
   
                                                                                                                             
 
  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 
  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน  
 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชุดปัจจุบนั มีนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต (กรรมการอิสระ) เป็นประธาน พร้อม
ดว้ยกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน และกรรมการผูบ้ริหารอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายสมพงษ์ เผอิญโชค  นายปีเตอร์       
เวลดนั และนายวรุฒ บูลกลุ ตามลาํดบั 
 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนรับผดิชอบในการสอบทานและนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง
รวมถึงการข้ึนอตัราเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมติั 
 

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดมี้การประชุมเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
ดงักล่าวทั้งส้ิน 1 คร้ัง 
 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดก้าํหนดนโยบายหลกัเกณฑ์การพิจารณาและวิธีดาํเนินการท่ีชดัเจนเพื่อ
เป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ  ดงัน้ี 
 

• ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกาํหนดการข้ึนอตัราเงินเดือนโดยรวม คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน จะพิจารณาโดยคาํนึงถึงค่าตอบแทนมาตรฐานในอุตสาหกรรม ผลการปฏิบติังานของกรรมการ
และบริษทั   รวมถึงปัจจยัภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจบริษทั ฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน ในปี 2558 กรรมการและผูบ้ริหารไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีแสดงไวใ้น
รายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหารปี 2558 ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เห็นวา่มีความเหมาะสมและคณะกรรมการบริษทัฯและท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาเห็นชอบดว้ยแลว้ 
 
  ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
                                                                                                                         
                                                                                                                  
  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
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ข้อมลูบริษทั  
 

ช่ือบริษทั บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่ ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี   
เลขท่ี 10/190-193  ซอยสุขมุวทิ 13 ถนนสุขมุวทิ  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10110 

ประเภทธุรกจิ ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน 

เลขทะเบียนบริษทั 0107543000040 (เดิมเลขท่ีบมจ 658) 

โทรศัพท์ +66 (0) 2168-7100 

โทรสาร +66 (0) 2168-7111-2 

Website www.brookergroup.com 

ทุนจดทะเบียน 705,918,641 บาท 

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 594,358,093.13 บาท 

หุ้นสามัญ 4,754,864,745 หุน้ 

ราคาพาร์ 0.125 บาท 

นายทะเบียน 
(หุ้นสามัญและ  
ใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทรศพัท ์:  +66(0) 2009-9000   
โทรสาร : +66(0) 2009-9991      

ผู้สอบบัญชี นายชยัยทุธ องัศุวทิยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3885 
สาํนกังาน เอ. เอม็ ที. แอสโซซิเอท 
491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม เขตบางรัก   
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท:์  +66(0) 2234-1676, 2234-1678 
โทรสาร: +66(0) 2237-2133 

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทั ไวท้ ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) จาํกดั)  
540 อาคารเมอร์คิวร่ีทาวเวอร์ ชั้น 22 
ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท:์  +66(0) 2264-8000 
โทรสาร: +66(0) 2657-2222 
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วสัิยทศัน์  
 
จะเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบโดยการให้บริการดว้ยวิธีการแกไ้ขแบบเพิ่มมูลค่าเพื่อให้
ลูกคา้ของเราสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ดีท่ีสุดของพวกเขารวมถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสาํหรับผูถื้อหุ้นใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด  

 

พนัธกจิ  
 

• การสร้างและการพฒันาอยู่บนพื้นฐานของความรู้ของเราท่ีเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ของการ
แกปั้ญหาท่ีมีมูลค่าเพิ่มท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นไปไดพ้ร้อมเคร่ืองมือท่ีจะใหผ้ลประโยชน์สูงสุดสาํหรับลูกคา้   

• การนาํเสนอนกัลงทุนของเราโดยมีผลตอบแทนท่ีน่าพอใจจากการลงทุนของพวกเขา  
• การพฒันาความรับผดิชอบต่อสงัคมของเราในทุกโครงการ   

 

ปรัชญา  
 

• ใหห้น่วยธุรกิจท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวกใหก้บัลูกคา้   
• ใหผ้ลตอบแทนการลงทุนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม   

• ใหก้ารวางแนวในการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  

• ใหค้วามเท่ียงธรรมความซ่ือสตัยแ์ละความรับผดิชอบ  

• ใหค้วามรู้และเคร่ืองมือสาํหรับการแกปั้ญหาท่ีมีมูลค่าเพิม่  

• ใหค้วามรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

• ใหรั้กษาลูกคา้ท่ีผา่นการดาํเนินโครงการท่ีประสบความสาํเร็จและผลประโยชน์ท่ีจบัตอ้งได ้ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคําปรึกษาด้านธุรกิจ  และการเงิน  การลงทุน  
รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษาอิสระใหแ้ก่องคก์รชั้นนาํของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ  
โดยบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการงาน 4 ประเภทคือ  
 

 (1) ใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน   
  (Business & Financial Consulting, Investments) 
 

 (2) เป็นตวัแทนและใหค้าํปรึกษาดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 
  (Real Estate Brokerage and Consultancy) 
 

 (3) ใหค้าํปรึกษาดา้นการลงทุนสาํหรับเงินลงทุน Offshore Capital  
  (Offshore Capital Management) 
 

        (4)    ดาํเนินธุรกิจการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน  (Investment) 
  
 

งานให้คาํปรึกษาด้านธุรกจิและการเงิน การลงทุน  

(Business & Financial Consulting, Investments) 
 

ลกัษณะการให้บริการ 
 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในการให้คาํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน ให้แก่เจา้ของธุรกิจและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทั โดยเนน้การให้บริการท่ีแตกต่างเพื่อทาํให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รของลูกคา้ โดย
บริษทัฯสามารถแกปั้ญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากความเช่ียวชาญท่ีบริษทัมีสามารถแยกไดด้งัน้ี 
 

• การระดมทุน (Fund Raising) 
- ช่วยในการเตรียมความพร้อมและเตรียมตวัเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ช่วยในการปรับโครงสร้างทางการเงินหรือปรับฐานทุนจดทะเบียน โดยการระดมทุนจากบุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement)  หรือ อ่ืน ๆ 
- ช่วยในการจดัหาแหล่งเงินกูท้ ั้งจากสินเช่ือระยะยาวสาํหรับโครงการ (Project financing) หรือ สินเช่ือระยะ
สั้น (Bridge loan) ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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• การปรับโครงสร้าง (Restructuring) 
- ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (Debt Restructuring) ปรับโครงสร้างองคก์ร (Corporate restructuring) 
และจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการ (Rehabilitation plan transactions) หรือปรับปรุงแผนฟ้ืนฟูกิจการทั้งท่ีอยูใ่น
ขบวนการพิจารณาของศาลแลว้หรือยงัไม่ไดอ้ยูใ่นการพิจารณากต็าม 

- ช่วยในการจดัหาแหล่งเงินทุน หรือนกัลงทุนใหม่ ทั้งแบบเขา้มาช่วยบริหารหรือแบบใหค้วามช่วยเหลือดา้น
เงินทุนอยา่งเดียว และเพิ่มธุรกิจใหม่ใหก้บัลูกคา้ 

- ช่วยในการบริหารจดัการลดธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกั (Non core divestments) 
 

• การควบและรวมกจิการ (Merger & Acquisition) 
- ช่วยจดัการรวมถึงประสานงานเพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้ตกลงและความเป็นไปไดท่ี้ดีท่ีสุดสาํหรับลูกคา้ 
- ช่วยให้คาํแนะนาํต่อผูข้ายในเร่ืองรูปแบบของขอ้ตกลง เพื่อหาผูซ้ื้อหรือผูร่้วมลงทุนให้ไดผู้ท่ี้เหมาะสม 
ท่ีสุด 

- ช่วยใหค้าํแนะนาํต่อผูซ้ื้อสาํหรับเป้าหมายขององคก์รและการปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายนั้น 
- ช่วยวางแผนในการปรับโครงสร้างและการบริหารการจดัการจากการเขา้ซ้ือกิจการเป้าหมาย 

 

• การให้บริการอ่ืน ๆ (Other Services) 
- ช่วยในการวิเคราะห์มูลค่าท่ีเหมาะสมท่ีผูถื้อหุ้นควรจะไดรั้บ (Shareholder value) และในเบ้ืองตน้ช่วย
จดัเตรียมเอกสารสนบัสนุนการเสนอขายหลกัทรัพย ์

- ช่วยในการศึกษาค่าความเป็นไปไดข้องโครงการ (Project feasibility) 
- ช่วยจดัเตรียมในเร่ืองการวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจ (Business valuation) 
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ขั้นตอนการบริการ 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงขั้นตอนการใหบ้ริการของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยืน่ข้อเสนอการให้บริการ 

และสัญญาให้แก่ลูกค้าพจิารณาตอบรับ 

จัดทีมงานเพือ่รับผิดชอบโครงการ 

วางแผนงาน เสนอแผนงาน  

และกาํหนดระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน

ที่มาของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
• จากความสัมพันธ์ท่ีดีและมีต่อ
ผูบ้ริหาร 

• จากการแนะนําโดยลูกค้าของ
บริษทัฯ 

• จากโครงการเดิมของบริษทัฯ ท่ีมี
ลกัษณะต่อเน่ือง 

ผู้บริหารของแผนกและเจ้าหน้าที่การตลาด 

ประชุมร่วมกบัลกูค้าเพือ่เสนอบริการของบริษทัฯ 

การดาํเนินงานโครงการ  

(ให้คาํปรึกษาด้านธุรกจิและการเงิน การลงทุน) 
การจัดการโครงการ  
ติดตามและควบคุมแผนงาน รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

การวิจัยเชิงกลยทุธ์และที่ปรึกษา   
ติดตามและควบคุมแผนงาน รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

การให้คาํปรึกษาการจัดการแบบต่อเน่ือง   
จดัทีมงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง วางแผนงาน เกบ็รวบรวมขอ้มูล และ 
ตรวจสอบขอ้มูล 

ตรวจสอบและอนุมติัโดย 
รองประธานอาวโุส 

คาํแนะนาํหรือขอ้แกไ้ข 
ของลูกคา้ 

ร่างรายงานเสนอลกูค้า 

นําเสนอต่อลกูค้า 

ส่งมอบงาน 
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ขั้นตอนการใหบ้ริการสามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
 

• การตลาด - บริษทัฯ สรรหาโครงการต่างๆ โดยการแนะนาํจากลูกคา้เก่าโดยใชแ้ผนการตลาดเชิงรุกซ่ึง
ประกอบดว้ย การเขา้ร่วมบรรยายและเป็นวิทยากร  การส่งบทความและจดหมายข่าวไปยงัส่ือมวลชน  การเขา้
ร่วมกิจกรรมและการประชุมร่วมกบัสมาคมหอการคา้ต่างๆ และจากการแนะนาํของบริษทัท่ีปรึกษาและวิจยั
ต่าง ๆ  ท่ีเป็นพนัธมิตรกบัทางบริษทัฯ หน่วยงานราชการไทยและต่างประเทศรวมถึงสมาคมหอการคา้ต่าง ๆ 

 

• การติดต่อลูกค้าและการเสนอบริการ - หลงัจากติดต่อคร้ังแรกกบัผูท่ี้จะมาเป็นลูกคา้ บริษทัฯ จะประชุมกบั
ลูกคา้เพื่อทบทวนวตัถุประสงคข์องโครงการโดยละเอียด  แลว้นาํมาจดัทาํขอ้เสนอโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
ความเป็นมา วตัถุประสงค ์วิธีการและขั้นตอนในการดาํเนินโครงการ บุคลากรในโครงการ ระยะเวลาโครงการ 
และค่าธรรมเนียมในการดาํเนินโครงการ ซ่ึงขอ้เสนอโครงการจะจดัทาํในรูปแบบของเอกสารการประชุมโดย
อาจจะมีการพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงหลายคร้ังก่อนท่ีจะบรรลุขอ้ตกลง 

 

• การวางแผนงาน - หากมีการอนุมติัโครงการแลว้ ผูจ้ดัการโครงการจะจดัเตรียมแผนงาน โดยกาํหนดหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ ระยะเวลาในการทาํงานใหโ้ครงการแลว้เสร็จ และออกแบบแบบสอบถามสาํหรับงานวิจยันั้น 
หากเป็นโครงการท่ีจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญพิเศษหรือผูรั้บเหมาช่วงงาน ผูจ้ดัการโครงการก็จะพิจารณาจดัหา
ใหเ้หมาะสมเป็นกรณีไป   

 

• การดําเนินโครงการ – รองประธานอาวุโสฝ่ายให้คาํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน จะเป็นผู ้
ควบคุมดูแลใหก้ารดาํเนินโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงานและมีการติดตามการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  

 

• การส่งมอบงานต่อลูกค้า - เน่ืองจากลกัษณะของการใหบ้ริการเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ และข้ึนกบั
ความพร้อมของลูกคา้ในการปรับปรุงโครงสร้างและจดัเตรียมขอ้มูลเป็นส่วนใหญ่ จึงมีกาํหนดเวลาท่ียืดหยุ่น
ได ้และไม่มีงานใดท่ีมีกาํหนดวนัส่งมอบตายตวั 

 

ธุรกจิอ่ืนๆ 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดักลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ ใหม่ ซ่ึงมีทั้งท่ีไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจและยงัไม่ได้
ดาํเนินธุรกิจ อีกทั้งยงัอยูใ่นระหวา่งจดัวางระบบการดาํเนินงานของธุรกิจนั้นๆใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
 

(1) เป็นตัวแทนและให้คาํปรึกษา ด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Brokerage and Consultancy) 
 

 บริษทัฯ ได้ประกอบธุรกิจโดยเป็นตวักลางการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยภ์ายใตช่ื้อบริษัท บินสแวงเกอร์  
บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัฯไดรั้บความร่วมมือทางธุรกิจจาก Binswanger USA ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในการจดัหาโรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมทัว่โลกป้อนแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการยา้ยฐานการผลิต โดยทางบริษทั 
บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด จะเป็นผูจ้ ัดหาพื้นท่ีหรือโรงงานในประเทศไทยให้ทาง 
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Binswanger USA ทาํการตลาดทัว่โลก  นอกจากน้ี บริษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ยงั
เป็นตวักลางจดัการซ้ือขายอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ เช่นเพื่อการอยู่อาศยัหรือการพาณิชยท์ัว่ไป โดยรายไดห้ลกั
บริษทัฯ จะไดรั้บเป็นค่าธรรมเนียมในการขายตามสดัส่วนของราคาขายของทรัพยสิ์นนั้นๆ 

 

(2) ให้คาํปรึกษาด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital  (Offshore Capital Management) 
 

 เป็นธุรกิจให้บริการซ่ึงจะมีรายได้ตามสัดส่วนของขนาดของเงินลงทุนท่ีบริหารให้แก่ลูกคา้ อีกทั้งยงัได้
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนจากส่วนแบ่งกาํไรท่ีทางบริษทัฯ บริหารให้และมีส่วนของกาํไรมากกว่าผลตอบแทนท่ี
กาํหนด ซ่ึงในธุรกิจน้ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายไดท่ี้สมํ่าเสมอและเติบโตตามขนาดของเงินลงทุนท่ีใหบ้ริษทัฯให้
คาํปรึกษา ซ่ึงดาํเนินงานภายใตก้ารดูแลของบริษทับรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล จาํกดัโดยจะมุ่งเน้นการลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในรูปกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์(capital gain) และ
เงินปันผล การบริหารเงินลงทุนนั้นอยู่ภายใตก้ารบริหารของบุคลากรต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญสูง โดย
จะทาํการเขา้เยี่ยมชมกิจการ  ตรวจสอบสถานะของบริษทัเพื่อหาบริษทัท่ีมีราคาตํ่ากว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ ท่ี
แทจ้ริงท่ีควรจะเป็น โดยกิจการดงักล่าวตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถและมีแผนธุรกิจท่ีดีมีความโปร่งใส 
อีกทั้งกิจการมีโอกาสท่ีจะเติบโตและแนวโนม้ของการทาํกาํไรท่ีมีอตัราเติบโตสูง มีพื้นฐานท่ีดี เพื่อให้แน่ใจ
ว่าจะเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า จากการวิเคราะห์มูลค่าของหลกัทรัพย ์การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร การตรวจสอบแผน
ธุรกิจ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งสภาวะอุตสาหกรรมของบริษทัท่ีจะ
เขา้ลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุด 

 

(3) ธุรกจิการลงทุน  (Investment) 
 

บริษทั ฯ ดาํเนินนโยบายการลงทุนตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2552 
อนุมติัใหบ้ริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   และบริษทัยอ่ย บริหารเงินสดและหรือเงินทุนหมุนเวียน 
ตามความเหมาะสมเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ต่อไป 
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โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ  ในระยะ 3 ปีท่ีผา่น  ณ  งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

รายได้ ดาํเนินการโดย 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

%  

การถอื

หุ้น 

2556 2557 2558 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

งานใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจ 
และการเงิน  

บริษทัฯ  424,960 66.60 33,595 6.79 764,484 64.60 

ตวัแทนและท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั บินสแวงเกอร์ 
บรุ๊คเคอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
99.99 16,861 2.64     75 0.02     25,000 2.11 

บริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ     82,886 12.99 204,406 41.33 304,153 25.70 
ดอกเบ้ียรับ บริษทัฯ   2,882 0.45    1,981 0.40    7,271 0.62 
รายไดเ้งินปันผล บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  6,320 0.99   4,440 0.90   22,505 1.90 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  - - 179,273 36.25 - - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  100,989 15.83   62,111 12.56   2,304 0.19 

รายไดอ่ื้น* บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  3,173 0.50    8,676 1.75    57,807 4.88 

รวมรายได้   638,071 100.00 494,557 100.00 1,183,524 100.00 

 
หมายเหตุ     *  รายได้อ่ืนรวมถึงรายได้ (ค่าใ ช้จ่าย) ส่วนกลางท่ีคิดกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
                         การกลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  การกลบัรายการอ่ืน ๆ  
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 โครงสร้างบริษทั 
โครงสร้างบริษทั และบริษทัในเครือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี                  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ: 1/ 48% ถือโดย บริษัท เอเช่ียน โอเช่ียน เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกัด 
   และ 4% โดย Simpson Financial Limited  

บริษทั บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล จํากัด

ลงทุนในกจิการอ่ืนทีมี่ศักยภาพ 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสเนส โซลูช่ัน จํากดั 
ให้คาํปรึกษาแก่ธุรกจิโดยเฉพาะธุรกจิ SME และนักลงทุน 

ต่างประเทศในด้าน business matching, feasibility study, 

investment opportunity and funding 

บริษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั

เป็นตัวแทนและทีป่รึกษาทางธุรกจิอสังหาริมทรัพย์

บริษทั  บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ให้คาํปรึกษาด้านธุรกจิและการเงิน การลงทุน 

 (Business & Financial Consulting, Investments) 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั 

ทีป่รึกษาทางธุรกจิ 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จํากดั 

ให้คาํปรึกษาด้านธุรกจิ บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากดั  

ให้คาํปรึกษาด้านธุรกจิ 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ ดนัน์ แอสเซท  แอดไวเซอร่ี จํากดั1/

ให้คาํปรึกษาด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุน   Offshore Capital 

99.99%

99.99%

100%

99.99%

48.00% 

27.79%

40.00%

72.21%

60.00%

บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสซเินส ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั

ทีป่รึกษาทางธุรกจิ 

99.99%
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นิติบุคคลทีบ่ริษทัฯ ถอืหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

   จํานวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

  ประเภท ทีอ่อก   

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ หุ้น จําหน่าย หุ้น % 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล จํากดั 
สถานท่ีตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี   
 เลขท่ี 10/190-193  ซอยสุขมุวทิ 13 
 ถนนสุขมุวทิ  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
 กรุงเทพมหานคร 10110 

ดาํเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการ
อ่ืนท่ีมีศกัยภาพเพ่ือผลตอบแทน
จากการลงทุน 

สามญั 1,179,400 1,179,394 99.99 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสเนส โซลช่ัูน จํากดั  
สถานท่ีตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี   
 เลขท่ี 10/190-193  ซอยสุขมุวทิ 13 
 ถนนสุขมุวทิ  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
 กรุงเทพมหานคร 10110 

ดาํเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจโดยเนน้เฉพาะธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มรวมถึง 
นกัลงทุนต่างประเทศ 

สามญั 100,000 99,994 99.99 

บริษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์  

   (ประเทศไทย) จํากดั  
ถือผา่นบริษทั  บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไว   
เซอร์ร่ี จาํกดั ร้อยละ 60 
และถือโดยบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ร้อยละ40 
สถานท่ีตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี   
 เลขท่ี 10/190-193  ซอยสุขมุวทิ 13 
 ถนนสุขมุวทิ  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
 กรุงเทพมหานคร 10110 

ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนและท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจดา้น
อสังหาริมทรัพย ์

สามญั 2,287,000 2,287,000 
 

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

99.99 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ ดนัน์ แอสเซท  

   แอดไวเซอรร่ี จํากดั 
(ถือผา่นบริษทั  บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั) 
สถานท่ีตั้ง ตูไ้ปรษณียเ์ลขท่ี 957     
 ศูนยอ์อฟชอร์อินคอร์เปอร์เรชัน่    
 โรดทาวน์ ทอดโทล่า  
 หมู่เกาะบริติชเวอร์จ้ิน 

ดาํเนินธุรกิจในการใหค้าํปรึกษา
ดา้นการลงทุนสาํหรับเงินลงทุน 
Offshore Capital 

สามญั 250,000 120,000 48.00 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ แพลนนอร์ จํากดั 
(เดิมช่ือ บริษทั บรุ๊คเคอร์ คอนซลัต้ิง จาํกดั) 
ถือผา่นบริษทั  บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ร่ี 
จาํกดั ร้อยละ 72.21 และถือโดยบริษทั บรุ๊คเคอร์ 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 27.79 
 
 

ดาํเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจ 

สามญั 433,818 433,813 
 

313,247 
120,566 
433,813 

99.99 
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   จํานวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

  ประเภท ทีอ่อก   

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ หุ้น จําหน่าย หุ้น % 

สถานท่ีตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี   
 เลขท่ี 10/190-193  ซอยสุขมุวทิ 13 
 ถนนสุขมุวทิ  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
 กรุงเทพมหานคร 10110 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไว 

เซอร์ร่ี จํากดั 
สถานท่ีตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี   
 เลขท่ี 10/190-193  ซอยสุขมุวทิ 13 
 ถนนสุขมุวทิ  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
   กรุงเทพมหานคร 10110 

ดาํเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจ  

สามญั 601,608 601,598 99.99 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 
สถานท่ีตั้ง  วนิดั้มเพลส ชั้น 26 เลขท่ี 44  
                   ถนนวนิดั้ม  เซ็นทรัล   ฮ่องกง 
 

อินเวสทเ์มน้ทโ์ฮลด้ิง 

ดาํเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจ 

สามญั 600,000 600,000 100.00 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสซิเนส ดเีวลลอ็ปเม้นท์ 
(เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ปรึกษาการลงทุน 
บรุ๊คเคอร์ จาํกดั)  
สถานท่ีตั้ง ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี   
 เลขท่ี 10/190-193  ซอยสุขมุวทิ 13 
 ถนนสุขมุวทิ  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
   กรุงเทพมหานคร 10110 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ สามญั 200,000 199,997 99.99 

บริษทัซีเวทต้า แคปปิตอล 
สถานท่ีตั้ง ชั้น 2 แซฟฟาร์เฮาส์ 122  ถนนแมร่ี 
                    ตูไ้ปรษณียเ์ลขท่ี 709     
 แกรนดเ์คยแ์มน เค วาย 1 -1107    
 หมู่เกาะเคยแ์มน 
 

บริหารจดัการกองทุน สามญั 100 12.5 12.5 
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ปัจจยัเส่ียง 
 

1. ความเส่ียงทางด้านเศรษฐกจิ    
การดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภาวะ
เศรษฐกิจของโลก  สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงรวมทั้งความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  การเปล่ียนแปลงทางการเมืองอันจะส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล และความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจอนัเกิดจาก
นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ อนัมีผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการคาํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน 
ทั้งแผนงานท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และระยะเวลาในการให้บริการ เน่ืองจากลูกคา้อาจมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรอ
จงัหวะของการลงทุนหรือดาํเนินการ หรือทาํให้ระยะเวลาการดาํเนินการต่าง ๆ ของลูกคา้เน่ินนานข้ึน ดงันั้น 
ความเส่ียงดงักล่าว อาจทาํให้รายไดห้ลกัของบริษทัฯ อาจลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ  
อย่างไรก็ดี ถึงแมค้วามเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจดังกล่าวอยู่นอกเหนือความสามารถท่ีบริษทัฯ จะควบคุมได ้         
บริษทัฯ จึงไดพ้ยายามท่ีจะลดความเส่ียงดงักล่าวลง โดยพยายามเนน้การทาํธุรกิจให้มีความหลากหลายและหา
จุดเด่นท่ีทางบริษทัฯมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษโดยจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษมาเพ่ิมเติม
เนน้รายไดจ้ากการให้บริการเป็นหลกัและยงัคงเนน้การขยายธุรกิจของบริษทัฯในดา้นการให้บริการคาํปรึกษา
ดา้นการลงทุนสาํหรับเงินลงทุน Offshore Capital ใหมี้สัดส่วนของรายไดใ้หเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะถือว่าเป็นการลด
ความเส่ียงดงักล่าวลงไดใ้นระดบัหน่ึง นอกเหนือจากน้ียงัจะทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ มีความมัน่คงยิง่ข้ึน อีกทั้ง
บริษทัฯ ยงัคงมีบริการและขนาดของผลงานในปีท่ีผ่านๆมาเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าใน
ดา้นการใหค้าํปรึกษาในการปรับโครงสร้างบริษทัและ/หรือปรับโครงสร้างหน้ี รวมถึงการควบรวมกิจการซ่ึงเกิด
จากการให้คาํแนะนาํและบริการของบริษทัเป็นเคร่ืองพิสูจน์แลว้ ซ่ึงบริการเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในช่วง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่ายาวต่อเน่ืองมายากแก่การแกไ้ขแต่ดว้ยความชาํนาญจึงทาํให้บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงลูกคา้
เหล่าน้ีไดแ้ละสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการคาํปรึกษาดงักล่าวชดเชยในช่วงท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าได ้
 

2. ความเส่ียงในการพึง่พงิผู้บริหารและบุคลากรทีมี่ความสําคญั 
 
เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจให้บริการท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถทางดา้นธุรกิจและการเงิน การ
ลงทุนจึงจาํเป็นตอ้งอาศยับุคคลากรท่ีมีทั้งประสบการณ์และความรู้อีกทั้งยงัตอ้งเป็นท่ีรู้จกัรวมทั้งยงัตอ้งเป็นท่ี
ยอมรับในแวดวงธุรกิจดว้ย ดงันั้นโดยรวมแลว้ความสําเร็จของกิจการของบริษทัฯ จึงข้ึนอยู่กบัการท่ีบริษทัฯ
ไดรั้บงานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจาํเป็นตอ้งพึ่งพิงผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ จึงทาํให้บริษทัฯ 
จาํเป็นตอ้งพึ่งพิงบุคลากรหลกัอยู ่2 กลุ่ม คือ  
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(1)   ผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ นายชาญ บูลกุล ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษทัฯ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้าํนวยการ ซ่ึงนายชาญฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์การทาํธุรกิจใน
ประเทศไทยมากว่า 30 ปี และมีเครือข่ายการติดต่อทางธุรกิจท่ีกวา้งขวาง ทั้งน้ี นายชาญฯ มีส่วนสาํคญัอยา่งมาก
ในการติดต่อหาลูกคา้ให้กบับริษทัฯ และยงัเป็นผูบ้ริหารท่ีให้คาํปรึกษาท่ีสาํคญัของงานให้บริการในดา้นอ่ืนๆ 
ของบริษทัฯ ดว้ย  
(2)    บุคลากรและทีมงานของฝ่ายงานให้คาํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน ซ่ึงเป็นทีมงานหลกัในการ
ดาํเนินธุรกิจให้บริการของบริษทัฯ จึงจาํตอ้งเป็นบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็น
สาํคญั  ซ่ึงจะมีการแข่งขนัสูงในการแยง่ชิงตวับุคลากรดงักล่าว 
หากบริษทัฯ จาํตอ้งสูญเสียผูบ้ริหาร บุคลากร และทีมงานท่ีสาํคญัดงัท่ีกล่าวแลว้ อาจจะทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถ
หาลูกคา้ และไม่สามารถให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ อนัจะทาํให้ บริษทัฯ ตอ้งสูญเสีย
รายได้หลกัและมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างรุนแรง ถึงแมว้่าบริษทัฯ จะสามารถจดัหา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาทดแทนได ้ก็อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทาํให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับใน
ความสามารถ อยา่งไรก็ดี    บริษทัฯไดใ้ห้ความสาํคญักบับุคลากรเหล่าน้ี โดยให้มีการพฒันาการฝึกอบรมอยา่ง
สมํ่าเสมอ ซ่ึงประกอบดว้ยการเปิดให้เขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีมีการจดัข้ึนทั้งภายใน และภายนอกสาํนกังาน  
รวมถึงกาํหนดใหมี้กระบวนการทาํงานอยา่งมีระบบแบบแผน การพฒันางานและใหบุ้คลากรเหล่าน้ีมีการทาํงาน
ทดแทนกันได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยลดความเส่ียง อนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีตอ้งสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไปใน
ขณะเดียวกนับริษทัฯไดก้าํหนดใหมี้การทาํแผนสืบทอดงาน (succession plan) ตามแนวนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี 
 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบันโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี โดยมีการเพิ่มสวสัดิการและ
ผลตอบแทนกบัพนกังานในระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคนเป็นสาํคญั 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีดีในการทาํงาน และรักษาบุคลากรเหล่าน้ีให้อยู่กับบริษทัฯ เป็น
ระยะเวลานาน รวมทั้งยงัได้ให้ผลประโยชน์ท่ีผูบ้ริหารและพนักงานดงักล่าวของบริษทัฯ จะได้รับจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ในลกัษณะของการให้โบนัสประจาํปีท่ีเพิ่มสูงข้ึนสืบเน่ืองจากมียอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทาํงาน ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่า การพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ และการให้ผูบ้ริหารและ
พนักงานได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินงานร่วมกับบริษัทฯ จะส่งเสริมให้เกิดความภักดีต่อองค์กร                      
ในระยะยาว 
 

3. ความเส่ียงในการขยายธุรกจิ  
 
บริษทัฯยงัคงใหค้วามสาํคญัท่ีจะขยายการดาํเนินธุรกิจการใหค้าํปรึกษาดา้นการลงทุนสาํหรับเงินลงทุน Offshore 
Capital ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใหบ้ริการดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน โดยบริษทัฯไดเ้ร่ิมใหบ้ริการ
ในปี 2551 ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวตอ้งอาศยัผลงานท่ีผา่นมาเป็นเคร่ืองพิสูจน์เพื่อดึงดูด Offshore Capital ให้
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มาใชบ้ริการของบริษทัฯและดว้ยผลการดาํเนินงานตลอดระยะเวลา 8 ปีท่ีผา่นมานั้นโดยเฉล่ีย บริษทัฯมีผลงาน
ในการดาํเนินธุรกิจค่อนขา้งดีมาก จึงทาํให ้Offshore Capital ขยายใหญ่ข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีส่วนในการเพิ่ม
กาํไรใหก้บับริษทัฯค่อนขา้งมากอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
อยา่งไรก็ตามเศรษฐกิจโลกแสดงการฟ้ืนตวัท่ีอ่อนแอทาํให้สถานการณ์อาจจะเลวร้ายและยาวนานออกไปไดอี้ก  
ในปี 2559 อุปสรรคสาํคญัของเศรษฐกิจโลกมาจากปัญหาหน้ีสินท่ีสะสมมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่วิกฤตซบัไพรมใ์น
สหรัฐอเมริกา กาํลงัซ้ือท่ีอ่อนแอจึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีทาํให้ประเทศต่างๆออกอาการชะลอตวัในทางเศรษฐกิจ
ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น จนถึงปัจจุบนัท่ีจีนและประเทศตลาดเกิดใหม่กาํลงัเผชิญภาวะชะลอตวัตามมา 
การทรุดตวัของภาคการคา้ระหวา่งประเทศและภาวะเงินฝืดท่ีกระจายตวัไปทัว่โลกสะทอ้นถึงปัญหาอุปทานท่ีลน้
เกินหรือกาํลงัซ้ือท่ีอ่อนแอ ทาํให้ราคานํ้ ามนัดิบทรุดตวัอยา่งต่อเน่ืองจนอาจเห็นในราคา 20 เหรียญดอลลาร์ต่อ
บาร์เรลในปี 2559 และส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนยา้ยเงินทุนของโลก 
ปัญหาหน้ีสาธารณะท่ีสูงมากและวิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีผา่นมาของประเทศท่ีพฒันาแลว้ทาํใหป้ระเทศเหล่าน้ี
มีขอ้จาํกดัในการใชน้โยบายการคลงัในการกระตุน้เศรษฐกิจซ่ึงทาํใหต้อ้งระมดัระวงัการขาดดุลงบประมาณและ
ไม่สามารถดาํเนินนโยบายทางการคลงัท่ีมีความต่อเน่ือง จึงตอ้งพึ่งนโยบายการเงินในการกระตุน้เศรษฐกิจและ
ตอ้งอดัฉีดสภาพคล่องออกมามหาศาลทีเดียว ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาไดป้รับอตัราดอกเบ้ียนโยบาย
สูงข้ึนจาก 0-0.25% เป็น 0.25-0.50% เม่ือเดือนธนัวาคมท่ีเพิ่งผา่นไปเป็นการปรับอตัราดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบ 7 
ปีตามหลงัภาวะเศรษฐกิจและมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนทั้งปีอีกเลก็นอ้ยราว 0.50-1.00% เน่ืองจากการฟ้ืนตวัยงัมีความ
อ่อนแอ ในขณะท่ียุโรปตะวนัตกและญ่ีปุ่นใช้แผนกระตุน้ทางการเงินสวนทางกบัทางธนาคารกลางของ
สหรัฐอเมริกาโดยไดก้าํหนดนโยบายดอกเบ้ียใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าสุดหรือติดลบ และมีการใชม้าตราการผอ่นคลาย
ทางปริมาณเงินหรือ QE (Quantitative Easing) โดยการเขา้ไปซ้ือสินทรัพยท์างการเงินต่อไป ทาํให้นโยบาย
ดอกเบ้ียของประเทศไทยยงัตอ้งเป็นขาลงและมีโอกาสลดตํ่าลงเพื่อใหก้ารฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของไทยใหเ้ป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองในปี 2559 ส่งผลใหง้บประมาณ มาตรการและนโยบายในการดาํเนินงานจากภาครัฐบาลมีออกมากระตุน้
เศรษฐกิจเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ขณะท่ีการส่งออกเองก็จะค่อยๆฟ้ืนตวัจึงทาํใหป้ระเมินว่าอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
หรือจีดีพีของปี 2559 น่าจะโตไดถึ้ง 2.75 - 3.25% 
อยา่งไรก็ตามเราก็ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความไม่สมํ่าเสมอของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นภยัคุกคาม
จากฟองสบู่ในภาคการเงินของจีนการไหลเขา้และออกของเงินทุนเคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ความผนัผวนของราคาโภคภณัฑท์ั้งนํ้ ามนัและทองคาํ รวมไปถึงความตกตํ่าของราคาสินคา้เกษตร ความ
เส่ียงจากภยัธรรมชาติ ความแหง้แลง้ ความเส่ียงของการสะดุดลงของเศรษฐกิจต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ จากเร่ือง
หน้ีสาธารณะ หรือยโูรโซนจากการว่างงานท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราในปีน้ีแทบทั้งส้ิน 
ความเส่ียงต่างๆเหล่าน้ีส่งผลกดดันการใช้จ่ายของทุกๆ ภาคส่วนทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคครัวเรือน 
นอกจากนั้นการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนยงัถูกกดดนัเพิ่มเติมจากหน้ี ครัวเรือนสะสมในระดบัสูง ตลอดจน
ภาระค่าครองชีพท่ีไดมี้การปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเม่ือผนวกกบัภาคการส่งออกของไทยท่ียงัไม่แน่ว่าจะ
สามารถกลบัมาเป็นแรงขบัเคล่ือนของเศรษฐกิจไทยไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แมจ้ะเร่ิมมีอานิสงส์เชิงบวกจากการขยายตวั
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ของเศรษฐกิจโลกแลว้ ก็ลว้นแต่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลใหก้ารกาํหนดแผนธุรกิจของบริษทัฯใน ปี 2559 สะทอ้น
การเติบโตทางธุรกิจท่ียงัคงตอ้งระมดัระวงัอยา่งมาก 
อย่างไรก็ตามบริษทัฯคงจะตอ้งไดรั้บผลกระทบดงักล่าวดว้ยเช่นกนั แต่คงจะไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนกัเน่ืองจาก
บริษทัฯมีผลงานและช่ือเสียงท่ีออกมาค่อนขา้งดีมากมาอย่างต่อเน่ืองอนัเป็นจุดแข็งของบริษทัฯท่ีสามารถจะ
ดึงดูดลูกคา้ใหม่และในขณะเดียวกนัก็ยงัจะรักษาฐานลูกคา้เก่าไวไ้ดเ้ช่นกนั รวมถึงการท่ีบริษทัฯมีพนกังานไม่
มากและไดด้าํเนินงานอย่างระมดัระวงัในการขยายธุรกิจไม่ให้เร็วและเส่ียงเกินไป หรือมีขนาดใหญ่จนเกินไป 
โดยอาศยัประสบการณ์และความรู้ ความสามารถของคณะผูบ้ริหารเป็นหลกัทาํให้บริษทัฯสามารถรับมือกบั
สถานะการณ์ดงักล่าวไดค่้อนขา้งดีเป็นท่ีพอใจของลูกคา้เสมอมา 
ในปี 2559 น้ีบริษทัฯยงัคงใหค้วามสาํคญักบัธุรกิจท่ีดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนัเป็นสาํคญัโดยยงัจะเนน้การหาโอกาสท่ี
จะเขา้ลงทุนหรือมองหาธุรกิจท่ีจะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนักบัธุรกิจท่ีบริษทัฯมีอยู่ในปัจจุบนัและให้ผลตอบแทน
สูงภายใตค้วามเส่ียงท่ีผ่านการวิเคราะห์พิจารณาอย่างดีและรอบคอบแลว้จากคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ามกลางความผนัผวนหรือวิกฤตท่ียงัคงมีอยูโ่ดยเนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้เป็นสาํคญัเช่นเคย 
 

4. ความเส่ียงจากการแข่งขนั 
 
เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน, ตวัแทนและท่ีปรึกษาดา้น
อสังหาริมทรัพย,์ และท่ีปรึกษาดา้นการลงทุนสาํหรับเงินลงทุน Offshore Capital ท่ีทางบริษทัฯ ใหบ้ริการอยูน่ั้น
เป็นงานท่ีมีบุคคลหลายกลุ่มเขา้มาใหบ้ริการมากข้ึน จนอาจทาํให ้กลายเป็นคู่แข่งรายใหม่ของบริษทัฯ โดยบุคคล
เหล่าน้ีอาจใชฐ้านลูกคา้จากการให้บริการเดิมท่ีให้บริการอยู่รวมกบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา และ
ความสามารถเทียบเคียงงานให้บริการเช่นเดียวกบัท่ีทางบริษทัฯ ให้บริการอยู ่ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ี
รายไดข้อง บริษทัฯ อาจจะลดลงจากการแข่งขนัดา้นราคาของคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีเพิ่มข้ึน  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
เช่ือมัน่ว่าการมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีรวมถึงประสบการณ์อนัยาวนาน อีกทั้ งการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก และความรู้
ความสามารถด้านการให้คาํปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน การลงทุน ของนายชาญฯ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ  ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้าํนวยการ สามารถติดต่อลูกคา้และให้
ความเช่ือมัน่ในงานให้บริการจนเป็นท่ีพึงพอใจแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ ได ้ดงันั้น ความเส่ียงดงักล่าวจึงไม่น่าจะมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ มากนกั 

 

5.   ความเส่ียงจากการลงทุน 
 
สืบเน่ืองจากความผนัผวนของตลาดทุนและตลาดเงิน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน ตลอดจนถึงความ
เส่ียงจากการลงทุน ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดด้าํเนินนโยบายกระจายความความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการลงทุนใน
สินทรัพยห์รือธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีในความเส่ียงท่ีเหมาะสม ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการการลงทุน 
ซ่ึงคอยพิจารณากลัน่กรองการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 
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รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์หลากหลาย โดยอาศยัประสบการณ์และความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการดงักล่าว ทาํใหค้วามเส่ียงดงักล่าวลดลงอยูใ่นระดบัท่ีทางบริษทัฯ สามารถควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึง 
6.   ความเส่ียงทางการเงิน 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่
ปฏิบติัตามสญัญา บริษทัฯไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพือ่
การคา้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต    
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ ฝ่ายบริหารเช่ือวา่บริษทัไม่มีความเส่ียงในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดท้าํสญัญาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ฝ่าย
บริหารเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากยอด
คงเหลือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเกิดเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทฯสามารถ
กาํหนดการชาํระเงินตามจงัหวะเวลาท่ีผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดใ้ช้อนุพนัธ์ทาง
การเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
 
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด ฝ่ายบริหารไดว้ิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ และเช่ือว่าไม่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั อย่างไรก็ตามจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็น
จาํนวนท่ีครอบคลุมผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็หน้ีไม่ไดแ้ลว้ 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯ มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกิจการและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษทัฯจึงประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน งบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัถูกประเมินเป็นระดบั 1 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเงิน
ลงทุนชัว่คราวดงักล่าวมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสิน ในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ี
ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะ
กาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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โครงสร้างการถอืหุ้นและการจดัการ 
 

หลักทรัพย์ของบริษทั  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)   
 

(ก) หุ้นสามัญ 
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 5,647,349,128 หุน้ ซ่ึงเป็นทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
594,358,093.13 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,754,864,745 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท 

 
 (ข)  ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจั่ดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม (BROOK -W4)  
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (BROOK-W4) อายุ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 
374,392,781 หน่วย ราคาต่อหน่วย 0.05 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.05 
บาทต่อหุน้เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ผูถื้อหุน้ได้
ชาํระเงินค่าใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จาํนวน 374,392,632 หน่วย เป็นเงินรวม 18,719,631.60 บาท  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรร เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูง
กวา่ราคายติุธรรมของหุน้สามญั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 รายเป็นจาํนวน 500 หน่วย คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
จาํนวน  374,392,132  หน่วย 
ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2556 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาจาก 1.05 บาท เป็น 1.047 บาท และอตัราการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก 1 ต่อ 1 เป็น 1 ต่อ 1.004  (ตามตารางดา้นล่าง)  

ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2556 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาจาก 1.047 บาท เป็น 0.838 บาท และอตัราการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก 1 ต่อ 1.004  เป็น 1 ต่อ 1.255 (ตามตารางดา้นล่าง)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 รายเป็นจาํนวน 4,955,200 หน่วย คงเหลือใบสาํคญั
แสดงสิทธิจาํนวน  369,436,932  หน่วย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ไดมี้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรจาํนวน 54,000 หน่วย 
จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 67,770 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุ้นละ 0.838 บาท รวมเป็นเงิน 56,791.26 บาท โดย 
บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 2 เมษายน 2557 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ
คงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 369,382,932 หน่วย  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรจาํนวน 2,757,000 
หน่วย จํานวนสิทธิท่ีได้รับจํานวน 3,460,035 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ในราคาหุ้นละ 0.838 บาท รวมเป็นเงิน 
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2,899,509.33 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 กบักระทรวงพาณิชย์
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 366,625,932 หน่วย  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไดมี้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรจาํนวน 36,037,179 
หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีได้รับจาํนวน 45,226,658 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ในราคาหุ้นละ 0.838 บาท รวมเป็นเงิน 
37,899,940.70 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 กบักระทรวงพาณิชย์
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 330,588,753 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรจาํนวน 150,000 
หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 188,250 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุ้นละ 0.838 บาท รวมเป็นเงิน 157,753.50 
บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 6 มกราคม 2558 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 330,438,753 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรจาํนวน 9,262,200 
หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีได้รับจาํนวน 11,624,060 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ในราคาหุ้นละ 0.838 บาท รวมเป็นเงิน 
9,740,962.28 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 2 เมษายน 2558 กบักระทรวงพาณิชย์
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 321,176,553 หน่วย  

ณ วนัท่ี 13  พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาจาก 0.838 บาท เป็น 0.208 บาท และอตัราการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาก 1 ต่อ 1.255 เป็น 1 ต่อ 5.068 (ตามตารางดา้นล่าง) โดยวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 
บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาํนวน 24,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ไดมี้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรจาํนวน 146,430,157 
หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีได้รับจาํนวน 742,108,033 หน่วย อตัราการใช้สิทธิ ในราคาหุ้นละ 0.208 บาท รวมเป็นเงิน 
154,358,470.87 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 กบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 174,746,396 
หน่วย  

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีมติใหป้รับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่เป็น   1 หน่วย ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บการปรับจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิเพิ่มข้ึน
อีก 4.068 หน่วยต่อทุก  ๆ1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู ่ซ่ึงถา้หากผลการคาํนวณไดรั้บเป็นจุดทศนิยมจาํนวนใดก็
ตาม ก็จะปัดเศษจุดทศนิยมนั้นท้ิง โดยราคาการใชสิ้ทธิยงัคงเหมือนเดิมท่ี 0.208 บาทต่อ 1 หุ้น มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 3 
กนัยายน 2558 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรจาํนวน 1,724,220 
หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 1,724,220 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุน้ละ 0.208 บาท รวมเป็นเงิน 358,637.76 
บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 883,890,514 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรจาํนวน 354,760 
หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 354,760 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุ้นละ 0.208 บาท รวมเป็นเงิน 73,790.08 
บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 7 มกราคม 2559 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 883,535,754 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชแ้ลว้และคงเหลือ ดงัน้ี;   

  จํานวน
  BROOK-W4 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  374,392,632 
หกั : ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัแลว้   
จนถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  (199,646,236) 
คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  174,746,396 

บวก : ปรับอตัราการใชสิ้ทธิเพิ่มข้ึนอีก 4.068   710,868,338 
รวมใบสาํคญัแสดงสิทธิหลงัปรับอตัราการใชสิ้ทธิ  885,614,734 
หกั : ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัแลว้   
จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  (2,078,980) 
คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  883,535,754 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  5 ปี 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้)(เดิม 1:1) , (เดิม 1:1.004 ), (เดิม 1:1.255),  1 :1 
ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (เดิม 1.05 บาท), (เดิม 1.047), (เดิม 0.838)  0.208 บาท 
วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก  30 ก.ย.54 
วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ      08 ส.ค. 59 
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โครงสร้างผู้ถอืหุ้น  (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 ธันวาคม 2558) 

รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครัวบูลกลุ 

นายชาญ บูลกลุ 
น.ส วรินทร บูลกลุ 
นายวรุฒ บูลกลุ 

2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.  
3. QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 

1,365,211,476 
381,201,276 
813,954,376 
170,055,824 
934,142,113 
559,215,992 

28.72 
8.02 
17.12 
3.58 
19.65 
11.76 

4. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 
5. NOMURA SINGAPORE LIMITED –CUSTOMER 

SEGREGATED ACCOUNT    
6. นางจารุณี ชินวงศว์รกลุ 
7. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั 
8. นายบุญธรรม ไกรวฒันพงศ ์
9. นายนนทพงษ ์สิงหละชาติ 
10. MR. MARK MITCHELL GREENWOOD 
11. อ่ืน ๆ   
 

243,073,940 
236,115,000 

 
203,469,200 
59,825,196 
50,000,000 
45,462,252 
42,629,996 

1,015,719,580 

5.11 
4.97 

 
4.28 
1.261.
05 
0.96 
0.90 
21.34 

รวม 4,754,864,745 100.00 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ท่ี ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น ส า มัญป ร ะ จํ า ปี  ค ร้ั ง ท่ี  1 / 2 5 5 4  เ ม่ื อ วัน ท่ี  2 7  เ ม ษ า ยน  2 5 5 4  มี ม ติ 

อนุมติันโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีของบริษทั ฯ โดย
คาํนึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษทัประกอบดว้ย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติเป็นเอกฉนัทเ์สนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2559  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานวนัท่ี 1 
กรกฎาคม  2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท โดยจดัสรรจากกาํไร
สุทธิ ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 จะเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ใน
อตัราหุน้ละ 0.07 บาท 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 
 
เน่ืองจากบริษทัย่อยส่วนใหญ่บริษทั ฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเม่ือมีเงิน
สดมากพอและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายแพง่พาณิชย ์เป็นตน้ 
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โครงสร้างองค์กร 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธาน 
ฝ่ายให้คาํปรึกษาด้านธุรกิจและ

การเงนิ การลงทุน 
 

นางสาวสิริยา บุณฑริก 

รองประธานอาวุโส 
ฝ่ายให้คาํปรึกษาด้านธุรกิจและ

การเงนิ การลงทุน 
นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการส่ือสาร 
นายสุโชติ เอ้ือจรูญ 

ผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

 
นางสาวสุภาณ ีพงศ์สุภาพชน 

เจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายบุคคลและบริหารท่ัวไป 

 
นางนงนุช ปัญญาสุวรรณกุล 

รองประธานบริหาร 
นายเอนก กมลเนตร 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้อํานวยการ 

นายชาญ บูลกุล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการการลงทุน 
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การจัดการ 
 

โครงสร้างการจัดการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการ 7 ชุด ไดแ้ก่  
 

 1. คณะกรรมการบริษทัฯ (Board of Directors) 
 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (Compensation Committee) 
 5. คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) 
 6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
 7. คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)  
 

(1) คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 
 

 คณะกรรมการ ประกอบดว้ยสมาชิก 10 คน  แต่ละคนมีสถานภาพเป็นกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 
 1.  ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี* กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
2. นายชาญ  บูลกลุ 
 

รองประธานคณะกรรมการบริษทั 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

 3.  นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 4.  นายโรเบิร์ต  วิลเล่ียม  แมค็มิลเลน กรรมการบริหาร 
 5.  นายปีเตอร์  เวลดนั กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 6.  นายสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
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ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 7.  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
8.  นายเอนก กมลเนตร  กรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการบริษทั 

9. นายกิรินทร์ นฤหลา้ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง  

10. นายวรุฒ บูลกลุ 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 

           

 * * ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558  

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 

1. คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

2. คณะกรรมการตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยส่ีคร้ังต่อปี 
3. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการซ่ึงมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

4. กรรมการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบทนัทีท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาใดๆ 
หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

5. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ  
6. ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นผูช้ี้ขาด 
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            7.  ดาํเนินการในเร่ืองใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่นในเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ 

 
(2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
 

 คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและตดัสินใจ
การดาํเนินงานท่ีสาํคญั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 

 

ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 

1.  นายชาญ บูลกลุ รองประธานคณะกรรมการบริษทั 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

2.  นายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แมค็มิลเลน กรรมการบริหาร 
3.  นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการบริษทั 

4. นายวรุฒ บูลกลุ 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 

 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการในเร่ืองใดๆ ท่ี เห็นว่าเหมาะสมตามอํานาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร อย่างไรก็ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2552  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 
2552 เพื่อกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 
 

1. สอบทานงบการเงินของบริษทัฯ โดยสมํ่าเสมอ 
2. สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบัประมาณการโดยสมํ่าเสมอ 
3. สอบทานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขนโยบายการควบคุมภายใน 
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4. มีอาํนาจในการอนุมติัการลงทุนตามวงเงินท่ีสูงกว่า 10 ลา้นบาทและตอ้งรายงานให้คณะกรรมการ
รับทราบและใหส้ตัยาบนัทุกคร้ัง 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2552 ไดมี้มติอนุมติันโยบายการ

บริหารเงินสดคงเหลือใหม่ของบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
• ให้อาํนาจคณะกรรมการหรือคณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ บริหารเงินสด

และหรือเงินทุนหมุนเวียน ตามความเหมาะสมเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ต่อไป 
 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ไดอ้นุมติัให้เลือกคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ซ่ึง
ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงัน้ี 

 

ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 

1.  ดร. ปีเตอร์ เวลดนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

2.  นายสมพงษ ์เผอิญโชค  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

3.  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก รวมถึงเลิกจา้ง เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
 

กรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเป็นกรรมการอิสระมีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินทั้งสาม
ท่านโดยท่ี  
 

ดร. ปีเตอร์ เวลดนั   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  มีประสบการณ์หลากหลายจากหลายบริษทัขา้มชาติ  
ในอดีตเคยดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัในประเทศฮ่องกง เป็นตน้  
 

นายสมพงษ ์เผอิญโชค  กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทัไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน)  
 

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  กรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบบริษทัเหมราช
พัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริษัท  ไทยวาโก้ จํากัด  (มหาชน) และประธาน
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คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั โมโน เทคโนโลยี่ จาํกดั (มหาชน)และยงัเป็นกรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้น
บญัชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ในอดีตเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบบริษทั 
จีเอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริษทั นครไทยสตริปมิล จาํกดั (มหาชน) และ บมจ. ที
ทีแอนดที์ 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผูบ้ริหารและหรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัฯ ลาํดบัท่ี 
3 , 4 และ 5 หนา้ 171-173 

 

(4)  คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน (Compensation Committee) 
        

 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบดว้ย 
 

ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 

1.  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

2.  ดร. ปีเตอร์ เวลดนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

3.  นายสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

4.    นายวรุฒ บูลกลุ กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 

 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   
 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบพิจารณา  ตดัสินใจ  และนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 

1. ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
2. ผลตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง 
3. สญัญาจา้งผูบ้ริหารระดบัสูง 
4. อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยรวม 
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(5) คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)  
 

 คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ย 
 

ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 
1.  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

2.  นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายกิรินทร์ นฤหลา้ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

4.  นายวรุฒ บูลกลุ กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 

 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา   
 

1. สรรหาผูท่ี้เห็นสมควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  และนาํเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  

2. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

(6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
 

     คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย 
 

ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 
1.  นายชาญ บูลกลุ รองประธานคณะกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

2.  นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
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ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการบริษทั 

  3.  นายกิรินทร์ นฤหลา้ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 4.   นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
 

1. กาํหนดนโยบายและกรอบการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework) 
2. วางกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง ดาํเนินการและสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงให้ประสบความสาํเร็จ

ทัว่ทั้งองคก์ร โดยมุ่งเนน้การเพิ่ม Risk Awareness 
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแผนดาํเนินการ เพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 
 

(7)  คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 
 

 คณะกรรมการการลงทุนประกอบดว้ย 
        

ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 
1.  นายชาญ บูลกลุ รองประธานคณะกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

2.  นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการบริษทั 

3.  นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ รองประธานอาวโุสฝ่ายใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจ
และการเงิน การลงทุน 

4. นายวรุฒ บูลกลุ กรรมการบริหาร 
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ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 
 กรรมการสรรหา 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 

 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการลงทุน   
 

 คณะกรรมการการลงทุนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาเร่ืองการลงทุนของ         
บริษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน 75 ลา้นบาทรวมถึงการใหเ้งินกูร้ะยะสั้นแก่ลูกคา้ (Bridging Loans)  ลงทุนใน 
tender offer securities ไดถึ้ง 3 บมจ.ในคราวเดียวกนัวงเงินแต่ละบริษทัไม่เกิน 35 ลา้นบาทรวมวงเงินไม่เกิน 
105 ล้านบาท โดยการลงทุนเป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดจากคณะกรรมการบริษัท ฯ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยตอ้งรายงานการลงทุนทุกคร้ังต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
บริหาร  

 

ผู้บริหาร 
 

รายช่ือผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ ตําแหน่งปัจจบัุน 
1.  นายชาญ บูลกลุ รองประธานคณะกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

2.  นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
รองประธานบริหาร 
เลขานุการบริษทั 

3.  นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ รองประธานอาวโุสฝ่ายใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและ
การเงิน การลงทุน 

4.  นางสาวสิริยา บุณฑริก รองประธานฝ่ายใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน
การลงทุน 

5. นางสาวสุภาณี พงศสุ์ภาพชน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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การสรรหากรรมการ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2550 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา ดงันั้นในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่ปี 2551 
เป็นตน้ไปตอ้งผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยแนวทางในการคดัเลือก
บุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
Board Diversity เช่น ทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้ 
 

 

(1) การจัดต้ังคณะกรรมการ 
 

• คณะกรรมการจะจดัตั้งโดยท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเพื่อเป็นผูด้าํเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุม
ของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง ให้
คณะกรรมการสรรหาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ คดัเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนได ้

• กรรมการไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้บริษทัฯและไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองอายขุองกรรมการ 
• กรรมการไม่ตอ้งรับผดิเป็นการส่วนตวัต่อบริษทัฯ เก่ียวกบักิจการใดๆ ท่ีไดท้าํไป หรือท่ีละเวน้ไม่กระทาํ 
เวน้แต่ท่ีเป็นการฉอ้ฉลหรือการกระทาํโดยจงใจ 

• คณะกรรมการบริษทัจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 11 คน กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

• คณะกรรมการจะเป็นผูเ้ลือกประธานคณะกรรมการ 
 

(2)  สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการแต่งต้ังกรรมการ 
 

 1. ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
 2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้
 3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา   เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าท่ีพึงจะมีในการ

เลือกตั้งคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะมีไดใ้นการเลือกตั้งคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพิ่มอีกหน่ึงเสียง 

 

  ในกรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพิ่มอีกหน่ึงเสียง 
 
 

(3) หลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
 

 การสรรหากรรมการของบริษทัซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกลัน่กรองโดยคณะกรรมการ สรรหา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา  โดยมีแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษทั  
ดงัน้ี 
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 1. เป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 2. เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลายอาชีพ  มีความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้ํา วิสัยทศัน์กวา้งไกล มี
คุณธรรม ประวติัการทาํงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 

 ทั้งน้ีสําหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ
บริษทัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

   

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนแต่งตั้ง 

  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใหร้วมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์
อ่ืนทาํนองเดียวกนั ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป 
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ใหน้บัรวมมูลค่ารายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจ 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล  ท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวนัแต่งตั้ง 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
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ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ของผู ้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนั
แต่งตั้ง 

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8.    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

  ภายหลงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แล้ว 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

 (4 ) การครบวาระของคณะกรรมการ 
 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม ถา้จาํนวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  

 กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัแปลงสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชน
จาํกดันั้นให้ใชว้ิธีจบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดจะ
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั 
 4. ออกโดยมติของการประชุมสามญัประจาํปี  
 5. ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 
 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทัฯ กรรมการซ่ึงลาออกตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะตอ้งแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ย 
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(5 ) การประชุมคณะกรรมการ 
 

 การประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีข้ึนอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี โดยประธานคณะกรรมการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการเรียกประชุมดงักล่าว 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน ให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้ 

 

 กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถา้ในการออกเสียงเร่ืองใดมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด   

 

 กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน สาํหรับปี 2558 
 

กรรมการ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนที่ 

เป็นตัวเงิน (บาท) 

รูปแบบของ 

ค่าตอบแทน 

1.  ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี* 
 

กรรมการอิสระ*** 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 

80,000 เบ้ียประชุม 

2.  นายชาญ บูลกลุ รองประธานคณะกรรมการบริษทั 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

345,000 
 

เบ้ียประชุม 

3.  นายโรเบิร์ต วลิเล่ียม แมค็มิลเลน กรรมการบริหาร -0- เบ้ียประชุม 
4.  ดร. ปีเตอร์ เวลดนั กรรมการอิสระ*** 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

152,500 เบ้ียประชุม 

5.  นายสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการอิสระ***  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 137,500 เบ้ียประชุม 

6.  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ*** 167,500 เบ้ียประชุม 
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กรรมการ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนที่ 

เป็นตัวเงิน (บาท) 

รูปแบบของ 

ค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

7.  นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการบริษทั 

145,000 
 

เบ้ียประชุม 

8. นายกิรินทร์ นฤหลา้ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 120,000 เบ้ียประชุม 

9. นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

  105,000 เบ้ียประชุม 

10. นายวรุฒ บูลกลุ     
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 

  167,500 เบ้ียประชุม 

   * ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 12 ต.ค. 2558 

*** ไม่มีค่าตอบแทนจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระมีแต่ค่าเบ้ียประชุมจากการประชุม 
 

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
 

คณะกรรมการบริษทั/ ผู้บริหาร จํานวน (ราย) 
ค่าตอบแทนที่ 

เป็นตัวเงิน (บาท) 

รูปแบบของ 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ  10 1,420,000 
3,879,600 

ค่าเบ้ียประชุม 
โบนสั 

ผูบ้ริหาร (รวมกรรมการท่ีมีอาํนาจจดัการ) 5 48,689,337 เงินเดือนและโบนสั 
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ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (BROOK-W4)  
เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (BROOK-W4) อาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิ จาํนวน 374,392,781 หน่วย ราคาต่อหน่วย 0.05 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  ตามสัดส่วนการถือหุน้ใน
อตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ณ ปี 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1.255 หุ้น ราคาการใชสิ้ทธิใหม่เท่ากบั 0.838 บาทต่อหุ้น (อตัราและราคาการใชสิ้ทธิ
ใหม่ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดทุ้ก ๆ  วนัทาํ
การสุดทา้ยของบริษทัทุก ๆ  ไตรมาส ภายในระยะเวลา 5 ปี จากวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 ในปี 2557   มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 36 รายเป็นจาํนวน 38,998,179 หน่วย คงเหลือใบสาํคญัแสดง
สิทธิ (BROOK-W4) จาํนวน  330,438,753  หน่วย 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมีมติให้ปรับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่เป็น 1 หน่วย 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บการปรับจาํนวนหน่วยของใบสาํคญั
แสดงสิทธิเพิ่มข้ึนอีก 4.068 หน่วยต่อทุกๆ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่ ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัตอ้งอออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพิม่ใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ ขณะนั้นจาํนวน 710,868,338 หน่วย 

 ในปี 2558  มีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ  31 รายเป็นจาํนวน 157,771,337 หน่วย คงเหลือใบสาํคญัแสดง
สิทธิ (BROOK-W4) จาํนวน 883,535,754  หน่วย 

รายละเอียดการถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ (BROOK- W4) ของกรรมการมีดงัน้ี 
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กรรมการ ตําแหน่ง 

จํานวนใบสําคญั 

แสดงสิทธิ 

(BROOK-W4) 

คงเหลือ ณ 31  

ธันวาคม 2557* 

จํานวนใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

(BROOK-W4) 

คงเหลือ ณ 31 

ธันวาคม 2558 

ผลต่างเพิม่ขึน้ /

(ลดลง) 

  

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี* กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริษทั 

3,801,000 3,801,000 -0- 

นายชาญ  บูลกลุ 
 

รองประธานคณะกรรมการบริษทั 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการลงทุน 

128,213,968 -0- (128,213,968) 

 นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

2,153,900 2,153,900 -0- 

 นายโรเบิร์ต  วลิเล่ียม   
แมค็มิลเลน 

กรรมการบริหาร 
 

-0- -0- -0- 

 นายปีเตอร์  เวลดนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

1,773,800 1,773,800 -0- 

 นายสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

101        -0- (101) 

 นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

253,400 -0- (253,400) 

นายเอนก กมลเนตร  
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการบริษทั 
 
 
 
 

-0- -0- -0- 
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นายกิรินทร์ นฤหลา้ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

39,150,300 -0-   (39,150,300) 

นายวรุฒ บูลกลุ 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 

57,196,900 -0- (57,196,900) 

 
*บริษทั ฯไดป้รับปรุงจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ใหม่ เพ่ือสะทอ้นถึงการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
BROOK-W4 เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเดิมตามสัดส่วนจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู ่เน่ืองจากปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิใหม่ 

 
การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ของกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

  จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ วันที่ ผลต่าง 

กรรมการ ตําแหน่ง 31 ธ.ค. 57* 31 ธ.ค.58 เพิม่ขึ้น/(ลดลง)

1.  ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี** กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 

     7,500,000 7,500,000    -0- 

2.  นายชาญ บูลกลุ รองประธานคณะกรรมการบริษทั 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

252,987,308 381,201,276 128,213,968 
 

3.  นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

4,250,000 4,250,000    -0- 

4.  นายโรเบิร์ต วลิเล่ียม แมค็มิลเลน กรรมการบริหาร -0- -0- -0- 

5.  ดร. ปีเตอร์ เวลดนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

3,500,000 -0- (3,500,000) 

6.  นายสมพงษ ์ เผอิญโชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 

   5,069,000    -0- (5,069,000) 
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  จํานวนหุ้นทีถ่อื ณ วันที่ ผลต่าง 

กรรมการ ตําแหน่ง 31 ธ.ค. 57* 31 ธ.ค.58 เพิม่ขึ้น/(ลดลง)

7.  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 

-0- 253,400 253,400 

8.  นายเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการบริษทั 

-0- -0- -0-  

9. นายกิรินทร์ นฤหลา้ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

18,450,000 18,450,000 -0- 

10. นายวรุฒ บูลกลุ 
 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 

112,858,924 170,055,824 57,196,900 

*บริษทั ฯไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญัส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2557 ใหม่ เพ่ือสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุน้สามญั
ทั้งหมดเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวใ้นปี 2558 

** ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ 12 ต.ค.2558 

 

เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 

ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯไดจ้่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน 1.80 
ลา้นบาท 
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รายละเอียดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุบริษทัฯ  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 

  ประธานคณะกรรมการบริษทั 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง    12 ต.ค. 2558 

อาย ุ  70 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอกทางดา้นเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัจอห์น ฮอพค้ินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2546) 

สัดส่วนการถอืหุ้น 7,500,000 หุน้ คิดเป็น 0.16% ของทุนชาํระทั้งหมด 

ประสบการณ์ 2558-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
                                       2546-2557 ประธานกรรมการ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
                                       2558-ปัจจุบนั                 ประธานกรรมการ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
                                       2555-2557                      ประธานกรรมการ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
                                       2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บลจ.เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
                                       2547-2557 ประธานกรรมการ บลจ.เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
                                       2555-2557                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 
                                       2557-2558                      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 
                                       2553-ปัจจุบนั                 ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
                                                                              ภาคพ้ืนแปซิฟิค 
  2549-ปัจจุบนั                 นายกสภา  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2547-ปัจจุบนั                 ประธานคณะกรรมการดาํเนินการและรองประธานสภา สถาบนัความ 

                                       ร่วมมือเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง 
                                       2545-ปัจจุบนั กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
                                       2527-ปัจจุบนั                 กรรมการ มูลนิธิสถาบนัวจิยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
                                       2554-2557                      กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย   
  2540-2557 ประธานกรรมการ บริษทั เศรณี โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ตําแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริษทั 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

นายชาญ บูลกลุ 
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 ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง     1 ต.ค. 2546 

อาย ุ  68 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาบญัชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548) 

สัดส่วนการถือหุ้น 381,201,276 หุน้ คิดเป็น 8.02% ของทุนชาํระทั้งหมด 

ประสบการณ์ ต.ค. 2546-ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ  บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

                                       ธ.ค. 2555-2558              กรรมการ(ไม่มีอาํนาจ) บริษทั นอร์ท สาธร โฮเตล็ จาํกดั 
  พ.ย.2553- ส.ค.2555      กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี                            
                                                                               ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
                                       ส.ค.2555- ธ.ค.2555       กรรมการ บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี                             
                                                                               ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
                                       ส.ค.2555- ธ.ค.2555       กรรมการ บริษทั ยไูนเตด็ โฮมส์ จาํกดั                         
                                       ส.ค.2555- ธ.ค.2555       กรรมการ บริษทั ริทซ์ วลิเลจ จาํกดั                                        
                                       ส.ค.2555- ธ.ค.2555       กรรมการ บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จาํกดั 
                                       ส.ค.2555- ธ.ค.2555       กรรมการ บริษทั นารายณ์ พาวลิเลียน จาํกดั 
                                       ส.ค.2555- ธ.ค. 2555      กรรมการ บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั 
 

นายสมพงษ์ เผอิญโชค 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง    9 ส.ค. 2556 

อาย ุ  56 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาวศิวอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่น 

การอบรม          วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 49) และ สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.8) 
    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. มส.1) หลกัสูตร การบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง  

หลกัสูตร Director Certification Program 26/2003 : IOD  

สัดส่วนการถอืหุ้น -ไม่มี- 

ประสบการณ์                ส.ค. 2556 –ปัจจุบนั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั  
                                                                          (มหาชน) 
                                     2533 - ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์  
      2546 – ปัจจุบนั            ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์    
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         2530 – ปัจจุบนั            กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ 
     2535 – ปัจจุบนั            กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอลัติเมทคาร์ 
                                     2535 – ปัจจุบนั            กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ว.ีพี. ออโตเ้อน็เตอร์ไพรส์  

         2536 – ปัจจุบนั            กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟิรส์พาร์ท 
                                     2537 – ปัจจุบนั            กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อีซูซุชยัเจริญกิจมอเตอร์ส 
                                     2547 – ปัจจุบนั            กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิซ มอเตอร์ส 
                                     2547 – ปัจจุบนั            กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซสั ออโต ้ซิต้ี 
                                     2550 – ปัจจุบนั            กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เดลตา้ ไทยรุ่ง 
                                     2532 – ปัจจุบนั            กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด ์ไดส์ 
                                     2534 – ปัจจุบนั            กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บจ.ไทย ว.ีพี. ออโตเ้ซอร์วสิ 
                                     2544 – ปัจจุบนั            กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ.ไทยออโต ้เพรสพาร์ท 
                                     2529 – ปัจจุบนั            กรรมการ บจ.ชยัเจริญกิจมอเตอร์ส    

    2539 – ปัจจุบนั            กรรมการ บจ.สินธรณีพร็อพเพอร์ต้ี 
                                     2547 – ปัจจุบนั            กรรมการ บจ.ไทยออโต ้คอนเวอชัน่ 

 

ดร. ปีเตอร์ เวลดัน 
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง     27 ก.พ. 2546 

อาย ุ  78 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก Development Sociology มหาวทิยาลยัคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550) 

สัดส่วนการถอืหุ้น -ไม่มี- 

ประสบการณ์ 2546- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
  2550-2558 กรรมการ Cuervo Appraisals ฟิลิปปินส์   

นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ    

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง     30 ส.ค. 2547 

อาย ุ  64 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประเทศไทย 
  บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประเทศไทย 
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  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 2960 ประเทศไทย 
  วฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา 
  วฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA, QIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
  กรรมการอาชีพ (Chartered Director) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
                                       ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากรรุ่นท่ี 1 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

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

สัดส่วนการถอืหุ้น 253,400 หุน้ คิดเป็น 0.01% ของทุนชาํระทั้งหมด 

ประสบการณ์ 2550-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการพิจารณา 
                                            ผลตอบแทน บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
                                 2547-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั  
                                                                                 (มหาชน) 
                                       2558- ปัจจุบนั               กรรมการ บริษทั เหมราชคลีนวอเตอร์ จาํกดั  
  เม.ย.2554-ปัจจุบนั         กรรมการ  สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
                                       เม.ย.2553-ปัจจุบนั         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 
                                       2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั โมโน                 
                                                                               เทคโนโลยี ่จาํกดั   (มหาชน) 
  2550-2558 กรรมการบรรษทัภิบาล บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน)  
  2543-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 
   (มหาชน)  
  2542-2552 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทีทีแอนดที์ จาํกดั (มหาชน) 
  2533-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาอิสระ เช่ียวชาญดา้นระบบบญัชีภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน 

    และระบบขอ้มูลเพ่ือการจดัการ บริษทัเอกชนหลายประเภทธุรกิจ 
  ปัจจุบนั กรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้นบญัชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบญัชี 
      ในพระบรมราชูปถมัภ ์
   วทิยากรพิเศษ มหาวทิยาลยัรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพบญัชี 
      ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  2547-2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั จีเอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั  
      (มหาชน) 
  2547-2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั นครไทยสตริปมิล จาํกดั  
      (มหาชน) 
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นายโรเบิร์ต วิลเลยีม แม็คมิลเลน 
 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร   

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง     17 ก.ย. 2544 

อาย ุ  61 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants in Australia (พ.ศ.2526) 
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบญัชี   มหาวทิยาลยั เทคโนโลย ีของรัฐนิวเซาทเ์วลล ์ 
     ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2525) 

การอบรม หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550) 

สัดส่วนการถอืหุ้น ไม่มี 

ประสบการณ์ พ.ค.2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

                                       ต.ค. 2546-เมย. 2556 กรรมการมีอาํนาจและกรรมการบริหาร บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั  
      (มหาชน) 
                                       ธ.ค. 2555-เมย. 2556      กรรมการ บริษทั แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
  ส.ค. 2546-ก.ย.2546 กรรมการมีอาํนาจและประธานกรรมการบริหาร บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป  
      จาํกดั (มหาชน) 
  2541-ส.ค. 2546 กรรมการไม่มีอาํนาจ และกรรมการบริหาร บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั  
      (มหาชน) 
                                       ส.ค.2553-ปัจจุบนั          กรรมการ Quam Ventures (BVI) Limited 
                                       ส.ค.2553-ปัจจุบนั          กรรมการ Global Alliance Partners Limited 
                                       ก.ย. 2551-ปัจจุบนั กรรมการ Quam Multi-Strategy Funds (SPC) Ltd 
  พ.ย. 2550-2557 ประธานกรรมการและกรรมการมีอาํนาจ MAC Capital Ltd 
  ต.ค. 2540-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
  ม.ค. 2550-ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจ Quam Fund Plus (SPC) Limited 
  มิ.ย. 2549-2556 รองประธานกรรมการและกรรมการมีอาํนาจ MAC Sharaf Securities  
                                            (UAE) LLC 
  มิ.ย. 2549-ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการมีอาํนาจ MAC Capital Advisors Ltd 
  มิ.ย. 2549-พ.ค. 2550 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 
  ก.พ. 2549-ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการมีอาํนาจ McMillen Advantage Capital Ltd 
  ส.ค. 2548-พ.ค. 2549 กรรมการมีอาํนาจและกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้ 
      จาํกดั (มหาชน) 
  มี.ค. 2548-ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจ Quam Fund (SPC) Ltd 
  ส.ค. 2547-ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจ Quam Asset Management (BVI) Ltd 
  เมย.2556-ปัจจุบนั           กรรมการ McSlim’s Health Food Products Australia Pty Limited 
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นายเอนก กมลเนตร 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 
  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  รองประธานบริหาร 
                                       เลขานุการบริษทั 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง     11 พ.ค. 2550 

อาย ุ  59 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  College of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550) 

สัดส่วนการถอืหุ้น ไม่มี 

ประสบการณ์ พ.ค.2550-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 
      จาํกดั (มหาชน) 
                                       ก.พ.2555-ธ.ค.2555        กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี                           
                                                                               ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
                                       ก.พ.2555- ธ.ค.2555       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั ยไูนเตด็ โฮมส์ จาํกดั                         
                                       ก.พ.2555- ธ.ค.2555       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั ริทซ์ วลิเลจ จาํกดั                                        
                                       ก.พ.2555- ธ.ค.2555       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั นอร์ท สาธร เรียลต้ี จาํกดั 
                                       ก.พ.2555- ธ.ค.2555       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั นารายณ์ พาวิลเลียน จาํกดั 
                                       ก.พ.2555- ธ.ค.2555       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร์) จาํกดั 
                                       ก.พ.2555- ธ.ค.2555       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั แกรนด ์เมยแ์ฟร์ จาํกดั 

                                       ก.พ.2555- ธ.ค.2555       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั บา้นฉางเอสเตท จาํกดั 

  ก.ย.2549- ปัจจุบนั  รองประธานบริหาร บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
                                      ก.ย.2552- ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั ดาตา้แมท จาํกดั   
                                                                                 (มหาชน) 
                                       2546-ส.ค.2549  รองประธานอาวโุสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
  2539-2546  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอม็ซีแอล แมเนจเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั                      
 

นายกริินทร์ นฤหล้า 

ตําแหน่ง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  กรรมการสรรหา  
  กรรมการบริหารความเส่ียง 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง     29 เมย. 2552 

อาย ุ  53 ปี 
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คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลยั จอร์จ วอชิงตนั วอชิงตนั ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 

การอบรม หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 80 (ต.ค. 2552) 

สัดส่วนการถอืหุ้น 18,450,000 หุน้ คิดเป็น 0.39% ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมด 

ประสบการณ์ 2552-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
  2528-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ควอลิต้ี อินน์ จาํกดั (Sheraton Grande Sukhumvit  
                                                                             Hotel) 

                                       2528-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บูเลอวาร์ด โฮเตล็ จาํกดั (Amari Boulevard Hotel) 
   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ควอลิต้ี ลอดจ ์จาํกดั (City Lodge Sukhumvit Soi  
                                                                             9/City Lodge Sukhumvit Soi 19)  
                                       2551-ปัจจุบนั                 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อโศก พาร์ค จาํกดั (Park Plaza Sukhumvit     
                                                                             Bangkok Hotel) 
 

นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ 

ตําแหน่ง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  กรรมการสรรหา 
                                       กรรมการบริหารความเส่ียง  

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง     12 พ.ย. 2552 

อาย ุ  57 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba, แคนาดา 

การอบรม หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (2549) 

สัดส่วนการถอืหุ้น 4,250,000 หุน้ คิดเป็น 0.09% ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมด 

ประสบการณ์ 2552-ปัจจุบนั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

                                       2553-ปัจจุบนั                 กรรมการบริหาร บริษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จาํกดั 
                                       2550-ม.ค.2558 กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยเ์มอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน) 
  2526-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยฟ้า (2511) จาํกดั                                                    
                                       2526-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ขา้วสุพรรณ จาํกดั 
  2526-ปัจจุบนั                 กรรมการบริหาร บริษทั ขา้วเศรษฐี จาํกดั 
                                       2526-ปัจจุบนั                 กรรมการบริหาร บริษทั ไทยฟ้า คลงัสินคา้ จาํกดั 
                                       2526-ปัจจุบนั                 กรรมการบริหาร บริษทั เศรษฐีวรรณ พฒันาการ จาํกดั 
                                       2526-ปัจจุบนั                 กรรมการบริหาร บริษทั ไทยฮั้วเฮง จาํกดั (ประเทศจีน) 
                                       2526-ปัจจุบนั                 กรรมการบริษทั เศรษฐีวรรณ การ์เมนท ์จาํกดั (ประเทศจีน) 
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นายวรุฒ บูลกลุ 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 
  กรรมการการลงทุน 
                                       กรรมการสรรหา 
                                       กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง     24 พ.ค. 2555 

อาย ุ  32 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business Administration (Honours), Computing and Information   
Technology, Carnegie Mellon University –Tepper School Business, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

สัดส่วนการถอืหุ้น 170,055,824 หุน้ คิดเป็น 3.58% ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมด 

ประสบการณ์ พ.ค. 2555 –ปัจจุบนั       กรรมการ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

                                       2554-ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจ บริษทั บา้นฉาง กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

                                       2552-ปัจจุบนั                 กรรมการมีอาํนาจ บริษทั เซ็นจูร่ีพทัยา จาํกดั 
                                       2550-2553 Analyst, Investment Banking Division ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั  
   (มหาชน)                                        
 

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ 

ตําแหน่ง รองประธานอาวโุสฝ่ายใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน 

อาย ุ  50 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวทิยาลยัชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนการถอืหุ้น ไม่มี 

ประสบการณ์ ก.ย.2549-ปัจจุบนั รองประธานอาวโุสฝ่ายใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน  
      บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
                                       พ.ย.2552 –ปัจจุบนั         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ดาตา้แมท จาํกดั (มหาชน) 
  พ.ย.2548-ส.ค. 2549 รองประธานบริหาร บริษทับางกอกซิต้ีแอดไวเซอรร่ี จาํกดั  
  ก.ย.2546-ต.ค.2547 รองประธานอาวโุสฝายวาณิชธนกิจ บริษทัหลกัทรัพย ์แอสเซทพลสั จาํกดั  
      (มหาชน) 
  2542-ส.ค.2546 รองประธาน Asia Private Equity Division  GIC Special Investments  
      Pte Ltd, Singapore 
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นางสาวสิริยา บุณฑริก 

ตําแหน่ง รองประธานฝ่ายใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน 

อาย ุ  42 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนการถอืหุ้น ไม่มี 

ประสบการณ์ 2549-ปัจจุบนั รองประธานฝ่ายใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน  
      บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
  ต.ค.2546-2549 Senior Research Analyst บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
  ส.ค.2545-ส.ค.2546 Research Analyst บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

นางสาวสุภาณ ีพงศ์สุภาพชน 

ตําแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

อาย ุ  56 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั ประเทศไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้น ไม่มี 

ประสบการณ์ ส.ค.2543-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 



บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) รายงานประจาํปี 2558 

 

179 
 

การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไดป้ฏิบติัตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 
 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยกาํหนดแนวทางดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผู ้
ถือหุ้นไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บขอ้มูลของ บริษทัฯ อยา่ง
เพียงพอ การเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้รวมถึงการใชสิ้ทธิลงคะแนนในเร่ืองท่ีสาํคญั ๆ ของ บริษทัฯ รวมทั้ง
การมีส่วนแบ่งในกาํไร เป็นตน้ ดงัน้ี 
(1)  จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 
21 วนั ก่อนวนันัดประชุมผูถื้อหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ หนงัสือมอบฉันทะ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบ
ฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได้ รวมทั้ งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมไวใ้นหนังสือเชิญประชุม จะแจ้ง
รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุมดว้ย เพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ประชุม 
รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูล
ต่าง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมของแต่ละคร้ังไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ 30 
วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ  เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย
หน่ึงชัว่โมง 

บริษทั ฯ มุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกประเภทรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น
ทุกคร้ังโดยการเผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะทุกประเภททั้งแบบ ก  แบบ ข และแบบ ค (สาํหรับผูถื้อหุ้น
ต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ 30 
วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 (2) ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามท่ีระบุไว้
อยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทั โดยบริษทัฯ จะจดัแยกการลงคะแนนเสียงสาํหรับแต่ละเร่ืองอยา่ง
ชดัเจน เพื่อรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

 (3) ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดาํเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซักถามอย่าง
ทัว่ถึง ก่อนจะใหล้งคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละวาระ  
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 (4) ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

 

 (5) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ ช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”)  

 (6) จัดให้มีช่องทางท่ีผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์
อิเลค็ทรอนิคส์ (“E-mail address”) ของบริษทัฯ “cghotline@brookergroup.com” ในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
กิจกรรมของกรรมการ  การกาํกบัดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้รายยอ่ยยงั
สามารถติดต่อขอขอ้มูลไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบริษทั  

 

 (7) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ถา้มี) อย่างชดัเจน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจว่ามี
โครงสร้างการดาํเนินงานท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

 (8) ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืแก่องคก์ร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

 บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดําเนินการต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ไดล่้วงหนา้ก่อนการประชุม ซ่ึง
ไดป้ระกาศแจง้ให้ทราบโดยทัว่กนัผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม  โดยผู ้
ถือหุน้จะตอ้งเสนอวาระต่อบริษทัฯ ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง
ไดแ้จง้ให้ทราบถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาว่าจะรับเร่ืองท่ีเสนอมานั้นอย่างชดัเจน โดยไดเ้ผยแพร่ไว้
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 

ระยะเวลาในการเสนอในปี 2559 คือระหว่างวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 ถึง 17 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยแจง้ให้
ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและภายใตห้ัวขอ้ นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลผูถื้อหุน้ ในเวบ๊ไซตข์องบริษทั ฯ 

 (2) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้รับเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ
จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้สรุปคุณสมบติักรรมการบริษทั และตอ้งใหค้วามยนิยอมในการเสนอ
ช่ือและส่งมอบใบสมคัรตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ และ
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัการศึกษาและการทาํงานเสนอต่อบริษทัฯ ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
60 วนัก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  คร้ังก่อนท่ีจะมีการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึง
บริษทัฯ จะระบุวนัสุดทา้ยของแต่ละปีท่ีสามารถเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ  เพื่อบริษทัฯ จะได้
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ดาํเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษทัฯ ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาต่อไป และประกาศแจง้
การรับเสนอช่ือรวมถึงหลกัเกณฑต่์าง ๆ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์   ทั้งน้ี การคดัเลือกกรรมการ
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จดัใหมี้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

ระยะเวลาในการเสนอในปี 2559 คือระหว่างวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 ถึง 17 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยแจง้ให้
ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและภายใตห้ัวขอ้ นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลผูถื้อหุน้ ในเวบ๊ไซตข์องบริษทั ฯ 

 (3) ดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบาย
ท่ีจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาส
ศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ ยกเวน้วาระการประชุมท่ีเกิดจากการเสนอวาระเพ่ิมเติม
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมทั้งหมด ตามมาตรา 105 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

 

 (4) เสนอรายช่ือของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีสามารถกาํหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดใ้หแ้ก่ผูถื้อหุ้น เพื่อสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดการลงคะแนนเสียงไดเ้อง รวมทั้ง
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคน
หน่ึง 

 

 (5) ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจดัทาํบตัรลงคะแนนแยกตาม
เร่ืองท่ีสาํคญั ๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงจะมีการเก็บบตัรลงคะแนน
ดงักล่าวในห้องประชุม เพื่อนาํผลคะแนนมารวมคาํนวณกบัคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหนา้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติของคะแนนเสียงในหอ้งประชุมในท่ีสุด  

 

 (6) บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าว ต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. หลงัการประชุมเสร็จส้ิน 14 วนัเสมอ และไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ไปดูรายงานดงักล่าวไดด้ว้ย  

 

โดยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนการดาํเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม 
นอกจากน้ียงับนัทึกคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้นและ
งดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 

บริษทั ฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและ
วิสามญัผูถื้อหุน้ในวนัทาํการถดัไปผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ๊ไซต์
ของบริษทั ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์ ขอ้มูลผูถื้อหุน้ ในเวบ๊ไซตข์องบริษทั ฯ 
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 (7) กาํหนดแนวทางการเก็บรักษาขอ้มูลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อความ
เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ และจะแจง้เตือนไม่ให ้กรรมการบริษทัฯ พนกังานบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อการซ้ือขายหุน้ของบริษทั 
ฯ และการเปล่ียนแปลงราคาของหุ้นบริษทัฯ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน  โดยกรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในจะตอ้งระงบัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก่อนท่ี  บริษทัฯ 
จะมีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระสาํคญั 
ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ี
กรรมการและผูบ้ริหารนั้นดาํรงตาํแหน่งอยู ่เม่ือเขา้รับตาํแหน่งภายใน 30 วนัทาํการ และรายงานทุกคร้ัง
เม่ือมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการต่อ ก.ล.ต. นอกจากน้ีบริษทั ฯไดแ้จง้เตือน
กรรมการและผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรห้ามทาํการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ฯ ในช่วง 1 
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินนั้นแลว้อย่างน้อย 24 
ชัว่โมง 

 
     (8) กาํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อเลขานุการบริษทัเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้น

อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซ้ือขายหุน้บริษทั    
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทั ฯ ใหค้วามสาํคญักบัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน ๆ และ  
ตระหนกัถึงบทบาทความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยในปี 2554  บริษทั ฯ ไดเ้พิ่มแนวปฎิบติัท่ีดี 
โดยกาํหนดนโนบายในเร่ือง ห้ามผูบ้ริหารและพนกังาน นาํซอฟแวร์ท่ีผดิกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอก
ซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิ  การไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต
และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ  การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า กาํหนดให้พนกังานตอ้งเอาใจใส่และปฏิบติังานดว้ยจิตสาํนึกถึงความปลอดภยั
และคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม     

บริษทั ฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี และคู่แข่งทางการคา้   
พนกังาน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไวอ้ยา่งชดัเจนในคู่มือจรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน รวมถึงการใหค้วามสาํคญักบัสงัคมและกิจกรรมเพ่ือสงัคมอยา่งหลากหลาย   
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(1) สรุปหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม ไดด้งัน้ี 
 

  ผูถื้อหุน้ 
 

  บริษทัฯ เนน้ความโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการ
เงินต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจง้ขอ้มูลผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ การแจง้ขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ  การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ ์การจดัทาํ Press Release หรือการจดัส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นตน้ 

 

บริษทั ฯ จดัใหมี้ช่องทางสาํหรับการแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ครอบคลุม
ถึงเว๊บไซต ์ไปรษณีย ์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผู ้
ร้องเรียน รวมถึงแจง้ผลการดาํเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นระบบและยติุธรรม 

 

  ลูกคา้ 
 

  บริษทัฯ เน้นให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้ และมุ่งพฒันาบริการและสร้างสรรค์บริการ
ใหม่ๆ เพื่อนาํเสนอต่อลูกคา้ เพื่อใหค้รอบคลุมบริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน การลงทุน ควบคู่กบั
การรักษาจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบติัต่อลูกคา้ และใส่ใจต่อการแกไ้ขปัญหาในทุกเร่ืองท่ีลูกคา้ร้องเรียนหรือ
ใหข้อ้แนะนาํ สนนัสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของลูกคา้  

 

  สิทธิมนุษยชนและการปฎิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 

บริษทัฯ เนน้การปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล สนบัสนุนการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังานดว้ย
ความเป็นกลาง  มีการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสม และจดัใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ
นโยบายและสวสัดิการท่ีพนักงานพึงได้รับ โดยมีคู่มือพนักงานซ่ึงระบุขอ้กาํหนดเก่ียวกับระเบียบ
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการทาํงาน หลกัเกณฑก์ารลางาน รวมทั้งคู่มือประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชีวิต
แบบกลุ่ม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้  
เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตไม่ไดมี้การเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของเคร่ืองจกัร 
สถิติการเกิดอุบติัเหตุหรืออตัราการหยดุงานหรืออตัราการเจบ็ป่วยจากการทาํงานจึงไม่มี แต่อยา่งไรก็
ตามบริษทั ฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชีวิตแบบกลุ่ม เป็นประจาํสมํ่าเสมอทุก
ปี ถือเป็นสวสัดิการอยา่งหน่ึงของพนกังาน   

 

บริษทั ฯ มุ่งมัน่ตลอดมาในการส่งเสริมใหพ้นกังานรู้จกัอดออมอยา่งย ัง่ยนืโดยมีการจดัตั้งกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพใหก้บัพนกังานมาตั้งแต่ปี 2542 นบัเป็นเวลา 16 ปีจนถึงปัจจุบนั โดยพนกังานสามารถเลือกอตัรา
การออมได้ตามอายุงาน และบริษทัฯจะสมทบให้ในอตัราเดียวกบัพนักงาน เม่ือพนักงานมีอายุการ
ทาํงานกบับริษทัครบ 10 ปี มีสิทธิท่ีจะไดเ้งินสบทบจากบริษทัเตม็จาํนวนร้อยเปอร์เซนต ์  
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  บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์ของพนักงาน โดย
ส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ เพื่อให้พนกังานไดรั้บ
การพฒันาความเช่ียวชาญ และความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงนวตักรรมต่างๆ ของธุรกรรม และขอ้กาํหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ 
ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเก่ียวกับประกาศ ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบญัชีของสถาบนัต่างๆ  สัมมนาความรู้เก่ียวกบั
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

  เจา้หน้ี คู่คา้ และคู่แข่ง 
 

  บริษทัฯ เนน้การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยา่งเป็นธรรม และประพฤติ
ตามกรอบกติกา บรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในการแข่งขนั และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
บริษทั ฯ มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั โดย
กาํหนดอย่างชดัเจนในจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใด ๆท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ เจา้หน้ี เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรม
ในการคา้ และเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
นอกจากน้ีบริษทั ฯยงัประกาศเจตนารมยอ์ย่างชดัเจนในการเป็นแนวร่วมปฎิบติั(Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตซ่ึงจดัทาํโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย ร่วมกบั หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคาร
ไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตทุก
รูปแบบเป็นอุปสรรคสาํคญัของการพฒันาประเทศ โดยแนวร่วมน้ีจะร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคม 
ส่ือมวลชนและองคก์รระหวา่งประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด 
บริษทั ฯมีนโยบายใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทาํท่ีเป็น
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยกาํหนดอยา่งชดัเจนในจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน โดยบริษทัมีแนวทางในการดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว อาทิ พนกังานทุกคนจะตอ้งลง
นามในบนัทึกขอ้ตกลงการไม่กระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
บริษัทมีการกาํหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีการ
ตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร์การทาํงานของพนกังาน เพื่อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วร์ท่ี
ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 
 
ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสใหคู่้คา้เขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษทั ฯ 
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            องคก์รกาํกบัดูแลและหน่วยงานของรัฐ 
 

  บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีกาํหนดโดยองคก์รท่ีกาํกบัดูแล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั  
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. เป็นตน้ รวมทั้งใหค้วามร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ 

              

              ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทั ฯ 

บริษทัฯ ตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคมส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงกาํหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

• คาํนึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหมี้ผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยท่ีสุด 

โดยการรณรงคใ์ห้พนักงานเปิดปิดไฟเป็นเวลา  เวลาพกักลางวนัให้ปิดเคร่ืองปรับอากาศสักหน่ึง
ชัว่โมง  เปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเสมอ รณรงคใ์หใ้ชก้ระดาษรีไซเคิลเวลาพิมพง์าน
หรือถ่ายเอกสาร  ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการใชท้รัพยากรกระดาษอยา่งคุม้ค่า  

• คืนกาํไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ 

• ปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในพนกังานทุกระดบั
อยา่งต่อเน่ืองใหค้วามสาํคญัในการทาํธุรกรรม กบัคู่คา้ท่ีมีเจตจาํนงเดียวกนักบับริษทัฯ สาํหรับเร่ือง
ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

• ปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 

• ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

• ดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือสุขลกัษณะท่ีดีของพนกังานและสงัคม 

  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพยสิ์นใหแ้ก่มูลนิธิและองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส เช่น บริจาคเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และอุปกรณ์สํานักงานให้แก่วดั มูลนิธิ
หรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีมีกิจกรรมทางสังคม เป็นตน้  นอกจากน้ีจะจดัใหมี้การรณรงคป์ระหยดัพลงังานการ
ใชท้รัพยากรในบริษทัฯ เท่าท่ีจะทาํได ้และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
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การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนกัวา่ การพฒันาองคก์รใหเ้จริญเติบโตและสร้างความยัง่ยนืต่อไปไดน้ั้น 
บริษทั ฯ ตอ้งมีบทบาทในการสนบัสนุนการพฒันาประเทศ โดยส่งเสริมใหชุ้มชนและสงัคมมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทัมุ่งเนน้เพื่อส่งเสริมการพฒันาคนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดงัน้ี 
 

• การพฒันาและช่วยเหลือสงัคม 

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคญัของการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อการพฒันา
สังคมไทย เพื่อเป็นการสร้างจิตสาํนึกใหแ้ก่พนกังานให้ตระหนกัและรับรู้ว่าสังคมตอ้งอยูโ่ดยการพึ่งพา
อาศยักนัและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั บริษทัจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
จดัทาํโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยบริษทัให้การสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณบางส่วนและ
ส่งเสริมให้มีพนกังานบริษทัรวมตวักนัจดัตั้ง “กลุ่มจิตอาสาบริษทับรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” ซ่ึง
ประกอบดว้ยพนกังานท่ียินดีสละเวลาว่างส่วนตวัมาร่วมกนัทาํโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางกลุ่ม
พิจารณาเห็นวา่มีประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

การศึกษามีความสําคญัอย่างมากต่อการพฒันาสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าทดัเทียมนานาประเทศ
กระบวน การสําคญัอย่างหน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษา คือ การส่งเสริมการอ่านหนังสือของ
เยาวชนให้มากข้ึนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พฒันาความรู้ความคิดและสติปัญญาไดด้ว้ยตนเอง ปัจจุบนั
เยาวชนไทยมีการอ่านหนังสือมากข้ึน แต่ยงัมีเยาวชนผูมี้ความบกพร่องทางร่างกายกลุ่มหน่ึงท่ีขาด
โอกาสในการเขา้ถึงคลงัความรู้มากมายท่ีมีอยู่ในหนังสือ เยาวชนผูพ้ิการทางสายตาท่ีเรียนอยู่ตาม
โรงเรียนสอนคนตาบอดทัว่ประเทศมิได้มีสติปัญญาด้อยกว่าเด็กปกติทัว่ไปแต่ไม่สามารถแสวงหา
ความรู้จากการอ่านหนงัสือในรูปแบบปกติได ้

ดงันั้นทางกลุ่มจิตอาสาบริษทับรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จึงตอ้งการช่วยเหลือเด็กๆ ผูพ้ิการทาง
สายตาเหล่าน้ีโดยการจดัทาํหนงัสือเสียงบนัทึกลงในแผน่ซีดีเพื่อนาํไปมอบใหก้บัมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์เพื่อส่งมอบให้กบัโรงเรียนสอนคนตาบอดต่อไปเป็นประจาํ
อย่างสมํ่าเสมอทุกปี  พร้อมกบัรับบริจาคปฎิทินเก่าเฉพาะแบบตั้งโต๊ะเพื่อนาํไปทาํเป็นบตัรคาํอกัษร
เบรลลส่ื์อการสอนใหก้บัโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ฯ ดว้ย    

• การสนบัสนุนการศึกษา 
 
เน่ืองจากปลายปี 2554 ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางไดป้ระสบมหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ทาํให้หลาย
โรงเรียนในภาคกลางไดรั้บความเสียหายอยา่งมากโดยเฉพาะในถ่ินทุรกนัดาร ทางบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
และกลุ่มบริษทันํ้ าตาลมิตรผล คู่คา้ จึงไดร่้วมมือกนัใหค้วามอนุเคราะห์ในการบริจาคเงิน เพื่อซ่อมแซม
โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษา เพื่อจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาให้กบัโรงเรียนท่ีประสบภยัไดแ้ก่ โรงเรียนวดัคุง้ท่าเลา ต. บางพึ่ง อ. บา้นหม่ี จ. 
ลพบุรี และโรงเรียนวดัเชียงราก  สพป. สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม และ22 
เมษายน 2555 ตามลาํดับ โดยในการน้ีกลุ่มบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ได้บริจาคเงินไปเป็นจํานวน                  
1  ลา้นบาทถว้น     
เพื่อเป็นการสนบัสนุนการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2555 กลุ่มบริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จึง
ไดจ้ดักิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวนั อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เคร่ืองเขียนใหแ้ก่โรงเรียน
บา้นโนนกระโดน ต. พญาเยน็ อ. ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาอีกดว้ย    
นอกจากน้ียงัไดบ้ริจาคใหก้บัโรงเรียนกว๋องเจา้-กว๋องสิวอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา เน่ืองดว้ยคุณชาญ บูลกุล 
กรรมการผูอ้าํนวยการของบริษทัฯ เคยดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนดงักล่าวใน
ฐานะอดีตนายกสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย   
 

• โครงการนํ้ าด่ืมสะอาดเพื่อนอ้งๆ และโครงการปรับปรุงระบบนํ้ าประปาภายในโรงเรียนให้แก่
โรงเรียนท่ีขาดแคลน 

เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของบริษทัฯในการช่วยเหลือสังคมอยา่งต่อเน่ืองเม่ือวนัพุธท่ี 4 ธนัวาคม 
2556 บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหต้วัแทน ไปดาํเนินการส่งมอบโครงการนํ้ าด่ืมสะอาดเพ่ือนอ้งๆ และ
โครงการปรับปรุงระบบนํ้ าประปาภายในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนท่ีขาดแคลน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้น
หนองตอตะเคียน ม.7 ตาํบลลาํพญากลาง อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี และโครงการแทงกน์ํ้ าเพื่อ
กกัเก็บนํ้ าสําหรับอุปโภค ให้แก่โรงเรียนบา้นเขานมนาง ตาํบลลาํพญากลาง อาํเภอมวกเหล็ก 
จงัหวดัสระบุรี  

  

  
• โครงการนํ้ าด่ืมสะอาดเพื่อน้องๆ และโครงการปรับปรุงระบบนํ้ าประปาภายในโรงเรียนให้แก่

โรงเรียนท่ีขาดแคลน 

เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของบริษทัฯในการช่วยเหลือสังคมอยา่งต่อเน่ืองเม่ือวนัพุธท่ี 4 ธนัวาคม 
2556 บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหต้วัแทน ไปดาํเนินการส่งมอบโครงการนํ้ าด่ืมสะอาดเพ่ือนอ้งๆ และ
โครงการปรับปรุงระบบนํ้ าประปาภายในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนท่ีขาดแคลน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้น
หนองตอตะเคียน ม.7 ตาํบลลาํพญากลาง อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี และโครงการแทงกน์ํ้ าเพื่อ
กกัเกบ็นํ้าสาํหรับอุปโภค ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นเขานมนาง ตาํบลลาํพญากลาง อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดั
สระบุรี  

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหต้วัแทนไปดาํเนินการส่งมอบโครงการนํ้ าด่ืม
สะอาดเพื่อนอ้ง ๆ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํอยา่งต่อเน่ือง ให้แก่โรงเรียนบา้นหนอง
สองหอ้ง ตาํบลหว้ยแหง้ อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  
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• โครงการช่วยเหลอืให้หญงิชรามีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึน้ 

บริษทัฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการช่วยเหลือสังคม (โดยการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
งบประมาณของรัฐฯ ทีมีจาํนวนจาํกดั เพื่อช่วยให้หญิงชรา มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน) ในวนัท่ี
7 พฤษภาคม 2557  ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จงัหวดักาญจนบุรี โดยบริษทัฯ ไดน้าํ
กางเกงผา้ออ้ม สาํหรับผูใ้หญ่ จาํนวน 130 ห่อ และเงินสด จาํนวน 13,200 บาท ไปบริจาคให้กบั
สถานสงเคราะห์ดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัใหก้ารบริบาลดูแลคนชราหญิงทั้งหมด 66 คน  

• โครงการช่วยเหลอืเด็กปากแหว่งเพดานโหว่เพือ่ชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินเพื่อการกุศลจาํนวนเงิน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศ
ไทย) เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2558 เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในการรักษาเพื่อชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 

 (2) จดัช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกบับรรษทัภิบาลของบริษทัฯ (CG Hotline) ไวส้าํหรับเปิดรับขอ้ร้องเรียน 
ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องคก์ร ทั้งจากพนกังานเอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เพื่อใหเ้ป็นไปตามการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยช่องทางการรับเร่ืองเก่ียวกบับรรษทัภิบาลของบริษทัฯ “CG Hotline” มี 5 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

  1.  โทรศพัท ์ (662) 168-7100    
  2.  โทรสาร (662) 168-7111-2   
  3. เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือ ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ท่ี cghotline@brookergroup.com 
  4. ยืน่เร่ืองโดยตรงท่ีเลขานุการบริษทัฯ หรือทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่องบริษทัฯ 

เลขานุการบริษทั ฯ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ชั้น 26    อาคารเดอะเทรนด้ี                   
ซอยสุขมุวิท 13  ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

  5. ไปรษณียอิ์เลค็ทรอนิคส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัฯ  ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
นายปีเตอร์ เวลดนั        peterdweldon@gmail.com 

       นายสมพงษ ์เผอิญโชค sompong@brookergroup.com 
      นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต punnee@brookergroup.com 

   เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียน บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลร้องเรียนเป็นความลบั 
และไดก้าํหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะ
รับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น 

 

  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัและลดการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ อันจะทาํให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์  
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เลขานุการบริษทัฯ จะร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอ้ร้องเรียนหรือคาํถามเฉพาะเร่ืองท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษทัฯ หรือเร่ืองท่ีเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อ
หุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัต่อไปน้ี 

 

   (ก) ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้มูลท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบคน้ เก่ียวกบัการฉอ้โกงหรือการปฏิบติั  ไม่
ชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ อนัจะทาํ
ใหบ้ริษทัฯ เสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บ 

 

   (ข)      ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักฎหมาย หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ จะตอ้งปฎิบติัตาม 
 

   (ค) ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบันโยบายการดาํเนินงานและนโยบายบญัชีและการเงินของบริษทัฯ ท่ีกาํหนด
ไวแ้ลว้ 

 

   (ง) ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัรายการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือ
รายการเก่ียวโยง (Connected Transaction) กบับริษทัฯ ท่ีเขา้ข่ายตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

   (จ)      ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบังบการเงินและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ 
 

   (ฉ)      ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

   (ช)    ขอ้ร้องเรียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดเพิ่มเติม 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผูถื้อหุน้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งในดา้นของความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกนัของการให้ขอ้มูลแก่ทุกกลุ่ม 
ดงัน้ี 

 

 (1) เปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  การ
เปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบการเงินนั้น จะต้องผ่านการสอบทาน/
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีว่า ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริษทัฯ ก่อนเผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผู ้
ถือหุน้ นกัลงทุน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 (2) เปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น งบการเงิน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

 



รายงานประจาํปี 2558                                                                                                                  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

190 
 

 (3) เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการยอ่ย จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคน
เขา้ร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงไวภ้ายใตห้วัขอ้การ
จดัการตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2)   

(4)  เปิดเผยรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ
บญัชีในรายงานประจาํปี (แบบ 56-2)  

(5) เปิดเผยรายงานการซ้ือขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ของกรรมการแต่ละท่านในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกคร้ัง 

(6) เปิดเผยการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ๆ ของกรรมการแต่ละท่านทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละหรือบริษทัจาํกดัอ่ืน ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกคร้ัง 

(7)  กาํหนดให้มีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 2/2552 เร่ือง การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ลง
วนัท่ี 26 มกราคม 2552  โดยกาํหนดใหมี้การรายงานคร้ังแรกภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2552 และรายงานทุก
คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายใน 3 วนัทาํการโดยจดัส่งรายงานไปยงัเลขานุการบริษทั ฯ  

(8)  เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทับนเว๊บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมทั้งนาํเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ดว้ย 

(9)  การส่ือสารขอ้มูลผ่านการจดัให้มีการพบปะกบันกัวิเคราะห์และหรือนกัลงทุนในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัให้มี
รายการนกัลงทุนและนกัวิเคราะห์พบผูบ้ริหารในวนัพฤหสัท่ี 3 กนัยายน 2558 ท่ีสาํนกังานท่ีตั้งบริษทั ถนน
สุขมุวิท ดูรายละเอียดไดท่ี้เวป๊ไซดบ์ริษทัหวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์เร่ืองรายงานผลการวิเคราะห์   

       นอกจากน้ีผูบ้ริหารของบริษทัยงัไดใ้ห้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองดูรายละเอียดได้ท่ี        
เวป๊ไซดบ์ริษทัหวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์เร่ืองหอ้งข่าว   

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 

  (1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ จดักลุ่มได ้2 ลกัษณะ คือ 
 

   ลกัษณะท่ี 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งไดเ้ป็น 
 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
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   ลกัษณะท่ี 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ 
o กรรมการอิสระ 
o กรรมการไม่อิสระ 

(2)  คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและไม่เกิน 11 คน  กรรมการแต่ละคนมีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จาํกดัจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(3) คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการอิสระประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

      กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในกรณีดงัต่อไปน้ีคณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด 

      ก) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดียวกนั 
      ข) ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 
      ค) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 
      ง) ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทาํงาน หรือมี หรือไดรั้บ

มอบหมายใหมี้หนา้ท่ีความรับผดิชอบดา้นการบริหาร 
(4)  กาํหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี และคณะกรรมการตอ้ง

นาํเสนอเหตุผลในการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป 

  (5) ประธานกรรมการจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือ
กรรมการผูอ้าํนวยการ  โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้ งมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วน
กรรมการผูอ้าํนวยการจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา 

(6) จาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 
โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูร้ายงานขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส  

  (7) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ สามารถเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัใน  
เครือหรือบริษทัอ่ืนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใหรั้บทราบดว้ย 

  (8) คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีเลขานุการบริษทัฯ เพื่อทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนําด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทัฯ  ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทั้ง
ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 5.2 คณะอนุกรรมการ 
 

  (1) คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถจดัใหมี้คณะอนุกรรมการในดา้นต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรอง
รายละเอียด และไดก้าํหนด คุณสมบติั และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
เฉพาะเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

• กาํหนดใหมี้คณะกรรมการบริหาร เพื่อกาํหนดนโยบายและตดัสินใจการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 
 

• กาํหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้มีการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชีอย่างถูกตอ้ง มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการปฏิบติังานท่ีโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษทั
และขอ้กาํหนดทางกฎหมายตลอดจนกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

• กาํหนดใหมี้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ 
และผูบ้ริหารระดบัสูง  สญัญาจา้งผูบ้ริหารระดบัสูง และอตัราการข้ึนเงินเดือนโดยรวม 

 

• กาํหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาผูท่ี้เห็นสมควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทั ฯและนาํเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือนาํเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป แลว้แต่กรณี 

 

• กาํหนดใหมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาความเส่ียงในการดาํเนินงานของ 
     บริษทัฯ  

 

• กาํหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อพิจารณาการลงทุนให้เป็นไปนโยบายอย่าง
รัดกุม รอบคอบ และตรวจสอบได้ เพื่อกระจายความเส่ียงและรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ       
บริษทัฯ  

   ทั้งน้ี โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดาํเนินงานหรือทบทวนนโยบาย
ต่าง ๆ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

  (2) ประธานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานของคณะกรรมการสรรหาจะตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ  

  (3) ประธานกรรมการจะไม่ทําหน้า ท่ี เ ป็นประธานของคณะอนุกรรมการหรือสมาชิกของ
คณะอนุกรรมการ 

 

  หมายเหตุ   ดูรายละเอียดคณะอนุกรรมการในหวัขอ้คณะอนุกรรมการชุดยอ่ย   
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5.3 บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

  (1) กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เกณฑ ์
และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงกาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ ไว ้เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ พิจารณาและให้ความเห็นได้
ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

   โดยบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ มีดงัน้ี 
 

   (ก) กรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทท่ีตนเองเป็นกรรมการ มีความตั้ งใจและมี
จริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดาํเนินธุรกิจ 

 

   (ข) กรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั และมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) 

 

   (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 
(Direction) และกาํกบัควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นตาม
นโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น (Maximize Economic Value and 
Shareholders’ Wealth) 

 

   (ง) คณะกรรมการบริษทัฯ ควรติดตามการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ตลอดเวลาและควรไดรั้บรู้ถึง
การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และควรกาํชบัให้ฝ่าย
บริหารบอกกล่าวเร่ืองท่ีสําคญัของบริษทั เพื่อให้การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล 

 

   (จ)  คณะกรรมการบริษทัฯ ควรดาํเนินการใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีประสิทธิผลภายใตค้าํแนะนาํของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

   (ฉ) กรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืนควรพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตน
อย่างเป็นอิสระในการพิจารณากาํหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน   การใชท้รัพยากร การแต่งตั้ง
กรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ  ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัคา้นการกระทาํ
ของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย 
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                  (ช)   ไม่มีประวติัการกระทาํผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย/์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
  (2) กาํหนดให้มีการพิจารณาการปฎิบติัตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและทบทวนนโยบาย

ดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

  (3) กาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน
เขา้ใจและปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ 

 

  (4) จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯในการพิจารณาทาํรายการท่ีมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีมีสาระสาํคญั ระหว่างบริษทัฯ กบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบักรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ โดยไม่ให้กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้ร่วม
ประชุมหรือลงคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว  ทั้งน้ี ลกัษณะความเก่ียวขอ้งและการกาํหนดผูมี้ส่วนได้
เสียในการทาํรายการจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

 

  (5) กาํหนดให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ จากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หากไดมี้การปฏิบติัตามแลว้จะทาํให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์
(ก) ดา้นการดาํเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน รวมถึงการ
ใชท้รัพยากรต่าง ๆ อย่างคุม้ค่า (ข) ดา้นการรายงานทางการเงิน (Accounting and Financial 
Reporting) มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา และ (ค) ดา้นการปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบ
ของกิจการ และกฎหมาย (Compliance) มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้งนาํเสนอรายงาน
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาพฒันาและแกไ้ขระบบการควบคุมภายในให้ดีข้ึน
ต่อไป  

 

(6) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยมุ่งเนน้ให้มีการดาํเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงทั้งองคก์ารเพื่อสนบัสนุนให้บริษทับรรลุวตัถุประสงคต์ามแผน
กลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบติดตามให้ทุกฝ่ายดาํเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงและวดัความสาํเร็จของวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ทุกปี อีกทั้งบริษทัยงัมี
การกาํหนดดชันีช้ีวดัความเส่ียงเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning) ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
ดาํเนินการกาํหนดมาตรการเพ่ือแกไ้ขและปรับปรุงผลการดาํเนินงานใหดี้ข้ึนก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์
วิกฤตจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพ้ิจารณาสรุปผลการดาํเนินงาน
ตามกระบวนการบริหารความเส่ียง รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ   
ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงปีละ 1 คร้ัง    
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(7) กาํหนดวิสัยทศัน์/พนัธกิจของบริษทัและพิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์/พนัธกิจของบริษทั 
ทุก ๆ 1 ปี     

ประธานกรรมการมีหน้าที ่ 

(1) เป็นประธานฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ 
(2) การลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนน

เสียง 2 ขา้งเท่ากนั 
(3) ทาํหนา้ท่ีประธานฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

 
 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

  (1) คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดวนัประชุมล่วงหนา้แต่ละปี อยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี และกาํหนดวาระ
ประจาํของแต่ละคร้ังไวช้ดัเจน เช่น การพิจารณาอนุมติังบการเงินท่ีผา่นการสอบทานหรือตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ ส่วนระเบียบวาระท่ีนอกเหนือจากน้ี ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ และกรรมการจะร่วมกนัพจิารณาตามความสาํคญัและจาํเป็น  ในกรณีท่ีบริษทั ฯ ไม่ไดมี้
การประชุมทุกเดือน บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุก
เดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกาํกบัควบคุมและดูแลการปฎิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 

 

  (2) คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมข้ึนโดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ังเพื่อพิจารณารับทราบผลการ
ดาํเนินงานท่ีผา่นมาประจาํเดือน และบริหารงานต่าง ๆ    

 

  (3) คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจดัประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายใหไ้ด ้โดยใหเ้ลขานุการบริษทั ฯ จะเป็นผูติ้ดต่อประสานงาน 

 

  (4) รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจดัส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหนา้ 
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการ เอกสารดงักล่าวมีลกัษณะโดยยอ่ ยกเวน้เอกสาร
ประกอบการประชุมในวาระท่ีไม่ประสงคเ์ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้นาํเร่ืองอภิปรายกนัในท่ี
ประชุม 

 

  (5) กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถจดัให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย ไดต้ามความ
จาํเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูป้ระสานงานและควรแจง้ผลการ
ประชุมใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารทราบถึงผลการประชุม 

 

  (6) กรรมการบริษัทฯ สามารถขอขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากกรรมการ
ผูอ้าํนวยการและเลขานุการบริษทัฯ  รวมถึงผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายในเร่ืองนั้น 
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(7) ในการประชุมทุกคร้ังควรจัดให้ผู ้บริหารและผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมพื่อให้ข้อมูลและ
รายละเอียดประกอบการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและทนัเวลา 

 
(8)  จาํนวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการต้องมี

กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด 
 
              (9) กรรมการทุกคนควรมีสดัส่วนของการเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุม

ทั้งปี  
 

   ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ งหมด 7 คร้ัง  ใช้เวลาในการประชุมคร้ังละ
ประมาณ 2-3 ชัว่โมง โดยมีรายงานการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 
  รายช่ือกรรมการและจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมในปี 2558 
 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 

1. ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี* 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริษทั 

2/7 

2. นายชาญ  บูลกลุ 
 

รองประธานคณะกรรมการบริษทั 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

7/7 

3. นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

6/7 

 4. นายโรเบิร์ต  วลิเล่ียม  แมค็มิลเลน กรรมการบริหาร 5/7 

 5. ดร. ปีเตอร์ เวลดนั กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

7/7 

 6. นายสมพงษ ์เผอิญโชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

6/7 

 7. นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 

7/7 
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รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

8.  นายเอนก กมลเนตร 
  

กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการการลงทุน 
เลขานุการบริษทั 

7/7 

9.  นายกิรินทร์ นฤหลา้ 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการสรรหา 

7/7 

10. นายวรุฒ บูลกลุ กรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการสรรหา 
กรรมการการลงทุน 

7/7 

* ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558 
    

รายช่ือคณะอนุกรรมการและจํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมในปี 2558 
 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรม   

การบริหาร  

จํานวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

จํานวนคร้ังทีเ่ข้า

ประชุม 

คณะกรรม  

การสรรหา  

จํานวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

คณะกรรม 

การพจิารณา

ผลตอบแทน  

จํานวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

คณะกรรม 

การการลงทุน  

จํานวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียงจํานวน

คร้ังทีเ่ข้า

ประชุม 
 นายชาญ บูลกลุ 4/4 - - - 9/9 1/1 
นายโรเบิร์ต วลิเล่ียม 
แมค็มิลเลน 

4/4 - - - - - 

นายเอนก กมลเนตร 4/4 - - - 9/9 1/1 
นายพงษช์ยั เศรษฐีวรรณ - - 2/2 - - 1/1 
นายกิรินทร์ นฤหลา้ - - 2/2 - - 1/1 
 ดร. ปีเตอร์ เวลดนั - 4/4 - 1/1 - - 
 นายสมพงษ ์เผอิญโชค - 4/4 - 1/1 - - 
 นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต - 4/4 2/2 1/1 - - 
 นายวรุฒ บูลกุล 4/4 - 2/2 1/1 9/9 - 
นายอมรศกัด์ิ เกตุจรูญ - - - - 9/9 - 
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 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

  คณะกรรมการบริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานในลกัษณะของกลุ่มรวม อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง เพื่อปรับปรุงและแกไ้ขการดาํเนินงานต่อไป โดยมีการกาํหนดหวัขอ้ท่ีจะประเมินอยา่งชดัเจน
ก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักล่าว  
 

  ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงผล
การประเมินดงักล่าว เลขานุการบริษทั ฯไดร้วบรวมความเห็นและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 สรุปได้ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะโดยรวม คณะกรรมการมีระดบัความเห็นชอบดว้ยกบัผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะโดยรวมดีมากถึงดีมากท่ีสุด 

 
             ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคลนอกเหนือจากการประเมินทั้ง

คณะ ซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

1. กรรมการมีความเขา้ใจในโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. กรรมการมีความเข้าใจในการประชุมของคณะกรรมการ กรรมการได้ให้ความเห็นท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อท่ีประชุมอยา่งเหมาะสม 

3. คณะกรรมการมีความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

สรุปการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ โดยกรรมการไดมี้ระดบัความเห็นชอบดว้ย 
กบัผลการปฏิบติังานของตนเองของคณะกรรมการดีมากถึงดีมากท่ีสุด 

5.6 การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย 
  

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ได้แก่  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีแบบใหม่ตาม
มาตรฐานกลางของตลาดทุนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดย
ไดก้าํหนดใหมี้การประเมินผล ปีละ 1 คร้ัง แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบดว้ย การ
ประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งคณะ และการประเมินผลของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 
(ประเมินตนเอง) 
โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2558 ทุกชุดอยูใ่นระดบัดีมากถึงดีมากท่ีสุดสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
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คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย 

ประเมินทัง้คณะ ประเมินตนเอง 
1. คณะกรรมการบริหาร ดีมากถึงดีมากท่ีสุด ดีมากถึงดีมากท่ีสุด 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ดีมากถึงดีมากท่ีสุด ดีมากถึงดีมากท่ีสุด 
3. คณะกรรมการสรรหา ดีมากถึงดีมากท่ีสุด ดีมากถึงดีมากท่ีสุด 
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ดีมากถึงดีมากท่ีสุด ดีมากถึงดีมากท่ีสุด 
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดีมากถึงดีมากท่ีสุด ดีมากถึงดีมากท่ีสุด 
6. คณะกรรมการการลงทุน ดีมากถึงดีมากท่ีสุด ดีมากถึงดีมากท่ีสุด 

 

5.7 การประเมินผลการปฎบัิติงานของกรรมการผู้อํานวยการ 

บริษทัฯ จดัทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูอ้าํนวยการทุกส้ินปี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมินและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งน้ี 
สรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูอ้าํนวยการ ถือเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะบุคคล ไม่สามารถ
เปิดเผยได ้การปฏิบติังานของกรรมการผูอ้าํนวยการ มีเกณฑก์ารประเมินเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  การประเมินความคืบหนา้ของแผนงาน ระบุเป้าหมายและสถานะของความสาํเร็จของแต่ละ
เป้าหมาย 
ส่วนท่ี 2  การประเมินการวดัผลการปฎิบติังาน 
1. ความเป็นผูน้าํ 
2. การกาํหนดกลยทุธ์ 
3. การปฎิบติัตามกลยทุธ์ 
4. การวางแผนและผลปฎิบติัทางการเงิน 
5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
8. การสืบทอดตาํแหน่ง 
9. ความรู้ดา้นบริการ 
10. คุณลกัษณะส่วนตวั 
ส่วนท่ี 3  การประเมินการพฒันากรรมการผูอ้าํนวยการ 
ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกนาํไปพจิารณากาํหนดอตัราการปรับข้ึนเงินเดือนของกรรมการ
ผูอ้าํนวยการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมติัต่อไป 
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 5.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ กาํหนดข้ึนตามขอบเขตและหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการดาํรง

อยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตราท่ีแน่นอน และเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 

 

  (2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้  

 

  (3)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) จะพิจารณาค่าตอบแทนและผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ         
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ต่อไป  

 

  (4) กรรมการผูอ้าํนวยการจะพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ เป็นประจาํ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหลกัเกณฑห์รือแนวทางพิจารณาจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ผลการ
ปฏิบติังาน อายงุาน และศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน เป็นตน้ และเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 

 

 5.9  การพฒันากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
 

  (1) สนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมการสัมมนาอบรมกบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต.  และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล
แห่งชาติ เพื่อสามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์หรือปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ี 
อย่างน้อยกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอบรมและเขา้อบรมในหลกัสูตรต่อเน่ืองตามเกณฑ์ท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

  (2) จดัเตรียมขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี(แบบ56-2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้ง นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
(Corporate Governance Policy) และอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ 
และสนบัสนุนให้กรรมการเขา้ใหม่เขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรกรรมการกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  ในหลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation 
(DAP)  และ/หรือ Audit Committee Program (ACP) เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของ
กรรมการบริษทัจดทะเบียนไทยให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงในปี 2558 บริษทั ฯ ไดเ้ตรียมขอ้มูลต่าง ๆ ดงักล่าว
ข้างต้น  ให้แก่กรรมการเข้าใหม่  1  ท่านคือ  ดร .  ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  ในตําแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริษทัและไดส่้งกรรมการเขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรกรรมการกบัสมาคมส่งเสริม
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สถาบนักรรมการบริษทัไทยอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 
Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee (ACP).      

 

  (3) จดัใหมี้การหมุนเปล่ียนงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามความถนดัของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั  โดยกรรมการผูอ้าํนวยการจะกาํหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบติังานดงักล่าว  เพื่อเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบริษทัฯ อีกทั้งเป็นการ
พฒันาผูบ้ริหารและพนกังานใหมี้ความรู้ความสามารถในการทาํงานมากข้ึน และสามารถทาํงานแทน
กนัได ้  โดยบริษทัฯไดเ้ร่ิมมีนโยบายการทาํแผนสืบทอดงาน (succession plan) โดยเฉพาะตาํแหน่ง
กรรมการผูอ้าํนวยการตามแนวนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

  5.10   การจัดทาํแผนสืบทอดตําแหน่งงาน  

การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งงานของกรรมการผูอ้าํนวยการ เพื่อมัน่ใจไดว้า่บริษทั ฯ มีผูบ้ริหารท่ี
มีความรู้  ความสามารถเพียงพอต่อการปฎิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(1)  คณะกรรมการบริษทั ฯ กาํหนดใหมี้แผนพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร เพื่อจดัทาํแผนสืบทอด

ตาํแหน่งงานกรรมการผูอ้าํนวยการ 
              (2)  คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน พิจารณากาํหนดความรู้ 

ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ เพื่อคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามท่ี
กาํหนด สามารถสืบทอดงานได ้

                     (3) กรรมการผูอ้าํนวยการ จดัใหมี้การหมุนเวียนหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั
สอดคลอ้งและมอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบั รองประธานบริหาร รองประธานอาวโุส เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหาร
องคก์รต่อไปในอนาคต 

(4)  คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทาํ
แผนการสืบทอดตาํแหน่งงานของกรรมการผูอ้าํนวยการเป็นประจาํ และรายงานคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทราบปีละ 1 คร้ัง 

 
การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการบริหารจดัการธุรกิจ และการดาํเนินงานของบริษทัรวมถึง

การบริหารงานบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจหลกัของบริษทั ตามมติของผูถื้อหุน้โดยสุจริต ภายใตก้ฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลเพื่อควบคุม 
จดัการและรับผดิชอบ การดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย สามารถสรุปเป็นประเดน็สาํคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1.  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะแต่งตั้งตวัแทนเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษทันั้นใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2.  คณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมท่ีไดล้งทุนอยา่ง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการกาํหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารใน
บริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั 

3.  คณะกรรมการบริษทั มีการควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ให้เป็นไป
ตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยทุธ์ และงบประมาณ ตามท่ีมีการพิจารณา
อนุมติัไว ้

4.  คณะกรรมการบริษทั มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมใหมี้ประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

5.  คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดาํเนินงานต่างๆ การทาํ
รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การกูย้ืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน 
การใหกู้ย้ืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษทั ท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัของ
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

6.  คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทาํรายการเก่ียวโยงกนั การปฏิบติัตามกฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

7.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

8.  คณะกรรมการบริษทัมุ่งพฒันาการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมใหมี้ระบบการกาํกบัดูแล
กิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีดี 

9.  คณะกรรมการบริษทัจะไดรั้บรายงานผลการดาํเนินงานจากบริษทัย่อย และบริษทัร่วม และมีการ
พิจารณาผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดาํเนินงานต่อไป 

 

การตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพือ่ประโยชน์ส่วนตน 
                                     

บริษทัฯ ไดมี้ขอ้หา้มอยา่งเดด็ขาดสาํหรับผูบ้ริหารในการใชข้อ้มูลภายในไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในการซ้ือ
ขายหรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกโดยท่ีไดรั้บผลประโยชน์เป็นการตอบแทน     โดยกรณีท่ี
ผูบ้ริหาร หรือพนกังานปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามนโยบาย และมาตรการท่ีกาํหนดไวจ้ะถูกลงโทษตามระเบียบวนิยั
พนกังานของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 ไดล้งมติ
ใหส้ตัยาบนัหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในทาํการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและหลงัจากเปิดเผยงบ
การเงินนั้นแลว้อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) CSR 
       
บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ภายใตค้วามสมดุลทั้งทางดา้นผลประกอบการ และการใส่ใจใน
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม ชุมชน และนาํระบบบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากล มาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนิน
ธุรกิจ  
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีเป้าหมายทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน การสร้างความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมทางสงัคม การพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนเก่ง-คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ควบคู่ไป
กบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี 
 
แนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการ 
(1)  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม  

บริษทั ฯ ไดป้ฎิบติัตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ดงัน้ี 

- สิทธิของผูถื้อหุน้ 
- การปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
- บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน เจา้หน้ี คู่คา้และคู่แข่ง 
- การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
- ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
รายละเอียดอยู่ภายใต้หัวข้อการกาํกบัดูแลกจิการ  
 
(2)  การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

             นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
           บริษทัใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษทัมี
นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 
โดยกาํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงัน้ี  
          1. ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพอ้ง กบับริษทั เช่น 
กระทาํการใด ๆ เพื่อขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทั หรือแข่งขนักบับริษทั  
          2. หลีกเล่ียงการรับเล้ียงจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั หรือจากผูอ่ื้น ซ่ึงอาจไดป้ระโยชน์จากการ
ปฏิบติังานของพนกังาน  
          3. ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ท่ีไม่ชอบธรรม ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใชป้ระโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ               
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นอกเหนือไปจากท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบัโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยบริษทัไดร่้วมให้สัตยา
บรรณเพ่ือรับทราบขอ้ตกลงตามคาํประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํหนด
กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบติัการและจัดการการทุจริต เพื่อบริหารจัดการเร่ืองทุจริตและการ
ปฏิบติังานผดิพลาดท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดการทุจริตโดยประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และรวบรวมฐานะความ
เส่ียงในภาพรวมใหอ้ยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการ
ตรวจจบักรณีตอ้งสงสัยและมีความเส่ียงท่ีจะกระทาํทุจริตผ่านทางระบบ รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล
หรือหลกัฐานเบ้ืองตน้ และประสานงานเพ่ือบรรเทาความเสียหาย คณะกรรมการทั้งสองจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
 

บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการ
ทุจริตดงัน้ี 
 

1. การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทาํให้เกิดความเส่ียงต่อบริษทัฯ เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชจ่้ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเส้นทางสาํหรับการคอร์รัปชัน่ และ
เพื่อไม่ใหก้ารบริจาคเพื่อการกุศลมีวตัถุประสงคแ์อบแฝง บริษทัฯจึงกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
การบริจาคเพื่อการกศุล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 
1.1 ตอ้งพิสูจน์ไดว้่ามีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดงักล่าวจริง และมีการดาํเนินการเพ่ือสนบัสนุนให้

วตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
1.2 ตอ้งพิสูจน์ไดว้่าการบริจาคเพื่อการกุศลดงักล่าวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั

บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป เช่น การติดตรา
สญัลกัษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังาน หรือในส่ือเพื่อการประชาสมัพนัธ์อ่ืน เป็นตน้ 

 
 2.  เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ ซ่ึงมีความ

เส่ียง เน่ืองจากเป็นการจ่ายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวดัผลและติดตาม เงิน
สนบัสนุนอาจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบน บริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
เงินสนบัสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลท่ีไดรั้บไวด้งัต่อไปน้ี 
2.1 ตอ้งพิสูจน์ไดว้่าผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้าํกิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริง และเป็นการดาํเนินการเพ่ือ

สนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง  
2.2 ตอ้งพิสูจน์ไดว้่าการใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้เช่น การใหท่ี้

พกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงาน
ใด ยกเวน้  การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 
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 3. ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอ่ืน เป็นไปตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไปและประเพณี เกณฑใ์นการพิจารณาให้
เป็นไปตามความรับผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) 

 
บริษทัฯ กาํหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
1.     กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษทักาํหนดข้ึน ซ่ึงรวมถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม
ธุรกิจของบริษทัฯ จริยธรรมว่าดว้ยการสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ แนวทางปฏิบติัใน
การป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ/ขอ้พึงปฏิบัติของพนักงาน อย่าง
สมํ่าเสมอ 

2.    จา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (outsource) ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียงการกํากับดูแลกิจการและให้ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมี
นยัสาํคญั  และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.    กาํหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การนํามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ 
โดยนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ตามลาํดบั อยา่งทนัเวลาและสมํ่าเสมอ 

4.    หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่า ขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐานท่ีมีเหตุอนัควร
ให้เช่ือว่ามีรายการ หรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ หรือ
แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ หรือ ขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน 
หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
บริษทัฯ จดัใหมี้การส่ือสารแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่น้ีโดยเผยแพร่ 
ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่ม บริษทัฯ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
 

        นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฎิบติัในการ
ต่อตา้นการทุจริตของบริษทั ฯ โดยจดัการอบรมเป็นแบบ In House จดัการอบรมโดยฝ่ายบริหารและทรัพยากร
บุคคล  
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ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริตคอร์รัปชนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.brookergroup.com ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทั ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัโดยไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบั
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อ
รับทราบขอ้ตกลงตามคาํประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดงักล่าวในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 
            นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การดาํเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

(1) บริษทัไดส่ื้อสารไปทั้งระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยกาํหนดใหก้ารดาํเนินการทุก
กระบวนการอยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอยา่งเคร่ดครัด หรือถา้เกิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการดาํเนินงาน เน่ืองจาก
ความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ กใ็หรั้บโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเตน้ในพน้ผดิ 

(2) บริษทัจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทาํทุจริต
คอร์รัปชนั และมีมาตรการคุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน 
                   (3)    บริษทัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฎิบติัในการ
ต่อตา้นการทุจริตของบริษทั ฯ รวมถึงไดก้าํหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฎิบติัตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริต  
 

ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบายและการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริตคอร์รัปชนัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.brookergroup.com ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ 

 
(3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

             นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบติั 
             บริษทัยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ หรือ
ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ซ่ึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัใหก้ารดูแลขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน และถือเป็นความลบั ไม่ส่งขอ้มูล 
หรือกระจายขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน เป็นตน้ ไปยงับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึง
การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานจะกระทาํไดเ้ม่ือไดรั้บการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
นอกจากนั้น บริษทัยงัปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเช้ือ
ชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา บริษทัใหโ้อกาสแก่พนกังานในการแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 
โดยกาํหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามระเบียบของบริษทั และใหโ้อกาสพนกังานในการศึกษาเพิ่มเติมและการ
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อบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดาํเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ อยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
ตลอดจนหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็น หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ 
หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองดงักล่าว บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสให้พนักงาน
สามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ เร่ืองท่ีถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆ ได ้ ซ่ึงทางบริษทั จะดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

  
รายละเอียดอยู่ภายใต้หัวข้อบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสียและระบุอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั  www.brookergroup.com ภายใต้
หวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ 

 
(4)  การปฎิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
(5)  ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
(6)  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
(7)  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม  ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.brookergroup.com  ภายใต้
หวัขอ้ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
       รายละเอียดของหวัขอ้  (4) ถึงหวัขอ้ (7) อยูภ่ายใตห้วัขอ้บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสาม
ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซกัถาม
ขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร แบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทาํและ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้สรุปได้
ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายใน
องคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฎิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบ
การติดตามคณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั
ไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยให ้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั
และบริษทัย่อย จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํ
ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ สาํหรับการควบคุมภายใน
ในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 
 
นอกจากน้ีในปี 2559 เลขานุการบริษทั ฯ ยงัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามไปยงัคณะกรรมการบริษทัเพือ่ประเมินผล

การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซ่ึงแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปน้ี  

                 1.    การประเมินผลองคป์ระกอบดา้นการควบคุมภายในองคก์ร 

2.    การประเมินผลองคป์ระกอบดา้นการประเมินความเส่ียง 

1. การประเมินผลองคป์ระกอบดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
2. การประเมินผลองคป์ระกอบดา้นสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
3. การประเมินผลองคป์ระกอบดา้นการติดตามผล 

 

ซ่ึงผลการประเมินดังกล่าว เลขานุการบริษทั ฯได้รวบรวมความเห็นและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ     
บริษทั ฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 สรุปการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวม   คณะกรรมการมีระดบัความเห็นชอบดว้ย
กบัระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ดีมากถึงดีมากท่ีสุด 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 คร้ังท่ี  2/2015 ไดแ้ต่งตั้งบริษทั ดี ไอ เอ 
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั ให้ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัประจาํปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2558  ซ่ึงบริษทั ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดัไดม้อบหมายให้นายสมโภช ปัญจวฒันกุล  
ตาํแหน่ง  Director – Assurance Services    เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของ
บริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท  ดี  ไอ  เอ  แอนด์ แอสโซซิเอทส์  จํากัดและ                
นายสมโภช ปัญจวฒันกุล แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจาก มีความ
เป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฎิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบั
บริษัท มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฎิบัติงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่  Certificate of Control Self-Assessment, Institute of Internal 
Auditor (CCSA # 1117)  และ Certified Internal Auditor, Institute of Internal Auditor (CIA # 52040)  
 
ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติั (หรือไดรั้บความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกนั   

 

รายการระหว่างกนัทีผ่่านมา 
บุคคลทีม่ีผลประโยชน์ร่วม/  มูลค่า  (พนับาท)   

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รายละเอียด นโยบายราคา 

บริษทั เอ็ม.ซี.แอล จํากดั 
เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ภรรยาของกรรมการท่านหนึง่เป็น
กรรมการ 

1)   รายไดค่้าเช่า 
2) รายไดจ้ากการบริการ 
3) รายได ้reimburse expense 
4)   รายไดค่้าบริการ 
 

106 
197 
16 
300 

106 
197 
14 
-0- 

106 
197 
12 
-0- 

ค่าเช่าและค่าบริการ 
 
 
คา่นายหน้าจากการ
แนะนําลกูค้าให้ซือ้ห้อง
ชดุคอนโดมิเน่ียม 

เป็นขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ
กับบริษทัร่วม เป็นราคาตาม
สญัญา 
เป็นราคาตลาดสามารถอา้งอิง
ได ้

บริษทั แม็คแคปปิตอล 
 แอดไวเซอร์ จํากดั  
เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั,  
มีกรรมการร่วมกนั 
ไม่มีสญัญาเช่าตอ่กนัตัง้แต่
เมษายน 2556 

5) รายไดค่้าเช่า 
6) รายไดจ้ากการบริการ 
7) รายได ้reimburse expense 

11 
34 
8 
 

-0- 
-0- 
-0- 

-0- 
-0- 
-0- 

ค่าเช่าและค่าบริการ   เป็นขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ
กับบริษทัร่วม เป็นราคาตาม
สญัญา 
เป็นราคาตลาดสามารถอา้งอิง
ได ้

Brooker Sukhothai Fund Limited 
เป็นกองทุนต่างประเทศ 
มีกรรมการร่วมกนั 

 8) รายไดค่้าบริการ 
9) ลูกหน้ีการคา้ 

47,356 
24,765 

188,799 
     177,2145

 
 
 
 
 
 

158,271 
161,635 

บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้าก
การบริหารจดัการกองทุน
ต่างประเทศ 

เป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ  
เป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนัและ
บริษทัฯ ไม่เสียเปรียบ 

บริษัท เอม็.ซี.แอล พร็อพ
เพอร์ตี้ จาํกัด(มหาชน)  
เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ภรรยาของกรรมการท่านหน่ึง
เป็นกรรมการ 

10) รายไดจ้ากการบริการ 
 
11) รายไดค่้าบริการ 
 

202 
 
111 

202 
 
75 

 

203 
 

-0- 

ค่าท่ีจอดรถสาํหรับ
พนกังาน 
ค่านายหนา้จากการ
แนะนาํลูกคา้ใหซ้ื้อหอ้ง
ชุดคอนโดมิเน่ียม 

เป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ
และเป็นราคาตลาดสามารถ
อา้งอิงได ้

บริษัท ซีเวทต้า แคปปิตอล 
จาํกัด 
เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั, มี
กรรมการร่วมกนั                         

12) รายได ้reimburse expense 
13) ลูกหน้ีการคา้ 

-0- 
-0- 

6 
1 

34 
3 
 

ค่าฝากส่งเอกสารไป
ต่างประเทศ 

เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เป็น
การดาํเนินธุรกิจตามปกติและ
เป็นไปตามราคาท่ีทาํกบัลูกคา้
รายอ่ืน 

บริษัท มนิเซน แมชีนเนอร่ี 
จาํกัด 
เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ภรรยาของกรรมการท่านหน่ึง
เป็นกรรมการ 

14) รายไดค่้าบริการ -0- -0- 1,500 ค่าท่ีปรึกษาทางธุรกิจ เป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติ
และเป็นราคาเป็นไปตามราคา
ท่ีทาํกบัลูกคา้รายอ่ืน 
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ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัของคณะกรรมการตรวจสอบ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

รายการระหว่างกนั ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการซ้ือ/ขายสินคา้หรือบริการ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการคา้ปกติ
ของธุรกิจ และราคาไม่ทาํใหบ้ริษทัฯ เสียประโยชน์ 

 

มาตรการในการทาํรายการระหว่างกนัและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

บริษทั ฯ มีนโยบายในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัด้วยความโปร่งใส โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด
โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 
 
แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันจะเป็นรายการทางการคา้ท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือเก่ียวกับการบริการเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผูเ้ก่ียวโยงในการทาํรายการระหวา่งกนัจะเป็นดงัรายช่ือท่ีเปิดเผยขา้งตน้ 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 
                                                                                                                                                                                      หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบแล้ว 

รายการ เฉพาะบริษทัฯ งบรวม 

  2556  2557  2558  2556  2557  2558 

สินทรัพย์       

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 126,075 199,872 413,961 237,963 223,620 640,582 
เงินลงทุนชัว่คราว – หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 80,100 115,058 465,799 640,281 831,865 1,081,282 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน – สุทธิ 42,961 15,301 10,700 73,453 16,282 32,261 
ลูกหน้ีการคา้ -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3,890 6,202 5,540 24,765 177,215 162,280 
ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 539 1,037 2,508 11,273 1,733 2,832 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,778 23,601 4,014 - - - 
เงินใหกู้ย้มื – กิจการอ่ืน  1,782 - - 1,782 - - 
เงินใหกู้ย้มื – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  194,088 196,108 6,900 - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ๆ  1,975 7,023 7,017 10,775 14,941 14,739 
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระผกูพนั 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 130,148 130,148 135,659 - - - 
เงินลงทุนทัว่ไป 8,928 8,928 89,928 8,928 8,929 89,929 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 29,596 27,434 25,878 29,763 27,533 25,898 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 8,691 - - 8,691 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 35,465 26,559 36,863 60,152 35,360 39,183 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,262 5,736 2,122 24,911 6,818 3,163 

รวมสินทรัพย์ 710,587 778,007 1,230,580 1,139,046 1,359,296 2,115,840 

หน้ีสิน       

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 6,440 - - 36,891 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,593 - - 2,447 1,626 2,098 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 25,040 26,746 30,577 30,993 30,250 55,042 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,697 3,259 - - - 
เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,000 123,680 110,700 - - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 7,520 11,566 4,904 16,252 17,022 4,904 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,837 7,453 1,692 5,114 7,767 3,216 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - 6,202 - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,248 16,078 17,756 13,775 17,740 19,726 

รวมหน้ีสิน 113,678 189,220 168,888 111,674 74,405 84,986 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 702,924 702,924 705,919 702,924 702,924 705,919 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 470,668 495,473 594,358 470,668 495,473 594,358 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18,506 16,529 8,720 18,506 16,529 8,720 
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (29,382) (10,637) 62,903 (29,382) (10,637) 62,903 
กาํไร(ขาดทุน)สะสม – จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 25,354 28,759 53,308 25,354 28,759 53,308 
กาํไร(ขาดทุน)สะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 111,763 58,663 342,403 495,153 629,967 1,105,728 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - - - 28,581 32,921 94,921 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - 18,492 91,879 110,916 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 596,909 588,787 1,061,692 1,027,372 1,284,891 2,030,854 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 710,587 778,007 1,230,580 1,139,046 1,359,296 2,115,840 
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     สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (ต่อ)           
                                                                                                                                                                                                      หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบแล้ว 

รายการ เฉพาะบริษทั ฯ งบรวม 

 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

กาํไรขาดทุน       

รายได้       

รายไดจ้ากการบริการ 437,808 42,315 769,536 524,707 238,204 1,094,014 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - 46,982 - - 179,273 - 
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - 6,477 - 100,989 62,111 2,304 
เงินปันผลรับ 53,320 70,568 22,505 6,320 4,440 22,505 
ดอกเบ้ียรับ 9,812 14,451 10,547 2,882 1,981 7,271 
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีลา้สมยั - 310 - - 310 - 
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - 2,842 64 - 2,842 
กลบัรายการค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุน - - 25,461 - - 19,950 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป - - 29,050 - - 29,050 
รายไดอ่ื้น 2,147 7,650 5,402 3,109 8,238 5,588 

รวมรายได้ 503,087 188,753 865,343 638,071 494,557 1,183,524 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนบริการ 112,424 27,131 117,781 156,386 57,914 118,983 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50,469 54,570 55,088 66,645 58,070 58,832 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 83,647 - 76,028 218,192 - 55,179 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 94,213 - 1,518 - - - 
ตน้ทุนทางการเงิน 197 6,183 6,317 - 34 - 

รวมค่าใช้จ่าย 340,950 87,884 256,732 441,223 116,018 232,994 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 162,137 100,869 608,611 196,848 378,539 950,530 

ภาษีเงินได ้ (2,083) (32,784) (117,618) 14,816 (49,300) (124,098) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 160,054 68,085 490,993 211,664 329,239 826,432 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)       

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  160,054 68,085 490,993 254,368 255,852 807,395 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - (42,704) 73,387 19,037 

 160,054 68,085 490,993 211,664 329,239 826,432 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (ต่อ)   
 หน่วย : พนับาท 

 ตรวจสอบแล้ว 

รายการ เฉพาะบริษทั ฯ งบรวม 

 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

งบกระแสเงินสด       

     กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 160,054 68,085 490,993 211,664 329,239 826,432 
     ปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน :-       
        ค่าเส่ือมราคา  2,276 2,321 2,467 2,359 2,401 2,546 
        ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) - - (2,842) (64) - (2,842) 
        ค่าเผือ่ดอ้ยค่าในเงินลงทุน(โอนกลบั) - - (25,461) - - (19,950) 
        ขาดทุน(กาํไร) จากการขายเงินลงทุนทัว่ไป - - (29,050) - - (29,050) 
        ขาดทุน(กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 83,647 (46,982) 76,028 218,192 (179,273) 55,179 
        ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 84 - 1 84 - 1 
        เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย (52,505) (66,128) - - - - 
        รายการรับชาํระค่าบริการดว้ยหุน้สามญัของบริษทัอ่ืน (396,348) - (188,000) (396,348) - (188,000) 
        ผลประโยชนพ์นกังาน 1,255 1,548 1,678 2,057 1,829 1,987 
        ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 7,520 23,878 127,921 16,252 30,709 127,921 
        ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี (5,437) 8,906 (10,303) (31,068) 18,591 (3,823) 
        ตน้ทุนทางการเงิน 197 6,183 6,317 - 34 - 
     กาํไร(ขาดทุน)ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (199,257) (2,189) 449,749 23,128 203,530 770,401 
   สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง       
        เงินลงทุนชัว่คราว 406,568 12,024 (238,770) 82,850 (12,312) (251,701) 
        ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  (20,918) 27,659 4,601 (50,940) 57,172 (15,979) 
        ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 942 (2,311) 662 77,187 (152,450) 14,935 
        ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน (72) (499) (1,471) (10,183) 9,540 (1,099) 
        ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,618 10,584 19,587 - - - 
        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,671 (5,048) 7 3,425 (4,166) 203 
        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - 18,591 17,826 698 20,770 18,161 
     หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)       
        เจา้หน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 3,715 (6,440) - 34,167 (36,891) - 
        เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,523 (20,593) - 978 (821) 472 
        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (23,797) 1,341 (5,575) (25,397) (14,500) 17,033 
     เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 203,993 33,119 246,616 135,913 69,872 552,426 
          จ่ายดอกเบ้ีย (197) (6,183) (6,317) - (34) - 
          จ่ายภาษีเงินได ้ (13,074) (14,376) (145,661) (14,447) (16,365) (151,411) 

           เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 190,722 12,560 94,638 121,466 53,473 401,015 
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 หน่วย : พนับาท 
 ตรวจสอบแล้ว 

รายการ เฉพาะบริษทั ฯ งบรวม 

 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
     ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย (2,000) - - - - - 
     เงินรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป - - 49,000 - - 49,000 
     ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (368) (159) (800) (588) (171) (800) 
     ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - (8,804) - - (8,804) 
     เงินใหกู้ย้มื – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (129,812) (2,020) 189,208 - - - 
     เงินใหกู้ย้มื – กิจการอ่ืน ๆ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,739 1,782 2,842 3,739 1,782 2,842 
     เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 52,505 49,721 - - - - 
     เงินลงทุนทัว่ไป (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  - - (81,000) - (1) (81,000) 

         เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (75,936) 49,324 150,446 3,151 1,610 (38,762) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       
    เงินกูย้มืจาก-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 38,000 85,680 (12,980) - - - 
    เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 41,572 164,616 - 41,572 164,616 
     เงินสดรับล่วงหนา้จากการออกจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิในบริษทัใหญ่ 716 158 74 716 158 74 
     จ่ายเงินปันผลของบริษทัใหญ่ (78,628) (115,497) (182,704) (78,628) (115,497) (182,704) 

        เงินสดสุทธิได้มา  (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน (39,912) 11,913 (30,994) (77,912) (73,767) (18,014) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  - - - 20,613 4,341 72,724 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 74,874 73,797 214,090 67,318 (14,343) 416,963 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 51,201 126,075 199,872 170,645 237,963 223,620 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  126,075 199,872 413,962 237,963 223,620 640,583 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
 

 ตรวจสอบแล้ว 

รายการ เฉพาะบริษทั ฯ งบรวม 

 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 4.63 3.26 6.06 10.91 22.34 29.63 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.49 1.94 5.93 10.65 22.04 29.37 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 2.73 0.39 0.58 1.72 1.28 6.58 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  11.88 1.24 40.78 4.71 1.63 5.64 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 30.31 290.76 8.83 76.39 220.44 63.84 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี  (เท่า) 24.54 8.43 - 7.90 3.14 - 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 14.67 42.73 - 45.60 114.66 - 

Cash Cycle (วนั) 15.64 248.04 - 30.79 105.78 - 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)       

อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 74.32% 35.88% 84.69% 70.20% 75.69% 89.12% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 66.83% 50.88% 78.17% 64.71% 76.04% 84.11% 

อตัรากาํไรอ่ืนๆ  (%) 2.38% 11.87% 8.47% 0.95% 2.13% 5.47% 

อตัราเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 56.74% 63.96% 15.28% 28.60% 25.82% 42.62% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 31.81% 36.07% 56.74% 39.86% 51.73% 68.22% 

อตัราตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 28.89% 11.48% 59.50% 26.82% 22.13% 48.70% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 

Ratio) 

      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 25.16% 9.15% 48.89% 24.41% 20.48% 46.47% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 530.64% 246.91% 1,591.73% 836.50% 901.47% 2,607.58% 

อตัราการหมุนสินทรัพย ์ (เท่า) 0.79 0.25 0.86 0.61 0.40 0.68 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ(Financial Policy Ratio)       

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.19 0.32 0.16 0.11 0.06 0.04 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 933.74 2.45 4.64 - 1,385.21 - 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis)  (เท่า) 4.54 1.81 0.46 1.48 0.82 2.09 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 107.63% 169.64% 37.21% 67.72% 45.14% 22.63% 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.18 0.12 0.04 0.18 0.12 0.04 

อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Data)       

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) 0.50 0.50 0.125 0.50 0.50 0.125 

กาํไรต่อหุน้ (บาท)        

     กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.20 0.02 0.14 0.32 0.07 0.24 

     กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 0.17 0.02 0.13 0.27 0.07 0.21 

มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ (บาท)  0.63 0.15 0.22 1.09 0.32 0.43 
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คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  
ภาพรวมของผลการดําเนินงานในปี 2558 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 
บริษทัฯ ใชน้โยบายการรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง กล่าวคือ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายได ้เม่ือมีการ
ให้บริการตามขั้นความสาํเร็จของงานซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงในสัญญา และรายไดจ้ากการขายรับรู้เม่ือส่งมอบ
สินคา้หลงัหกัสินคา้รับคืนและส่วนลดแลว้ 
ในปี 2558  บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการขายและบริการเพิ่มข้ึนจาํนวน 855.81 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจาก 238.20 ลา้นบาท
ในปี 2557 เป็น 1,094.01 ลา้นบาทในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 359.28 เน่ืองจากเน่ืองจากไตรมาสแรกของปี 2558 
บริษทัฯ รับรู้รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษาจากผลสาํเร็จของงานจากสองโครงการใหญ่ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์   
ในขณะเดียวกนัตน้ทุนการให้บริการและค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึนจาํนวน 61.83 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 
115.98 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 177.81 ลา้นบาทในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 53.31   
ทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 51.73 ในปี 2557 เป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 68.22 ในปี 
2558  
ส่วนรายไดจ้ากการลงทุนลดลง 221.01 ลา้นบาท จากปี 2557 เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ลดลง ณ ส้ินปี 2558   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รายไดจ้ากกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ลดลง 179.27 ลา้นบาทรายไดก้าํไรจากการขาย
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 59.81 ลา้นบาท  โดยลดลงจาก 62.11 ลา้นบาทในปี 2557 
เป็น 2.30 ลา้นบาทในปี 2558 
บริษทัฯ มีรายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 18.06 ลา้นบาท โดย
เพิ่มข้ึนจาก 4.44 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 22.50 ลา้นบาทในปี 2558 

   
บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 514.52 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 54.17 ลา้นบาทโดยเพิ่มข้ึนจาก 
10.53 ลา้นบาทเป็นจาํนวน 64.70 ลา้นบาทในปี 2558 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการกลบัรายการค่าเผื่อดอ้ยค่าเงิน
ลงทุนเพิ่มข้ึนจาํนวน 19.95 ลา้นบาท กาํไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ไปเพิ่มข้ึน 29.05 ลา้นบาท เงินปันผลเพิ่มข้ึน 
5.29 ลา้นบาท ขณะท่ีรายไดอ่ื้นๆ ลดลงจาํนวน 2.65 ลา้นบาท  
บริษทัฯ มีอัตรากาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 75.69 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 89.12 ในปี 2558  ดังนั้ น ผล
ประกอบการของบริษทั ฯ และบริษทัย่อยประจาํปี 2558 มีผลกาํไรจาํนวน 807.40 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีผลกาํไรจาํนวน 255.85 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มข้ึนจาก 0.07 บาทในปี 
2557 เป็นกาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.24 บาท ในปี 2558 ส่วนกาํไรต่อหุน้ปรับลดเพิ่มข้ึนจากปี 2557 คือ 0.21 บาทต่อหุน้ 
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ผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ใหม่ เพ่ือสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมด เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวต้าม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีคร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 จากมูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาทต่อหุ้น เป็น 0.125 
บาทต่อหุ้น เป็นผลให้จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักและกําไรต่อหุ้นสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
เปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี  

  สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  เดิม  ปรับปรุงใหม่  เดิม  ปรับปรุงใหม่ 
         
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง นํ้าหนกั (พนัหุน้)  955,096  3,820,383  955,096  3,820,383 
กาํไรต่อหุน้สาํหรับปี (บาท)  0.27  0.07  0.07  0.02 

 

ผลการดําเนินงานทีผ่่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ   
โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ ตามกลุ่มธุรกิจมีดงัน้ี 

 

รายได้ ดาํเนินการโดย 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

%  

การถอื

หุ้น 

2556 2557 2558 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

งานใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจ 
และการเงิน  

บริษทัฯ  424,960 66.60 33,595 6.79 764,484 64.60 

ตวัแทนและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย ์

บริษทั บินสแวงเกอร์ 
บรุ๊คเคอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
 16,861 2.64 75 0.02 25,000 2.11 

บริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ     82,886 12.99 204,406 41.33 304,153 25.70 
ดอกเบ้ียรับ บริษทัฯ  2,882 0.45 1,981 0.40 7,271 0.62 
รายไดเ้งินปันผล บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ย 
 6,320 0.99 4,440 0.90 22,505 1.90 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย 

 - - 179,273 36.25 - - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย 

 100,989 15.83 62,111 12.56 2,304 0.19 

รายไดอ่ื้น* บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย 

 3,173 0.50 8,676 1.75 57,807 4.88 

รวมรายได้   638,071 100.00 494,557 100.00 1,183,524 100.00 
 

      หมายเหตุ  * รายไดอ่ื้นรวมถึงรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ส่วนกลางท่ีคิดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
                     การกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  การกลบัรายการอ่ืน ๆ 
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ในปี 2558 บริษทัฯ  มีรายไดห้ลกัจากการใหบ้ริการดา้นงานใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน  เป็นตวัแทนและ
ใหค้าํปรึกษาดา้นอสงัหาริมทรัพย ์  ใหค้าํปรึกษาดา้นการลงทุนสาํหรับเงินลงทุน Offshore Capital และจากการ
ลงทุนของบริษทั ฯ เอง จาํนวน 1,093.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 92.41 ของรายไดร้วมในปี 2558  
เงินปันผลรับจาํนวน 22.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของรายไดร้วมในปี 2558 เป็นรายไดเ้งินปันผลรับจาก
การลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ ในขณะท่ีดอกเบ้ียรับมีจาํนวน 7.27 ลา้นบาท ในปี 2558 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 
1.98 ลา้นบาทจากปี 2557 เป็นจาํนวน 5.29 ลา้นบาท 
 
ไม่มีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ในปี 2558  กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เพ่ือคา้ในปี 2558 จาํนวน 2.30 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของรายไดร้วมในปี 2558 ส่วนรายไดอ่ื้น ๆ เป็น
จาํนวนเงิน 57.81 ลา้นบาท ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของรายไดร้วมซ่ึงไดร้วมการกลบัรายการค่าเผือ่ดอ้ย
ค่าเงินลงทุนและกาํไรจาการขายเงินลงทุนทัว่ไปจาํนวนเงิน 49 ลา้นบาท   
ตน้ทุนขายและบริการเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 61.07 ลา้นบาท จากจาํนวน 57.91 ลา้นบาทเป็น 118.98 ลา้น
บาทในปี 2558  สาเหตุหลกัเน่ืองจากรายไดค่้าบริการเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 855.81  ลา้นบาท จากจาํนวน 
238.20 ลา้นบาทในปี 2557 เป็นจาํนวน 1,094.01 ลา้นบาทในปี 2558    
ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้เลก็นอ้ยจาํนวน 0.76 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ
ผลประโยชน์พนกังานและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

      
จึงทาํให้บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 75.69 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 89.12 จากสาเหตุดงักล่าว
ขา้งตน้ส่งผลใหใ้นปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิจาํนวน 807.40 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากกาํไรสุทธิ 
255.85 ลา้นบาทในปี 2557  อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิเพิ่มข้ึนจากอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 51.73 ของรายไดร้วม
ในปี 2557 เป็นกาํไรสุทธิร้อยละ 68.22 ของรายไดร้วมในปี 2558 ตามลาํดบั และมีกาํไรต่อหุ้นปรับลดจาํนวน 
0.21 บาท  กาํไรต่อหุน้ปรับลดในปี 2557 เท่ากบั 0.07 

ฐานะทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 

สินทรัพย์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนร้อยละ 55.66  คิดเป็นจาํนวน 756.54 
ลา้นบาท   ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากจาํนวน  1,359.30  ลา้นบาทในปี  2557 เป็นจาํนวน 2,115.84  ลา้นบาท ในปี 2558 แยก
เป็นรายละเอียด 
 
1. การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยห์มุนเวียนในปี 2558 จาํนวน 668.32 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก            การ

เพิ่มข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 416.96 ลา้นบาทจากผลการดาํเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน การ
เพิ่มข้ึนของเงินลงทุนชัว่คราวจาํนวน 249.42 ลา้นบาท  การเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีการคา้สุทธิ- กิจการอ่ืนจาํนวน 
15.98 ลา้นบาท การลดลงของลูกหน้ีการคา้สุทธิ-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 14.93 ลา้นบาท  ลูกหน้ีอ่ืน
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กิจการอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 1.09 ลา้นบาท และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน- ภาษีมูลค่าเพิ่ม-สุทธิ ลดลงจาํนวน 0.20 
ลา้นบาท   

2. การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ จาํนวน 88.22 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 
การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนทัว่ไปจาํนวน 81 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 
8.69 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (DTA) จาํนวน 3.82 ลา้นบาท การลดลง
ของภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายจาํนวน 0.12 ลา้นบาท  การลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  - สุทธิ จาก
การคิดค่าเส่ือมราคาจาํนวน 1.63 ลา้นบาท การลดลงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ จาํนวน 3.54 ลา้นบาท 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้สุทธิ-กิจการอ่ืนจาํนวนสุทธิ 32.26 ลา้นบาท เป็นจาํนวนสุทธิหลงัจากตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
จาํนวน 2.51 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดลูกหน้ีคา้งชาํระเกินกว่า  365 วนั เป็นลูกหน้ีไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี
และบางรายไดย้า้ยถ่ินท่ีอยูท่าํให้ไม่สามารถติดตามหน้ีได ้  บริษทั ฯ พิจารณาแลว้จึงไดต้ั้งค่าค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญอยา่งครบถว้นและเพียงพอ   
ยอดลูกหน้ีการคา้สุทธิ-กิจการอ่ืนจาํนวนสุทธิ 32.26 ลา้นบาทเป็นลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 1 ปี     
 
 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืน บริษทั เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)   บริษัท  ฯ  ได้ รับชําระ เ งินต้น
บางส่วนในปี 2558 จาํนวน 2.74 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 24.63 ลา้นไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เตม็จาํนวน           
                           
บริษทั ฯ ไดรั้บชาํระเงินตน้บางส่วนในปี 2558 จาํนวน 100,000 บาท จากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั คิงดอม พร็อพ
เพอร์ต้ี จาํกดั ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 4.91 ลา้นบาทไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวน จาํนวนเงินกูย้ืมน้ี
ทั้งหมดบริษทั คิงดอมใหบ้ริษทั บินสแวงเกอร์ กูเ้พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเท่านั้น 

                          
 บริษทัฯ มีเงินลงทุนทัว่ไป (สุทธิ) ในบริษทัอ่ืน ไดแ้ก่   
1. บริษทั เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์าํนวน 8.93 ลา้นบาท    
2. บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั)ไดล้งทุนในหุน้สามญัของ
บริษทัซีเวทตา้ แคปิตอล ซ่ึงเป็นบริษทับริหารจดัการกองทุน ซีเวทตา้ ฟันด ์     
เป็นจาํนวนเงิน 612.13 บาทเทียบเท่ากบัเงินยโูร 12.50 ยโูร คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของหุน้ทั้งหมด 
3. บริษทั จีเอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจพิมพโ์ฆษณา จาํนวน 1 ลา้นบาท 
4. บริษทัเงินทุน แอด๊วานซ์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน จาํนวน 80 ลา้นบาท  
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  
 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 74.40 ลา้นบาทในปี 2557 เป็นจาํนวน 84.98 ลา้นบาทใน
ปี 2558 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.22 คิดเป็นจาํนวนเงิน 10.58 ลา้นบาท โดยหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน
จาํนวน 8.59 ลา้นบาท หน้ีสินไม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.99 ลา้นบาท  
ส่วนหน้ีสินหมุนเวยีนของบริษทัฯประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึนจาํนวน  0.47 ลา้นบาท 
เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 24.79 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายลดลงจาํนวน 12.12 
ลา้นบาท  และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ๆ ลดลงสาเหตุหลกัมาจากภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลเม่ือ 1 ธนัวาคม 2557 ไดถู้กจ่ายออกไปเม่ือตน้ปี 2558จาํนวน 4.55 ลา้นบาท       
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนประกอบดว้ย ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.99 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 1,284.89 ลา้นบาทในปี 2557 
เป็นจาํนวน 2,030.85 ลา้นบาทในปี 2558 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 58.06  คิดเป็นจาํนวนเงิน 745.96 ล้านบาท  
เน่ืองจากมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 จาํนวน 807.40  ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
เพิ่มข้ึน 19.04 ลา้นบาท ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึนจาํนวน 72.72 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผล
ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่จาํนวน 182.70 ลา้นบาท และเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเพิ่มข้ึน
จาํนวน 164.62 ลา้นบาท โอนผลขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงไปยงักาํไรสะสมจาํนวน  
135.12 ลา้นบาท          
เน่ืองจากในปี 2558 บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานสุทธิจาํนวน 490.99 ลา้น
บาทในงบการเงินเฉพาะบริษทั ระหวา่งปีบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในรูปเงินสดรวมจาํนวน 
142.59 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินปันผลจากการดาํเนินงานของปี 2558 โดยบริษทัไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 
24.55 ลา้นบาทในปี 2558 ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ท่ี
กาํหนดให ้ “บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน เวน้แต่ บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั้น”  ทาํใหบ้ริษทัฯ มี
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 342.40 ลา้นบาท ส่วนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร
ของงบรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 1,105.73 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.04 เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2557 
ซ่ึงเท่ากบั 0.06เท่า และบริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีเพิ่มข้ึน กล่าวคือ อตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 เท่ากบั 29.63 
เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 22.34 เท่า ในปี 2558 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และผลตอบแทน
จากผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนเท่ากบั 46.47 % และ 48.70 % ตามลาํดบั  
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กระแสเงินสด  
 
บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 640.58 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินสด
สุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 416.96 ลา้นบาท อนัประกอบดว้ย กาํไรขาดทุนหลงัจากรายการปรับกระทบ
กาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาํนวนเงินรวม 770.40 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 
จาํนวนเงิน 369.39 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 38.76 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชไ้ปจาก
กิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 18.04 ลา้นบาท และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ
เพิ่มข้ึนจาํนวน 72.72 ลา้นบาท  
กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 369.39 ลา้นบาท  ใชไ้ปจากการไดม้าของเงินลงทุนชัว่คราว
จาํนวน 251.70 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืนจาํนวน 15.98 ลา้นบาทไดม้าจากของลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 14.93 ลา้นบาท ใชไ้ปจากลูกหน้ีอ่ืน -กิจการอ่ืน จาํนวน 1.10 ลา้นบาท  ไดม้าจากสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนและไม่หมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 18.36 ลา้นบาท   
ไดม้าจากการเพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืนจาํนวน 25.26 ลา้นบาท ใช้
ไปจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7.76 ลา้นบาท  ใชไ้ปจากการจ่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 151.41 ลา้นบาท  
กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 38.76 ลา้นบาทเกิดจากไดม้าจากเงินรับจากการขายเงินลงทุน
ทัว่ไปจาํนวน 49 ลา้นบาท ใชไ้ปจากการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนทัว่ไปจาํนวน 81 ลา้นบาท ใชไ้ปจากการซ้ือท่ีดิน
อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 9.60 ลา้นบาท ไดม้าจากเงินให้กูย้ืม-กิจการอ่ืน
ลดลงจาํนวน 2.84 ลา้นบาท   
บริษทั ฯ ไม่มีรายจ่ายลงทุนจาํนวนมาก ๆ และไม่มีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสิน 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจาํนวน 18.01 ลา้นบาท ไดจ้ากเงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิในบริษทัใหญ่จาํนวน 164.69 ลา้นบาท  การจ่ายเงินปันผลของบริษทัใหญ่จาํนวน 182.70 ลา้นบาท  
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
(1)  ค่าตอบแทนจาการสอบบญัชี (audit fee) 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชี ท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปี
บญัชีท่ีผา่นมา 2558 ดงัน้ี 
-      ค่าสอบบญัชี  จาํนวนเงิน 1,640,000 บาท 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2558 เปล่ียนแปลงจากปี 2557 ตามจาํนวนบริษทัยอ่ยและหรือ
ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
2)  ค่าบริการอ่ืน (non- audit fee) : ไม่มี- 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท ฯ เพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 ที่บริษัทฯ นําส่งสํานักงานคณะกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (กลต) แล้วที่ กลต เว๊บไซต์ www.sec.or.th  หรือเว๊บไซต์ของบริษัท 

www.brookergroup.com 

  
 



รายงานประจาํปี 2558 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 

 224 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถอืหุ้นและคณะกรรมการของ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)    
 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท  บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ซ่ึงประกอบด้วย                        
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม งบกาํไรขาดทุนรวม               
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ งบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี                  
ท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ด้วย
เช่นเดียวกนั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก                 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง              
อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการประเมินความ
เส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี
ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการ นาํเสนอ        
งบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
  

 
      

  
 
 
 
 
 (นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 ทะเบียนเลขท่ี  3885 

 
 
 
 
 
 
สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559  
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งบการเงนิ 
บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

     (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3  640,582,283.39  223,619,686.15  413,961,302.06        199,871,546.07 

เงินลงทุนชัว่คราว 4  1,081,282,283.16  831,865,473.11  465,799,333.38        115,057,933.15 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ      

กิจการอ่ืน 5  32,260,500.00  16,281,820.00  10,700,000.00         15,301,000.00 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2  162,280,066.67  177,215,042.07  5,540,163.67           6,201,674.19 

ลูกหน้ีอ่ืน      

กิจการอ่ืน 6  2,832,381.06  1,733,435.94  2,508,272.12           1,037,470.29 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.3  -    -    4,014,054.72         23,601,146.59 

เงินใหกู้ย้มื      

กิจการอ่ืน 7  -    -    -                           -   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.4  -    -    6,900,000.00        196,108,186.62 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน      

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุทธิ   14,738,713.38  14,941,171.08  7,016,598.68           7,023,230.73 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     1,933,976,227.66 1,265,656,628.35  916,439,724.63        564,202,187.64 

      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระผกูพนั 8        15,000,000.00        15,000,000.00        15,000,000.00         15,000,000.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9                         -                           -         135,659,423.66        130,148,048.66 

เงินลงทุนทัว่ไป 10        89,928,579.12          8,928,526.12        89,927,966.99           8,927,966.99 

อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 11        25,897,827.11        27,532,530.29        25,877,668.98         27,434,168.04 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12          8,691,399.15                         -            8,691,399.15                          -   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17        39,182,963.45        35,359,877.07        36,862,396.61         26,559,203.50 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน      

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย           2,956,650.12          3,071,556.18          1,990,227.98           2,063,701.56 

อ่ืน ๆ              206,510.00          3,746,900.00             130,910.00           3,671,300.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        181,863,928.95        93,639,389.66       314,139,993.37        213,804,388.75 

รวมสินทรัพย์     2,115,840,156.61    1,359,296,018.01    1,230,579,718.00        778,006,576.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
     (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น      

หน้ีสินหมุนเวียน      

เจา้หน้ีการคา้      

กิจการอ่ืน                          -                           -                           -                           -   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.5          2,097,959.55          1,625,976.33                         -                           -   

เจา้หน้ีอ่ืน      

กิจการอ่ืน 13        55,041,501.55        30,250,144.84        30,576,586.26        26,745,716.11 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.6                         -                           -            3,259,129.32          3,696,505.62 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.7                         -                           -         110,700,000.00       123,680,000.00 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย           4,903,897.42        17,021,743.14          4,903,897.42        11,565,557.97 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน      

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนด           2,481,300.51          1,396,204.79          1,028,800.51          1,385,704.79 

อ่ืน ๆ              735,072.43          6,371,380.42             663,235.26          6,067,185.09 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน         65,259,731.46        56,665,449.52       151,131,648.77       173,140,669.58 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 17                         -                           -                           -                           -   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14        19,725,917.00        17,739,213.00        17,756,433.00        16,078,906.00 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน         19,725,917.00        17,739,213.00        17,756,433.00        16,078,906.00 

รวมหน้ีสิน         84,985,648.46        74,404,662.52       168,888,081.77 189,219,575.58 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น      

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ในปี 2557 19     

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 0.125 บาท ในปี 2558 19     

ทุนจดทะเบียน      

   - หุน้สามญั  1,405,847,286  หุน้ ในปี 2557 19       702,923,643.00      702,923,643.00 

   - หุน้สามญั  5,647,349,128  หุน้ ในปี 2558 19       705,918,641.00         705,918,641.00   

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้      

   - หุน้สามญั  990,945,813  หุน้ ในปี 2557                          -         495,472,906.50                         -         495,472,906.50 

      - หุน้สามญั  4,754,864,745  หุน้ ในปี 2558        594,358,093.13                         -         594,358,093.13                         -   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15          8,720,308.75        16,529,437.60          8,720,308.75        16,529,437.60 

ส่วนตํ่ามูลค่าหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย         62,902,418.29       (10,637,348.19)        62,902,418.29       (10,637,348.19) 

กาํไรสะสม      

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย         53,308,170.05        28,758,527.86        53,308,170.05        28,758,527.86 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร     1,105,728,242.73       629,966,659.75       342,402,646.01        58,663,477.04 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้         94,920,870.53        32,921,711.59                         -                           -   

รวมส่วนของบริษทัใหญ่     1,919,938,103.48    1,193,011,895.11    1,061,691,636.23       588,787,000.81 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม        110,916,404.67        91,879,460.38                         -                           -   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น     2,030,854,508.15    1,284,891,355.49    1,061,691,636.23       588,787,000.81 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     2,115,840,156.61    1,359,296,018.01    1,230,579,718.00       778,006,576.39 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

      

รายได้      

รายไดจ้ากใหบ้ริการ  1,094,014,167.30 238,204,034.52  769,536,398.85 42,314,785.62 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้                          -    179,273,090.76                       -   46,981,980.73 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  2,304,084.47 62,110,845.21                       -   6,476,721.42 

เงินปันผลรับ 9(1) 22,504,776.44 4,439,973.75  22,504,776.44 70,567,810.55 

รายไดอ่ื้น      

ดอกเบ้ียรับ  7,270,832.99 1,980,620.44  10,546,616.84 14,450,733.32 

กลบัรายการค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั                          -   310,155.68                       -   310,155.68 

กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 7 2,841,874.00                      -   2,841,874.00                      -   

กลบัรายการค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุน 9, 10 19,950,000.00                      -   25,461,375.00                      -   

กาํไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป  29,050,000.00                      -   29,050,000.00                      -   

อ่ืน ๆ  5,587,965.34 8,237,952.80  5,402,354.85 7,650,352.94 

รวมรายได้ 2.1 1,183,523,700.54 494,556,673.16  865,343,395.98 188,752,540.26 

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทุนบริการ  118,982,938.24 57,913,915.43     117,780,619.93    27,130,611.86 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         58,831,784.49 58,070,225.04       55,088,099.64    54,570,538.80 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 4.4        55,178,738.94                      -        76,028,597.74                      -   

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้                          -                        -         1,518,320.83                      -   

ตน้ทุนทางการเงิน                          -   33,553.77        6,316,769.09      6,182,937.62 

รวมค่าใช้จ่าย 2.1 232,993,461.67 116,017,694.24     256,732,407.23 87,884,088.28 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  950,530,238.87 378,538,978.92  608,610,988.75 100,868,451.98 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 (124,098,251.65) (49,299,514.30) (117,618,144.92) (32,783,907.93) 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี  826,431,987.22 329,239,464.62     490,992,843.83 68,084,544.05 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)      

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  807,395,042.93  255,851,562.31  490,992,843.83 68,084,544.05 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม         19,036,944.29 73,387,902.31                       -                        -   

  826,431,987.22 329,239,464.62  490,992,843.83 68,084,544.05 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน      

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 16                      0.24                   0.07                    0.14                    0.02 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (หุ้น)         3,402,170,754 3,820,383,000  3,402,170,754 3,820,383,000 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด      

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 16                      0.21                   0.07                    0.13                    0.02 

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น)         3,880,026,607 3,803,967,056  3,880,026,607 3,803,967,056 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

 
         (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

      

      

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี     826,431,987.22    329,239,464.62    490,992,843.83      68,084,544.05 

      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน      

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  72,724,358.94       4,340,874.59                        -                          -   

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ – 
      - ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 14 -   (2,135,873.00) - (2,282,349.00) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี  72,724,358.94       2,205,001.59                       -   (2,282,349.00) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี     899,156,346.16    331,444,466.21     490,992,843.83      65,802,195.05 

      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม     

ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่  880,119,401.87    258,056,563.90     490,992,843.83      65,802,195.05 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  19,036,944.29      73,387,902.31                       -                        -   

  899,156,346.16    331,444,466.21     490,992,843.83      65,802,195.05 

     หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
        (หน่วย:บาท) 

 หมาย
เหตุ 

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว 

ใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

ส่วนต่ํามูลค่า
หุ้นสามัญ 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอื่น
ของส่วน ผู้ถอืหุ้น 

รวม จัดสรรแล้ว
เป็นสํารอง
ตามกฎหมาย 

ยงัไม่ได้
จัดสรร 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัย 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่   
   1 มกราคม 2557  470,668,285.00 18,505,901.60 (29,381,737.57) 25,354,300.66 111,762,984.34 - 596,909,734.03 

การเปล่ียนแปลงในส่วน 
   ของผูถื้อหุน้         

เพิ่มทุนจากการใช ้
   สิทธิตามใบสาํคญั 

        แสดงสิทธิ 
15.1 24,804,621.50 (1,976,464.00) 18,744,389.38 - - - 41,572,546.88 

จ่ายปันผล 18 - - - - (115,497,475.15) - (115,497,475.15) 

     จดัสรรกาํไรสะสม 
        เป็นสาํรองตาม 

        กฎหมาย 
 - - - 3,404,227.20 (3,404,227.20) - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  - - - - 68,084,544.05 (2,282,349.00) 65,802,195.05 

    โอนผลกาํไร(ขาดทุน) จาก      
    การประมาณการตามหลกั     
      -คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
        ไปยงักาํไรสะสม 

 - - - - (2,282,349.00) 2,282,349.00 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
   31 ธันวาคม 2557  495,472,906.50 16,529,437.60 (10,637,348.19) 28,758,527.86 58,663,477.04 - 588,787,000.81 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่   
   1 มกราคม 2558  495,472,906.50 16,529,437.60 (10,637,348.19) 28,758,527.86 58,663,477.04 - 588,787,000.81 

การเปล่ียนแปลงในส่วน 
   ของผูถื้อหุน้         

เพิ่มทุนจากการใช ้
   สิทธิตามใบสาํคญั 

        แสดงสิทธิ 
15.1 98,885,186.63 (7,809,128.85) 73,539,766.48 - - - 164,615,824.26 

จ่ายปันผล 18 - - - - (182,704,032.67) - (182,704,032.67) 

     จดัสรรกาํไรสะสม 
        เป็นสาํรองตาม 

        กฎหมาย 
 - - - 24,549,642.19 (24,549,642.19) - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  - - - - 490,992,843.83 - 490,992,843.83 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
   31 ธันวาคม 2558  594,358,093.13 8,720,308.75 62,902,418.29 53,308,170.05 342,402,646.01 - 1,061,691,636.23 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
  (หน่วย :บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี  826,431,987.22 329,239,464.62  490,992,843.83 68,084,544.05 

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)      

ค่าเส่ือมราคา 11 , 12 2,545,718.57 2,401,283.50  2,467,514.45 2,320,975.66 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) 7 (2,841,874.00)                          -   (2,841,874.00)                           -   

ค่าเผื่อดอ้ยค่าในเงินลงทุน(โอนกลบั) 9 , 10 (19,950,000.00)                          -   (25,461,375.00)                           -   

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุนทัว่ไป  (29,050,000.00)                          -   (29,050,000.00)                           -   

ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 4.4 55,178,738.94 (179,273,090.76) 76,028,597.74 (46,981,980.73) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์  1,225.63                          -   1,225.63                           -   

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 9(1)                          -                            -                            -   (66,127,836.80) 

รายการรับชาํระค่าบริการดว้ยหุน้สามญัของบริษทัอ่ืน 4.3 (188,000,000.00)                          -   (188,000,000.00)                           -   

ผลประโยชน์พนกังาน 14 1,986,704.00 1,828,526.50  1,677,527.00 1,548,181.10 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 17 127,921,338.03 30,708,523.45 127,921,338.03 23,877,754.55 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 17 (3,823,086.38) 18,590,990.85  (10,303,193.11) 8,906,153.38 

ตน้ทุนทางการเงิน                           -   33,553.77  6,316,769.09 6,182,937.62 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน  770,400,752.01 203,529,251.93  449,749,373.66 (2,189,271.17) 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง      

เงินลงทุนชัว่คราว 4.3 (251,700,534.08) (12,311,603.50) (238,769,997.97) 12,023,880.46 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน    (15,978,680.00) 57,171,633.00  4,601,000.00 27,659,500.00 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  14,934,975.40 (152,450,121.67) 661,510.52 (2,311,351.30) 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  (1,098,945.12) 9,539,848.76  (1,470,801.83) (498,752.31) 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           -                            -   19,587,091.87 10,583,541.89 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  202,457.70 (4,166,195.99) 6,632.05 (5,047,974.94) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  18,161,436.34 20,770,145.96  17,825,598.75 18,590,875.96 

หน้ีสินดาํเนินงาน เพิ่มข้ึน (ลดลง)      

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน                           -   (36,891,166.89)                          -   (6,439,502.89) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  471,983.22 (820,818.11)                          -   (20,593,375.00) 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  24,791,356.71 (742,918.85) 3,830,870.15 1,706,237.67 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           -                            -   (437,376.30) 3,696,505.62 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (7,758,895.00) (13,756,850.01) (8,968,536.84) (4,061,784.93) 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน  552,425,907.18 69,871,204.63  246,615,364.06 33,118,529.06 

จ่ายดอกเบ้ีย                           -   (33,553.77) (6,316,769.09) (6,182,937.62) 

จ่ายภาษีเงินได ้  (151,411,431.38) (16,364,815.29) (145,660,841.10) (14,375,898.14) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน  401,014,475.80 53,472,835.57  94,637,753.87 12,559,693.30 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้      
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บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

  (หน่วย :บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

                                                           หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

เงินรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป  49,000,000.00                         -   49,000,000.00                           -   

เงินลงทุนทัว่ไป (เพิ่มข้ึน) ลดลง 10 (81,000,053.00) (559.13) (81,000,000.00)                           -   

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (800,086.17) (171,175.80) (800,086.17) (159,375.80) 

ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 (8,803,554.00)                          -   (8,803,554.00)                           -   

เงินใหกู้ย้มื – กิจการอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 7 2,841,874.00 1,782,046.94  2,841,874.00 1,782,046.94 

เงินใหกู้ย้มื – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 2.4                          -                            -   189,208,186.62     (2,020,231.84) 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 9(1)                          -                            -                            -        49,721,436.80 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน   (38,761,819.17)    1,610,312.01   150,446,420.45     49,323,876.10 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

เงินกูย้มืจาก - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิม่ข้ึน (ลดลง) 2.7                          -                            -     (12,980,000.00)   85,680,000.00 

เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15.1  164,615,824.26    41,572,546.88   164,615,824.26    41,572,546.88 

เงินสดรับจากผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิ-ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
      ในบริษทัใหญ่ 

15.1           73,790.08        157,753.50              73,790.08       157,753.50 

จ่ายเงินปันผลของบริษทัใหญ่ 18 (182,704,032.67) (115,497,475.15)  (182,704,032.67) (115,497,475.15) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน    (18,014,418.33)  (73,767,174.77)   (30,994,418.33)     11,912,825.23 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     72,724,358.94    4,340,874.59                           -                             -   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ   416,962,597.24   (14,343,152.60)   214,089,755.99      73,796,394.63 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี    223,619,686.15  237,962,838.75    199,871,546.07    126,075,151.44 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี   640,582,283.39  223,619,686.15  413,961,302.06    199,871,546.07 

กิจกรรมดาํเนินงานและกิจกรรมลงทุนทีไ่ม่กระทบเงนิสด      

รายการรับชาํระค่าบริการดว้ยหุน้สามญัของบริษทัอ่ืน 4.3   188,000,000.00                          -       188,000,000.00                           -   

รายไดค้า้งรับเพิ่มข้ึนจากเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 9(1)                          -                            -                            -       16,406,400.00 

      

      

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้
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บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เร่ืองทัว่ไป 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2537 ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2543 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู ่        
ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด้ี เลขท่ี 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ   
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการ
ใหค้าํปรึกษาดา้นธุรกิจและการเงิน การลงทุน 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํและการแสดงรายการในงบการเงิน 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดร้วมงบการเงินของ
บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (บริษทั บรุ๊คเคอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และ บริษทั บรุ๊คเคอร์ ดนัน์ แอสเซท  แอดไวเซอร่ี จาํกดั) หลงัจากไดต้ดั
ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ โดยบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ มียอดรวม
สินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นจาํนวนเงิน 989.51 ลา้นบาท และ 726.40 ลา้น
บาท ตามลาํดบั (เทียบเท่าร้อยละ 46.77 และร้อยละ 53.44 ตามลาํดบั ของยอดรวมสินทรัพยใ์น             
งบการเงินรวม) มียอดรวมหน้ีสินเป็นจาํนวนเงิน 15.33 ลา้นบาท และ 19.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(เทียบเท่าร้อยละ 17.84 และร้อยละ 26.28 ตามลาํดบั ของยอดรวมหน้ีสินในงบการเงินรวม) และ
ยอดรวมกาํไรสุทธิสําหรับปีเป็นจาํนวนเงิน 245.36 ลา้นบาท และ 203.09 ลา้นบาท ตามลาํดับ  
(เทียบเท่าร้อยละ 30.43 ของกําไรสุทธิ และร้อยละ 61.68 ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวม 
ตามลาํดบั) 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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1.3  รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ ถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักับบริษทัฯโดยทางตรงหรือทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกัน โดยมี         
ผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

    ร้อยละการถอืหุ้น 

    ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 

    ธันวาคม ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ จัดต้ังขึ้นใน 2558 2557 

บริษทัย่อย      

บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสเนส โซลูชัน่ จาํกดั ท่ีปรึกษาทางธุรกิจธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มและ 
นกัลงทุนต่างประเทศ 

ถือหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล จาํกดั  ลงทุนในกิจการอ่ืน ถือหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์  
 (ประเทศไทย) จาํกดั 

ตวัแทนและท่ีปรึกษาทางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

ถือหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จาํกดั  
 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 

ถือหุน้ทางออ้ม 
และมีกรรมการร่วมกนั 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั  ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ และ 
เงินลงทุนในกิจการอ่ืน 

ถือหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 
(เดิมช่ือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ปรึกษาการลงทุนบรุ๊คเคอร์จาํกดั) 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ถือหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   ใหค้าํปรึกษาทางดา้นการเงิน 
แก่ลูกคา้ต่างประเทศ 

ถือหุน้ 
และมีกรรมการร่วมกนั 

ฮ่องกง 100.00 100.00 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ ดนัน์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ใหค้าํปรึกษาดา้นการลงทุน
สาํหรับเงินลงทุน Offshore 

Capital 

ถือหุน้ทางออ้ม 
และมีกรรมการร่วมกนั 

หมู่เกาะ 
บริติชเวอร์จ้ิน 

- - 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั จตุัรัส โปรเจค็ท ์จาํกดั ขายอสังหาริมพรัพย ์ และท่ี
ปรึกษาดา้นธุรกิจ 

มีกรรมการร่วมกนั ประเทศไทย - - 

บรุ๊คเคอร์ สุโขทยั ฟันด ์ กองทุนต่างประเทศ มีกรรมการร่วมกนั หมู่เกาะ 
บริติชเวอร์จ้ิน 

- - 

บริษทั ซีเวทตา้ แคปปิตอล จาํกดั (1) บริหารจดัการกองทุน มีกรรมการร่วมกนั หมู่เกาะเคยแ์มน - - 
บริษทั เอม็.ซี.แอล จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น มีกรรมการร่วมกนั ประเทศไทย - - 
บริษทั เอม็.ซี.แอล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าและบริการ 

ดา้นอสังหาริมทรัพย ์
มีกรรมการร่วมกนั ประเทศไทย - - 

บริษทั มินเซน แมชีนเนอร่ี จาํกดั ขายเคร่ืองจกัรกลการเกษตร คู่สมรสของกรรมการบริษทัฯ ประเทศไทย - - 
บริษทั แมค แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จาํกดั นายหนา้และวานิธนกิจอิสระจาก

ตะวนัออกกลาง 
มีกรรมการร่วมกนั Castries, 

St. Lucia 
- - 

      

(1) ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 บริษทับรุ๊คเคอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จาํกัด ไดล้งทุนในหุ้นสามัญของบริษทัซีเวทตา้ 
แคปปิตอล จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 550.48 บาท (คิดเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเท่ากบั 17.04 และเทียบกบัเงินยโูร
เท่ากบั 12.50 ยโูร) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของหุน้ทั้งหมดโดยมีทุนจดทะเบียน 100 ยโูร 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี่ผลบังคบัใช้ในปีปัจจบัุน 

ในระหว่างงวดบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ี

ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ และมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2558  

ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า  

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบับท่ี  20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ                        

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้  

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี   3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี   6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง                      

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ                           

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบับท่ี   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)                  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบับท่ี 14 เร่ือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของ              

รายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีนยัสาํคญั  

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจบัุน 

ในระหวา่งงวดจนถึงปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 

ปีทีมี่ผลบังคบัใช้ 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 2559 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 2559 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 2559 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 2559 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 2559 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 2559 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 2559 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้ 2559 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2559 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2559 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2559 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 2559 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2559 
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  ปีทีมี่ผลบังคบัใช้ 

 ฉบบัท่ี   26    (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงาน  

โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 2559 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2559 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงิน 

ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2559 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 2559 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 2559 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2559 

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน  

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2559 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2559 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2559 

ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2559 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2559 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
 และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 2559 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2559 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 2559 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 2559 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 2559 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2559 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 2559 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล -  

กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 2559 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2559 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 

ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 2559 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่า 

ท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 2559 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2559 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2559 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2559 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2559 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงิน 

ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2559 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2559 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2559 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2559 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด 

เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ 

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 

สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2559 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 2559 
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ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2559 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2559 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 2559 

ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 2559 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบั
ท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 18, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 26, ฉบบั
ท่ี 27, ฉบบัท่ี 28, ฉบบัท่ี 33,     ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38, ฉบบัท่ี 40 และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 13, จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงิน เม่ือนาํมาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 
 

1.5 สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

1.5.1 การรับรู้รายได้ 
ก) รายไดค่้าบริการ 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

ข)  รายไดจ้ากการขาย 
 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้าก
การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับสินคา้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ค)  ดอกเบ้ียรับ 
 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

1.5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า
และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

1.5.3 ลกูหน้ีการค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายลูุกหน้ี  
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1.5.4 เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน  

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เงินลงทุนในกองทุน บรุ๊คเคอร์ สุโขทัย ฟันด์ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเท่ากับมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ณ วนัส้ินรอบระยะบญัชี บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 

1.5.5 ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 

ประเภท  ระยะเวลา (ปี) 
อาคาร    20 
อาคารชุด  20 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  5 
อุปกรณ์สาํนกังาน  5 
คอมพิวเตอร์  3 
อุปกรณ์อ่ืนๆ  5 
ยานพาหนะ  5 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

1.5.6 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เป็นรายการธุรกิจท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯ นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมี
อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ 
ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

1.5.7 เงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 
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ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน บริษทัแปลงค่ายอดคงเหลือของทรัพยสิ์นและหน้ีสินดงักล่าวเป็นเงินบาทโดยอตัรา
แลกเปล่ียน (อตัรารับซ้ือและอตัราขาย) ท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินตามลาํดบั  
กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไดบ้นัทึกเขา้เป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 

 

1.5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัฯ ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัฯ จะประมาณมูลค่า
สินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บ
คืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

1.5.9 ผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรขาดทุนตลอดอายุการทาํงานของพนักงาน ภาระผูกพนัของ
บริษัทเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานน้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณ
ไว ้

บริษทัฯ  รับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

1.5.10 ภาษเีงินได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษี
เงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 
หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์
และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมี
การกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่า
กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
ดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

1.5.11 สัญญาเช่า 

บริษทัฯ รับรู้จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตาม
วิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญา  

1.5.12 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ฝ่ายบริหารอาจต้องใช ้             
ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้

1.5.13  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจาํนวนหุ้น      
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี 
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2. รายการระหว่างกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2.1  รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯ มีรายการระหว่างกนัท่ีสําคญักบับริษทัย่อย  (ซ่ึงไดต้ดัออกแลว้ในการจดัทาํ            
งบการเงินรวม)  และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้และ/หรือมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกนั) รายการดงักล่าวท่ีมีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี :- 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะบริษทั 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      

    รายไดจ้ากการบริการ 1,743 286 243 211 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา 

    รายไดค่้าเช่า 106 106 106 106 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา 

    รายไดค่้าบริหารจดัการ 158,271 188,799 158,271 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา 

    ค่าใชจ่้ายอ่ืน 203 208 203 208 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา 

บริษทัย่อย      

   รายไดจ้ากการบริการ - - 4,219 7,861 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา 

   รายไดค่้าเช่า - - 484 535 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา 

   ดอกเบ้ียรับ - - 3,462 12,519 อตัราดอกเบ้ีย 5.40%ต่อปี 

   เงินปันผลรับ - - - 66,128 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

   ดอกเบ้ียจ่าย - - 6,317 6,149 อตัราดอกเบ้ีย 5.40%ต่อปี 

   ค่าท่ีปรึกษาจ่าย - - 90,000 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบาํเหน็จ
กรรมการ  เป็นตน้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารแสดง
ไวใ้นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในบริหารมีจาํนวนดงัน้ี : 

 (หน่วย : บาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 47,253,731.37 40,821,526.44 40,253,731.37 40,821,526.44 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 980,436.00 911,295.00 980,436.00 911,295.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - - - - 

รวม 48,234,167.37 41,732,821.44 41,234,167.37 41,732,821.44 

      

ยอดคงเหลือของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี :- 
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2.2 ลกูหน้ีการค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย :     

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - - 27,492.82 
    บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั - - 3,389,434.39 1,848,965.53 
    บริษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - - 975,305.82 1,125,844.86 
    บริษทั บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล จาํกดั - - - 2,610,829.96 
    บริษทั บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จาํกดั - - 1,172,207.57 587,635.76 

รวม - - 5,536,947.78 6,200,768.93 
    หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวม - - 5,536,947.78 6,200,768.93 
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั :     
    บริษทั ซีเวทตา้ แคปปิตอล จาํกดั 3,215.89 905.26 3,215.89 905.26 
    บริษทั มินเซนแมชีนเนอร่ี จาํกดั 642,000.00 - - - 
    บรุ๊คเคอร์ สุโขทยั ฟันด ์ 161,634,850.78 177,214,136.81 - - 

รวมลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 162,280,066.67 177,215,042.07 5,540,163.67 6,201,674.19 

     

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ ดงัน้ี:- 
    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 125,714,766.67 157,523,991.87 410,135.90 417,136.40 

เกินกาํหนดชาํระ     

ระหวา่ง  30 วนั 642,000.00 3,520,830.83 405,233.59 416,690.06 

ระหวา่ง  31 ถึง 60 วนั - 3,537,291.37 410,194.31 466,243.37 

ระหวา่ง  61 ถึง 90 วนั - 3,550,847.65 416,028.48 462,461.35 

ระหวา่ง  91 ถึง 180 วนั 35,923,300.00 6,635,783.73 1,250,616.41 3,589,780.21 

ระหวา่ง 181 ถึง 365 วนั - 2,446,296.62 929,681.00 849,362.80 

มากกวา่ 365 วนั - - 1,718,273.98 - 
รวม 162,280,066.67 177,215,042.07 5,540,163.67 6,201,674.19 

     หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีการค้า-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั-สุทธิ 162,280,066.67 177,215,042.07 5,540,163.67 6,201,674.19 
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2.3 ลกูหน้ีอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบด้วย 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
รายได้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัย่อย :     

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - - 20,551,005.83 

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั - - 401,271.59 74,120.50 

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จาํกดั - - - 675,606.58 

  รวมเงินรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 401,271.59 21,300,732.91 

เงินทดรองจ่ายกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัย่อย :     

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - - - 552.00 

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั - - 97,537.84 85,152.04 

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสเนส โซลูชัน่ จาํกดั - - 700.00 2,124.50 

    บริษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั - - 1,022,760.76 2,204,231.64 

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล จาํกดั - - 750.00 1,369.50 

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จาํกดั - - 2,490,334.53 6,484.00 

    บริษทั บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั - - 700.00 500.00 

รวมเงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,612,783.13 2,300,413.68 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 4,014,054.72 23,601,146.59 

     

 

2.4  เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บาท นโยบายการคดิ 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั ต้นทุนกู้ยมื 
 31 ธันวาคม 2557 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 ธันวาคม 2558 ระหว่างกนั 
บริษทัย่อย:-      
  บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 153,508,186.62 - (153,508,186.62) - 5.40%ต่อปี 
  บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 3,900,000.00 3,000,000.00 - 6,900,000.00 5.40%ต่อปี 
  บริษทั บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จาํกดั 38,700,000.00 - (38,700,000.00) - 5.40%ต่อปี 
  รวมเงินให้กู้ยมื-บริษทัย่อย 196,108,186.62 3,000,000.00 (192,208,186.62) 6,900,000.00  

 

2.5  เจ้าหน้ีการค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบด้วย :       
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
บริษทั ซิมสนั ไฟแนนซ์เชียล จาํกดั  2,097,959.55  1,625,976.33  -  - 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,097,959.55  1,625,976.33  -  - 
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2.6  เจ้าหน้ีอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ประกอบด้วย :       
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   -  -  3,259,129.32  3,696,505.62 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน– กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  3,259,129.32  3,696,505.62 

 

2.7  เงินกู้ยมืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
  บาท  นโยบายการคดิ 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั  ต้นทุนกู้ยมื 

  31 ธันวาคม 2557  เพิม่ขึน้  ลดลง  31 ธันวาคม 2558  ระหว่างกนั 

บริษทัย่อย:-           

 บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสเนส โซลูชัน่ จาํกดั  2,800,000.00  -  -  2,800,000.00  5.40% ต่อปี 

 บริษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย)  10,000,000.00  -  (5,100,000.00)  4,900,000.00  5.40% ต่อปี 

 บริษทั บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล จาํกดั  103,880,000.00  -  (880,000.00)  103,000,000.00  5.40% ต่อปี 

 บริษทั บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั  7,000,000.00  -  (7,000,000.00)  -  5.40% ต่อปี 

  รวมเงินกู้ยมื-บริษทัย่อย  123,680,000.00  -  (12,980,000.00)  110,700,000.00   

 

3.   เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย:- 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

เงินสด 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 242,851,701.77 51,734,848.99 18,247,108.70 28,988,077.58 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกิน 3 เดือน 397,710,581.62 171,864,837.16 395,694,193.36 170,863,468.49 

รวมเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 640,582,283.39 223,619,686.15 413,961,302.06 199,871,546.07 
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4.   เงินลงทุนช่ัวคราว  
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 

 

ราคาทุน 

มูลค่า 

ยติุธรรม 

กาํไร(ขาดทุน) 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

 

ราคาทุน 

มูลค่า 

ยติุธรรม 

กาํไร(ขาดทุน) 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

4.1  บริษทั       

เงินลงทุนใน  
  หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 553,563,556.46 465,799,333.38 (87,764,223.08) 126,793,558.49 115,057,933.15 (11,735,625.34) 

       

4.2  บริษทัย่อย       
เงินลงทุนใน  
  หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - - - 215,939,538.47 189,592,874.34 (26,346,664.13) 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 

    กองทุนบรุ๊คเคอร์ 
    สุโขทยั ฟันด ์ 283,875,267.63 486,656,233.88 202,780,966.25 205,662,678.14 378,239,974.27 172,577,296.13 

    กองทุนซีเวสตา้ ฟันด ์ 179,616,500.00 128,826,715.90 (50,789,784.10) 164,064,000.00 148,974,691.35 (15,089,308.65) 

รวมบริษทัยอ่ย 463,491,767.63 615,482,949.78 151,991,182.15 585,666,216.61 716,807,539.96 131,141,323.35 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 1,017,055,324.09 1,081,282,283.16 64,226,959.07 712,459,775.10 831,865,473.11 119,405,698.01 

4.3  รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  
เป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์* 309,624,534.98 257,677,700.97 
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (57,924,000.90) (18,907,703.00) 

 

* ยอดซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งไตรมาส1ไม่รวมหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บชาํระค่าบริการจากลูกคา้รายหน่ึงเป็นหุน้ทุนในความตอ้งการของ
ตลาด ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บรู้รายการดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรม เป็นจาํนวนเงิน 188,000,000.00 บาท และบริษทัฯ ไดรั้บเขา้บญัชี (Port) 
การลงทุนของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ 

4.4 รายการเปล่ียนแปลงกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 119,405,698.01 (11,735,625.34) 
การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี (55,178,738.94) (76,028,597.74) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 64,226,959.07 (87,764,223.08) 
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4.5 เงินลงทุนในกองทุน บรุ๊คเคอร์ สุโขทยั ฟันด ์ 

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั บรุ๊คเคอร์ แอดไวเซอร่ี จาํกดั )ไดล้งทุนใน กองทุน 
บรุ๊คเคอร์ สุโขทยั ฟันด ์โดยราคาต่อหุน้ของการลงทุนแต่ละหว้งเวลา เท่ากบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
(NAV) ณ วนัซ้ือ บวกค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมตามขอ้กาํหนดของกองทุน บริษทัยอ่ยจะรับรู้
ผลตอบแทนจากผลต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ของหุ้นกองทุนเม่ือทาํการไถ่ถอน
เทียบกบัวนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยลงทุนดงักล่าวมีเง่ือนไขใหไ้ถ่ถอนได้
เม่ือครบ 15 เดือนนบัจากวนัลงทุน ทั้งน้ีผูถื้อกองทุนมีสิทธ์ิโอนขายกองทุนแก่บุคคลอ่ืนได ้และ
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอน  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 บริษทัฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนสําหรับกลุ่มบริษทัใน
ต่างประเทศใหม่ จึงให ้ บริษทัฯ บรุ๊คเคอร์ แอดไวเซอร่ี จาํกดัขายเงินลงทุนในกองทุน บรุ๊คเคอร์ 
สุโขทยั ฟันด์ ทั้งหมดให้แก่ บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของ 
บริษทั บรุ๊คเคอร์ แอดไวเซอร่ี จาํกดั ในต่างประเทศ ดว้ยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ตาม
ขอ้กาํหนดของกองทุน และรับรู้เป็นกาํไรท่ียงัไม่เกิดจาํนวน 784,197.83 เหรียญ ส.ร.อ. และต่อมา
บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัไดล้งทุนเพิ่ม ดงัน้ี 

  จาํนวนหน่วย  ราคาต่อหน่วย *  จาํนวนเงนิ US $  อัตราแลกเปล่ียน **  ราคาทุน (บาท) 

วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555  1,916.192    4,002,058.21     

ปรับปรุงจํานวนหุ้น  61.919    -     

หลงัปรับปรุง 31 กรกฎาคม 2555  1,978.111  2,023.17   4,002,058.21  40.8553  163,505,288.79 

กําไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้  -    784,197.83  40.8553  32,038,637.60 

มลูค่ายติุธรรม 31 กรกฎาคม 2555  1,978.111    4,786,256.04      

ลงทนุเพ่ิม 1 สิงหาคม 2555  100.628  2,484.40  250,000.00  40.8553  10,213,825.00 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  2,078.739    5,036,256.04     

ปรับปรุงจํานวนหุ้น 1 มกราคม 2556  (6.274)    (18,470.49)  40.8553  (754,617.41) 

วนัท่ี 1 มกราคม 2556  2,072.465  2,421.17  5,017,785.55     

ลงทนุเพ่ิม 22  พฤศจิกายน 2556  545.828  3,446.40  1,881,140.00  40.8553  76,854,539.04 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2,618.293  2,634.89  6,898,925.55     

ปรับปรุงจํานวนหุ้น 1 มกราคม 2557  5.380    16,582.99  40.8553  677,503.03 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  2,623.673  2,635.81  6,915,508.54     

ปรับปรุงจํานวนหุ้น 1 มกราคม 2558  7.489    32,811.66  40.8553  1,340,091.58 

วันที ่31 ธันวาคม 2558  2,631.162    6,948,320.20    283,875,267.63 

*  ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั    ** อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

4.6   เงินลงทุนในกองทุน ซีเวทตา้ ฟันด ์ 

บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (บริษัท บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด)ได้ลงทุนใน 
กองทุน ซีเวทตา้ ฟันด ์โดยราคาต่อหุน้ของการลงทุนเท่ากบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) 100 ดอล
ล่าร์ต่อหุน้ บริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลตอบแทนจากผลต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ของหุ้น
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กองทุนเม่ือทาํการไถ่ถอนเทียบกบัวนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูถื้อกองทุนมี
สิทธ์ิโอนขายกองทุนแก่บุคคลอ่ืนได ้และไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอน 

ณ วนัท่ี จาํนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน US $ อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ราคาทุน (บาท) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 49,999.500 * 100 5,000,000.00 35.9233 179,616,500.00 

* บริษทัยอ่ย เร่ิมลงทุนเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2557       

5. ลกูหน้ีการค้า - กจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ ดงัน้ี:- 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2557 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ - 11,930,500.00 - 11,770,000.00 
เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่ 30 วนั 160,500.00 160,500.00 - 160,500.00 
ระหวา่ง  31 ถึง 60 วนั - 3,370,500.00 - 3,370,500.00 
ระหวา่ง  61 ถึง 90 วนั 21,400,000.00 - - - 
ระหวา่ง  91 ถึง 180 วนั 10,700,000.00 - 10,700,000.00 - 
ระหวา่ง 181 ถึง 365 วนั - 820,320.00 - - 
มากกวา่ 365 วนั 2,505,592.25 2,505,592.25 1,382,092.25 1,382,092.25 

รวม 34,766,092.25 18,787,412.25 12,082,092.25 16,683,092.25 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,505,592.25) (2,505,592.25) (1,382,092.25) (1,382,092.25) 
ลกูหน้ีการค้า-กจิการอ่ืน สุทธิ 32,260,500.00 16,281,820.00 10,700,000.00 15,301,000.00 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558   มีดงัน้ี:- 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,505,592.25 1,382,092.25 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี (รวมภาษีขายไม่ถึงกาํหนด) - - 

โอนกลบัรายการจากการรับชาํระเงิน - - 

ยอดคงเหลือส้ินปี 2,505,592.25 1,382,092.25 
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6. ลกูหน้ีอ่ืน – กจิการอ่ืน  ประกอบด้วย : 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2557 
ลูกหน้ีอ่ืน 45.59 820.44 45.59 820.44 
รายไดค้า้งรับ  2,038,916.51 460,666.44 2,035,547.96 458,689.21 
เงินทดรองจ่าย  4,500.00 108,825.00 4,500.00 108,825.00 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  788,918.96 1,163,124.06 468,178.57 469,135.64 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กจิการอ่ืน 2,832,381.06 1,733,435.94 2,508,272.12 1,037,470.29 

 

7. เงินให้กู้ยมืแก่กจิการอ่ืน 
    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

บริษทั เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  24,630,626.00 27,372,500.00 24,630,626.00 27,372,500.00 

บริษทั คิงดอม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 4,908,000.00 5,008,000.00 4,908,000.00 5,008,000.00 

รวม 29,538,626.00 32,380,500.00 29,538,626.00 32,380,500.00 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (29,538,626.00) (32,380,500.00) (29,538,626.00) (32,380,500.00) 

รวมเงินให้กู้ยมืแก่กจิการอ่ืน - - - - 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอ่ืนระหวา่งปีเป็นดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั นโยบายการ 

  31 ธันวาคม เพิม่ขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม ต้นทุนกู้ยมื 

 2557   2558  

บริษทั เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  27,372,500.00 - (2,741,874.00) 24,630,626.00 7.00%ต่อปี 

บริษทั คิงดอม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  5,008,000.00 - (100,000.00) 4,908,000.00 10.00%ต่อปี 

รวม 32,380,500.00 - (2,841,874.00) 29,538,626.00  

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (32,380,500.00) - 2,841,874.00 (29,538,626.00)  

รวมเงินให้กู้ยมืแก่กจิการอ่ืน - - - -  

 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 บริษทั ฯ ไดต่้อสัญญาเงินกูย้ืมกบับริษทั คิงดอม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ออกไปอีก 1 ปี 
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีการจ่ายชาํระเงินตน้ทุก 6 เดือน และจ่ายชาํระดอกเบ้ีย
ทุกเดือน    
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8. เงินฝากประจําทีมี่ภาระผกูพนั 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากประจาํท่ีมีภาระผกูพนั ประกอบดว้ย:- 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

เงินฝากประจาํท่ีมีอายคุงเหลือ 
       ไม่เกิน 3 เดือน 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

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

บริษทัฯ มีเงินฝากประจาํกบัธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ท ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท บริษทัฯ 
ไดน้าํเงินฝากดงักล่าวเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารดงักล่าว โดยธนาคารคิดดอกเบ้ีย
เงินเบิกเกินบญัชีในอตัราเท่ากบัร้อยละของดอกเบ้ียเงินฝาก บวก 1.50 ต่อปี 

9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงัน้ี:- 
 (หน่วย : พนับาท) 

  

ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการถอืหุ้น 

เงินลงทุน 
ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ               ราคาทุน      มูลค่าตามบัญชี ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงิน

ลงทุน 
  31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

  ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม 
  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสเนส 
โซลูชัน่ จาํกดั (2) 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มและนกัลงทุน
ต่างประเทศ 

10.00 ลา้นบาท 10.00 ลา้นบาท 99.99 99.99 1,260 1,260 2,923 3,057 - (1,260) 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล 
จาํกดั (2) 

ลงทุนในกิจการอ่ืน 117.94 ลา้นบาท 117.94 ลา้นบาท 99.99 99.99 120,753 120,753 100,936 100,972 (21,431) (21,431) 

บริษทั บินสแวงเกอร์ 
    บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) 
    จาํกดั (2) 

ตวัแทนและท่ีปรึกษา 
ทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

22.87 ลา้นบาท 22.87 ลา้นบาท 99.99 99.99 9,222 9,222 24,471 10,147 -        (4,251) 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ 
  แพลนเนอร์ จาํกดั  

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 43.38 ลา้นบาท 43.38 ลา้นบาท 99.99 99.99 - - - - - - 

    (ถือหุน้ทางออ้ม) 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ 
    คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี
จาํกดั 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 

6.02 ลา้นบาท 6.02 ลา้นบาท 99.99 99.99 6,011 6,011 14,882 15,148 - - 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ บิสซิเนส ดี
เวลล็อปเมน้ท ์จาํกดั (เดิม
ช่ือ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์
ปรึกษาการลงทุน 
บรุ๊คเคอร์ จาํกดั) (2) 

ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
 

2.00 ลา้นบาท 2.00 ลา้นบาท 99.99 99.99 2,000 2,000 (8,425) (5,244) - - 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั (1) 

ใหค้าํปรึกษาทางดา้น
การเงินแก่ลูกคา้ต่างประเทศ 

600,000 
ดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

600,000 
ดอลล่าร์

สหรัฐอเมริกา 

100.00 100.00 17,844 17,844 974,174 545,365 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     157,090 157,090 1,108,961 669,445 (21,431) (26,942) 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน     (21,431) (26,942)     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ     135,659 130,148     
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(1) ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผล
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนเงิน 1,568,000 ดอลลาร์สหรัฐ   

 วนัท่ี 29  ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลเป็น
จาํนวนเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดพิ้จารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแลว้ ไดก้ลบัรายการดอ้ยค่าของ
บางบริษทัและยงัคงรายการดอ้ยค่าไวบ้างบริษทัเน่ืองจากอาจมีการดอ้ยค่าในอนาคต 

 

10. เงินลงทุนทัว่ไป 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีเงินลงทุนทัว่ไปดงัน้ี:- 

 (หน่วย : บาท)

 ประเภท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 การประกอบ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 ธุรกจิ 2558 2557 2558 2557 

เงินลงทุนท่ัวไป - กจิการอ่ืน 
บริษทั เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  

พฒันา 
อสงัหาริมทรัพย ์ 34,303,964.45 54,253,964.45 34,303,964.45 54,253,964.45 

บริษทั จีเอม็ มลัติมีเดีย จาํกดั (มหาชน) พิมพโ์ฆษณา 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 

บริษทัเงินทุน แอด็วานซ์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน 80,000,000.00 - 80,000,000.00 - 
หกั ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุน  (25,375,997.46) (45,325,997.46) (25,375,997.46) (45,325,997.46) 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป - กิจการอ่ืน  89,927,966.99 8,927,966.99 89,927,966.99 8,927,966.99 

      

เงินลงทุนท่ัวไป - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทั ซีเวทตา้ แคปปิตอล จาํกดั 

บริหาร 
จดัการกองทุน 612.13 559.13 - - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  612.13 559.13 - - 

รวมเงินลงทุนท่ัวไป   89,928,579.12 8,928,526.12 89,927,966.99 8,927,966.99 

 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่หน้ีการดอ้ยค่าเงินลงทุน ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 45,325,997.46 45,325,997.46 
ตั้งเพ่ิม(ลด)ในระหวา่งปี (19,950,000.00) (19,950,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 25,375,997.46 25,375,997.46 

 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนทัว่ไปบริษทัหน่ึง จาํนวน 35,000,000 หุน้ในราคา
หุ้นละ 1.40 บาท ให้แก่บุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 
29.05 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดก้ลบัรายหารค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 19.95 ลา้นบาท 
ซ่ึงทั้ง 2 รายการไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนไตรมาส 2 ปี 2558 แลว้ 
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เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 บริษทั ฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด ราคาท่ีเสนอซ้ือหุ้นละ
160 บาทคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 80 ลา้นบาท เกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดราคา เป็นราคาท่ีตกลงกนัระหวา่งผู ้
ซ้ือและผูข้าย ประกอบกบัการคาดการณ์ผลประกอบการทางการเงินในอนาคต 

11.  อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีอาคาร และอุปกรณ์ดงัน้ี:- 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

    เคร่ืองตกแต่ง  อปุกรณ์         

  อาคาร  และติดต้ัง  สํานักงาน  คอมพวิเตอร์  ยานพาหนะ  เว็บไซต์  รวม 

ราคาทุน               

1 มกราคม 2558  40,884,000.00  13,389,188.80  895,664.96  5,225,599.08  4,680,000.00  360,728.90  65,435,181.74 

ซ้ือเพิ่ม  -  -  5,986.17  794,100.00  -  -  800,086.17 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -  -  (4,186.92)  (988,881.51)  -  -  (993,068.43) 

31 ธนัวาคม 2558  40,884,000.00  13,389,188.80  897,464.21  5,030,817.57  4,680,000.00  360,728.90  65,242,199.48 

ค่าเส่ือมราคาสะสม               

1 มกราคม 2558  14,126,686.19  13,331,347.39  833,614.73  4,570,277.24  4,679,998.00  360,727.90  37,902,651.45 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  2,044,200.00  14,268.37  17,154.78  357,940.57  -  -  2,433,563.72 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -  -  (2,978.29)  (988,864.51)  -  -  (991,842.80) 

31 ธนัวาคม 2558  16,170,886.19  13,345,615.76  847,791.22  3,939,353.30  4,679,998.00  360,727.90  39,344,372.37 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี               

1 มกราคม 2558  26,757,313.81  57,841.41  62,050.23  655,321.84  2.00  1.00  27,532,530.29 

31 ธนัวาคม 2558  24,713,113.81  43,573.04  49,672.99  1,091,464.27  2.00  1.00  25,897,827.11 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :     

ปี 2557              2,401,282.50 

ปี 2558              2,433,563.72 
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บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

    เคร่ืองตกแต่ง  อปุกรณ์         

  อาคาร  และติดต้ัง  สํานักงาน  คอมพวิเตอร์  ยานพาหนะ  เว็บไซต์  รวม 

ราคาทุน               
1 มกราคม 2558  40,884,000.00  13,382,788.80  871,473.46  4,643,437.78  4,680,000.00  230,728.90  64,692,428.94 
ซ้ือเพิ่ม  -  -  5,986.17  794,100.00  -  -  800,086.17 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  (4,186.92)  (988,881.51)  -  -  (993,068.43) 

31 ธนัวาคม 2558  40,884,000.00  13,382,788.80  873,272.71  4,448,656.27  4,680,000.00  230,728.90  64,499,446.68 

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
1 มกราคม 2558  14,126,686.19  13,330,407.55  809,428.23  4,081,013.03  4,679,998.00  230,727.90  37,258,260.90 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  2,044,200.00  12,988.37  17,154.78  281,016.45  -  -  2,355,359.60 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  (2,978.29)  (988,864.51)  -  -  (991,842.80) 

31 ธนัวาคม 2558  16,170,886.19  13,343,395.92  823,604.72  3,373,164.97  4,679,998.00  230,727.90  38,621,777.70 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี               
1 มกราคม 2558  26,757,313.81  52,381.25  62,045.23  562,424.75  2.00  1.00  27,434,168.04 

31 ธนัวาคม 2558  24,713,113.81  39,392.88  49,667.99  1,075,491.30  2.00  1.00  25,877,668.98 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :     
ปี 2557              2,320,974.66 

ปี 2558              2,355,359.60 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ราคาทุน     
31 ธนัวาคม 2558  8,803,554.00  8,803,554.00 
สินทรัพยเ์พ่ิม (ลด)  -  - 
ค่าเส่ือมราคา  (112,154.85)  (112,154.85) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  8,691,399.15  8,691,399.15 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯ ไดรั้บโอนห้องชุดคอนโดมิเนียมจาํนวน 2 ห้อง มูลค่าราคาทุน
ประมาณ 8.8 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกเป็น “อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” สินทรัพยด์งักล่าวมีราคา
ตลาดซ่ึงเป็นมูลค่ายติุธรรมเท่ากบัราคาทุนท่ีบริษทัฯจ่ายซ้ือ  
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13.   เจ้าหน้ีอ่ืน – กจิการอ่ืน ประกอบด้วย : 
                                                             บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
เจา้หน้ีอ่ืน  173,843.09 234,157.67 167,043.09 234,157.67 
รายไดรั้บล่วงหนา้  58,978.00 100,419.75 58,978.00 100,419.75 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  54,808,680.46 29,915,567.42 30,350,565.17 26,411,138.69 

รวมเจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการอ่ืน 55,041,501.55 30,250,144.84 30,576,586.26 26,745,716.11 

 

14. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี  17,739,213.00 13,774,813.50 16,078,906.00 12,248,375.90 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,986,704.00 1,828,526.50 1,677,527.00 1,548,181.10 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 2,135,873.00 - 2,282,349.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วันส้ินปี 19,725,917.00 17,739,213.00 17,756,433.00 16,078,906.00 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี ดงัน้ี 

 บาท 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,353,408.00 1,260,515.00 1,103,511.00 1,029,437.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 633,296.00 568,011.50 574,016.00 518,744.10

รวม 1,986,704.00 1,828,526.50 1,677,527.00 1,548,181.10 

 

บริษทัฯ ไดว้า่จา้งนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการคาํนวณตามมาตรฐานการบญัชีกาํหนดโดยขอ้สมมติในการประมาณ
การตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณประมาณการหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 
อตัราคิดลด 3.57 %  3.57 % 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 0-5.00 %  0-5.00 % 
สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-35.00 %  0-30.00 %  
อตัรามรณะ TMO 2008  TMO 2008  

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมุติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปได ้อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

- ถ้าอัตราคิดลดเ พ่ิม ข้ึน  (ลดลง )  ร้อยละ  1.0 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง  0.16 ล้านบาท                         
(เพ่ิมข้ึน 0.19 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 0.18 ลา้น
บาท (ลดลง 0.16 ลา้นบาท) 

- ถา้พนักงานอายุยืนข้ึน (สั้ นลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน 0.01 ลา้นบาท (ลดลง 0.01 ลา้น
บาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ไดค้าํนวณโดย
การใชว้ธีิเดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

15. ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น    

15.1 BROOK-W4 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (BROOK-W4) อาย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 374,392,781 หน่วย ราคาต่อหน่วย 0.05 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.05 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการ
ปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ผูถื้อหุน้ไดช้าํระเงิน
ค่าใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้จาํนวน 374,392,632 หน่วย เป็นเงินรวม 18,719,631.60 บาท  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 500 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงิน 525 บาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน 
และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 5 เมษายน 2555 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2556 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาจาก 1.05 บาท เป็น 1.047 บาท และอตัรา
การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก 1 ต่อ 1 เป็น 1 ต่อ 1.004  (ตามตาราง
ดา้นล่าง) โดยวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาํนวน 1,500,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 
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0.50 บาท เพื่อรองรับอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ขา้งตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 297,000 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 298,188 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุ้นละ 
1.047 บาท รวมเป็นเงิน 312,203.52 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 
4 กรกฎาคม 2556 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 374,095,132 หน่วย  

ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2556 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาจาก 1.047 บาท เป็น 0.838 บาท และอตัรา
การใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก 1 ต่อ 1.004  เป็น 1 ต่อ 1.255 (ตามตาราง
ดา้นล่าง) โดยวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาํนวน 93,897,879 หุน้ ราคาหุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ขา้งตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 3,977,100 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 4,991,260 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุน้ละ 
0.838 บาท รวมเป็นเงิน 4,182,675.88 บาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ใน
วนัท่ี 4 ตุลาคม 2556 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 370,118,032 หน่วย  

ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 681,100 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 854,780 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุ้นละ 
0.838 บาท รวมเป็นเงิน 716,305.64 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 
7 มกราคม 2557 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 369,436,932 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 54,000 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 67,770 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุน้ละ 0.838 
บาท รวมเป็นเงิน 56,791.26 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 2 
เมษายน 2557 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 369,382,932 หน่วย  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ไดมี้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 2,757,000 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 3,460,035 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุน้ละ 
0.838 บาท รวมเป็นเงิน 2,899,509.33 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ใน
วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 366,625,932 หน่วย  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 36,037,179 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 45,226,658 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุน้
ละ 0.838 บาท รวมเป็นเงิน 37,899,940.70 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้
ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2557 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 330,588,753 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดมี้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 150,000 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 188,250 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุ้นละ 
0.838 บาท รวมเป็นเงิน 157,753.50 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 
6 มกราคม 2558 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 330,438,753 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 9,262,200 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 11,624,060 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุ้น
ละ 0.838 บาท รวมเป็นเงิน 9,740,962.28 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ใน
วนัท่ี 2 เมษายน 2558 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 321,176,553 หน่วย  

ณ วนัท่ี 13  พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงราคาจาก 0.838 บาท เป็น 0.208 บาท และ
อตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัจาก 1 ต่อ 1.255 เป็น 1 ต่อ 5.068 (ตาม
ตารางดา้นล่าง) โดยวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจาํนวน 24,000,000 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงขา้งตน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ไดมี้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 146,430,157 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 742,108,033 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคา
หุน้ละ 0.208 บาท รวมเป็นเงิน 154,358,470.87 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน และทุนชาํระ
แลว้ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 174,746,396 หน่วย  

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีมติใหป้รับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่เป็น 
1 หน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บการปรับจาํนวน
หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิเพิ่มข้ึนอีก 4.068 หน่วยต่อทุก  ๆ1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู ่
ซ่ึงถา้หากผลการคาํนวณไดรั้บเป็นจุดทศนิยมจาํนวนใดก็ตาม ก็จะปัดเศษจุดทศนิยมนั้นท้ิง โดยราคา
การใชสิ้ทธิยงัคงเหมือนเดิมท่ี 0.208 บาทต่อ 1 หุน้ มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 3 กนัยายน 2558 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ไดมี้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 1,724,220 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 1,724,220 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุน้ละ 
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0.208 บาท รวมเป็นเงิน 358,637.76 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 
6 ตุลาคม 2558 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 883,890,514 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรร
จาํนวน 354,760 หน่วย จาํนวนสิทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 354,760 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ ในราคาหุ้นละ 
0.208 บาท รวมเป็นเงิน 73,790.08 บาท โดย บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน และทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 7 
มกราคม 2559 กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และคงเหลือผูท่ี้ยงัไม่ใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 883,535,754 หน่วย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชแ้ลว้และคงเหลือ ดงัน้ี;   

  จํานวนหน่วย 

  BROOK-W4 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  374,392,632 

หกั : ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัแลว้   

จนถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  (199,646,236) 

คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  174,746,396 

บวก : ปรับอตัราการใชสิ้ทธิเพิ่มข้ึนอีก 4.068   710,868,338 

รวมใบสาํคญัแสดงสิทธิหลงัปรับอตัราการใชสิ้ทธิ  885,614,734 

หกั : ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัแลว้   

จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  (2,078,980) 

คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้  883,535,754 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  5 ปี 

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วย : หุน้)(เดิม 1:1) , (เดิม 1:1.004 ), (เดิม 1:1.255), (เดิม 1:5.068)  1 : 1 

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ (เดิม 1.05 บาท), (เดิม 1.047), (เดิม 0.838)  0.208 บาท 

วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก  30 ก.ย. 54 

วนัท่ีสุดทา้ยในการใชสิ้ทธิ  08 ส.ค. 59 
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16. การกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

 

  งบการเงินรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ย กาํไร(ขาดทุน) 

  (พนับาท) ถ่วงน้ําหนัก(พนัหุ้น) ต่อหุ้น(บาท) 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

       
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ                                           807,395 255,852 3,402,171 3,820,383 0.24 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ       

 จาํนวน 883,890,514 หน่วย       
(2557 : 330,588,753 หน่วย)   477,856 (16,416)   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั        
(สมมุติวา่มีการแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า       
เป็นหุน้สามญั) 807,395 255,852 3,880,027 3,803,967 0.21 0.07 

 
 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ย กาํไร(ขาดทุน) 

  (พนับาท) ถ่วงน้ําหนัก (พนัหุ้น) ต่อหุ้น(บาท) 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 

       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 490,993 68,085 3,402,171 3,820,383 0.14 0.02 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ       

 จาํนวน 883,890,514 หน่วย       
(2557 : 330,588,753 หน่วย)   477,856 (16,416)   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั        
(สมมุติวา่มีการแปลงหุน้สามญัเทียบเท่า       
เป็นหุน้สามญั) 490,993 68,085 3,880,027 3,803,967 0.13 0.02 
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ผลกระทบต่อกาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ใหม่ เพ่ือสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
สามญัท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้19 เป็นผลใหจ้าํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัและ
กาํไรต่อหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี  

  สําหรับงวดปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  เดมิ  ปรับปรุงใหม่  เดมิ  ปรับปรุงใหม่ 
         
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง นํ้าหนกั (พนัหุน้)  955,096  3,820,383  955,096  3,820,383 
กาํไรต่อหุน้สาํหรับปี (บาท)  0.27  0.07  0.07  0.02 

 

17. ภาษเีงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิใหถื้อเป็นรายจ่าย
ทางภาษี และรายการส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่ง
ประมวลรัษฎากรแลว้ 

อตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2557 และ 2558 ในอตัราร้อยละ 20 ตามลาํดบั และ
อตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดร้อตดับญัชีใชอ้ตัราร้อยละ 20  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

       

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบัุน 127,921,338.03  30,708,523.45  127,921,338.03  23,877,754.55 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั-        

บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (3,823,086.38)  18,590,990.85  (10,303,193.11)  8,906,153.38 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-        

จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี -  -  -  - 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้        

ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 124,098,251.65  49,299,514.30  117,618,144.92  32,783,907.93 

 
รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้ับผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 

กาํไรทางบัญชีก่อนภาษเีงินได้นิติบคุคล 950,530,238.87 378,538,978.92 608,610,988.75 100,868,451.98 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -      

คูณอตัราภาษี 190,106,047.77 75,707,795.78 121,722,197.75 20,173,690.40 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -     

จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี (3,823,086.38) 18,590,990.85 (10,303,193.11) 8,906,153.38 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน -     

      การคาํนวณกาํไรเพื่อเสียภาษี:     

-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (87,095,538.66) (53,097,637.99) (10,300,668.24) 2,751,773.60 

-ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 19,756,577.02 6,479,319.66 16,499,808.52 952,290.55 

-ขาดทุนทางภาษี 5,154,251.90 1,619,046.00 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ -     

ที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 124,098,251.65 49,299,514.30 117,618,144.92 32,783,907.93 
 

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ – ลูกหน้ีการคา้ - 501,118.45 - 276,418.45 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 9,648,525.08 14,740,800.08 9,361,404.36 14,453,679.36 

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 18,041,980.45 6,502,907.60 18,041,980.45 2,137,224.49 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ – เงินใหกู้ย้มื 5,907,725.20 6,476,100.00 5,907,725.20 6,476,100.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,945,183.40 3,547,842.60 3,551,286.60 3,215,781.20 

ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี 1,639,549.32 3,591,108.34 - - 

รวม 39,182,963.45 35,359,877.07 36,862,396.61 26,559,203.50 

     

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด - - - - 

รวม - - - - 
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18. การจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี คร้ังท่ี 1/2557 อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผล
การดาํเนินงานของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.22 
บาท ซ่ึงบริษทัไดท้าํการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 
2556 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 ในอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้  และจะจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวด 6 เดือนหลงั
ของปี 2556 ในอตัรา 0.07 บาทต่อหุ้น โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2557 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากการดาํเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.05 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 49.55 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
1 ธนัวาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี คร้ังท่ี 1/2558 อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก           
ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.04 
บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 40.11 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี                     
25 พฤษภาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากการดาํเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.03 
บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 142.59 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี               
9 กนัยายน 2558 
 

19.  ทุนเรือนหุ้น 

จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) มูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

หุ้นสามัญจดทะเบียน      

รายการ จํานวนหุ้น  จํานวนเงิน  ส่วนเกนิ(ส่วนต่ํา)

มูลค่าหุ้น 
 (พนัหุน้)  (พนับาท)  (พนับาท) 
1 มกราคม 2557 1,405,847  702,924   

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหวา่งปี -  -   

31 ธนัวาคม 2557 1,405,847  702,924   

6 พฤษภาคม 2558 ลดทุนจดทะเบียน (10)  (5)   

จาํนวนหุน้ก่อนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 1,405,837  702,919   

7 พฤษภาคม 2558 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ ( 1 : 4 ) 5,623,349  702,919   
8 พฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับสิทธิตามใบสาํคญั 24,000  3,000   

31 ธนัวาคม 2558 5,647,349  705,919   
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัให ้

1. เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) ของบริษทั จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็น
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท 

2. แกไ้ขเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนหลงัจากเดิม 702,918,641 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,405,837,282 
หุน้ เป็น 705,918,641 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 5,647,349,128 หุน้ 

 

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายสาํคญั ๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2558 2557 2558 2557 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  (ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) 25,544,114.68 25,226,419.05 15,870,318.78 16,686,778.28 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

(ส่วนท่ีเป็นตน้ทุนและการบริหาร) 
54,253,731.37 40,821,526.44 47,253,731.37 40,821,526.44 

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 2,546,944.20 2,401,283.50 2,468,740.08 2,320,975.66 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 93,153,437.73 - 77,546,918.57 - 
ค่าท่ีปรึกษา 2,598,800.00 2,156,567.00 90,314,500.00 935,067.00 
ค่าโฆษณา 79,564.83 32,856.69 76,387.28 26,044.56 
ค่าขอ้มูลต่างประเทศ 1,657,140.88 1,824,690.85 1,580,435.01 1,310,392.57 

 

 

 

หุ้นสามัญท่ีออกชําระแล้ว     
 

รายการ 

 

จํานวนหุ้น 

  

จํานวนเงิน 

ส่วนเกนิ(ส่วนต่ํา) 

มูลค่าหุ้น 
 (พนัหุน้)  (พนับาท)  (พนับาท) 
1 มกราคม 2557 941,337  470,668 (29,382) 
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 49,609  24,805 18,745 

31 ธนัวาคม 2557 990,946  495,473 (10,637) 

6 มกราคม 2558 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง 188  94 71 
2 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง 11,624  5,812 4,392 
จาํนวนหุน้ก่อนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 1,002,758  501,379 (6,174) 
7 พฤษภาคม 2558 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ ( 1 : 4 ) 4,011,032  501,379 (6,174) 
7 กรกฎาคม 2558 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง 742,108  92,764 68,916 
6 ตุลาคม 2558 ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,724  216 160 
31 ธนัวาคม 2558 4,754,864  594,359 62,902 
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21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

การดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เกิดข้ึนในประเทศไทย บริษทัฯ ไดจ้าํแนกการดาํเนินงานตาม
ส่วนงาน ดงัน้ี :- 
21.1  การดําเนินงานแยกตามส่วนงาน        

                                                                                            (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 ทีป่รึกษาธุรกจิ ฝ่ายการลงทุน รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
         
รายไดจ้ากการบริการ 1,193,344 246,796 24,809 245,824 (99,330) (8,592) 1,118,823 484,028 
ตน้ทุนบริการ (201,518) (33,428) (8,243) (7,500) 90,778 4,288 (118,983) (36,640) 
กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 991,826 213,368 16,566 238,324 (8,552) (4,304) 999,840 447,388 

รายไดอ่ื้น       64,701 10,529 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (58,832) (79,344) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน         

ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       (55,179) - 
ตน้ทุนทางการเงิน       - (34) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (124,098) (49,299) 
ขาดทุน(กาํไร)สุทธิจากส่วนท่ีเป็นของ         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (19,037) (73,388) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ       807,395 255,852 

 

                                                      (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 ทีป่รึกษาธุรกจิ ฝ่ายการลงทุน งบการเงินรวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
       
รายไดจ้ากการบริการ 769,536 42,315 22,505 124,026 792,041 166,341 
ตน้ทุนบริการ (117,781) (27,130) - - (117,781) (27,130) 
กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 651,755 15,185 22,505 124,026 674,260 139,211 
รายไดอ่ื้น     73,302 22,411 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (55,088) (54,570) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     (76,029) - 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     (1,518) - 
ตน้ทุนทางการเงิน     (6,316) (6,183) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (117,618) (32,784) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ     490,993 68,085 
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   การดาํเนินงานแยกตามส่วนงานดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้สดงในรูปแบบรายละเอียดกาํไรสุทธิ ดงัน้ี; 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
 ทีป่รึกษาธุรกจิ ฝ่ายการลงทุน งบการเงินรวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
       
รายไดจ้ากการบริการ 1,094,014 238,285 24,809 245,743 1,118,823 484,028 
ตน้ทุนบริการ (89,262) (15,614) (29,721) (21,026) (118,983) (36,640) 
กาํไร (ขาดทุน) ข้ันต้น 1,004,752 222,671 (4,912) 224,717 999,840 447,388 

รายไดอ่ื้น 15,701 10,529 49,000 - 64,701 10,529 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,552) (45,290) (36,280) (34,054) (58,832) (79,344) 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - - (55,179) - (55,179) - 
ตน้ทุนทางการเงิน - (34) - - - (34) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (124,098) (11,319) - (37,980) (124,098) (49,299) 
ขาดทุน(กาํไร)สุทธิจากส่วนท่ีเป็นของ 
           ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (19,037) (73,388) - - (19,037) (73,388) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 854,766 103,169 (47,371) 152,683 807,395 255,852 

 

การดาํเนินงานแยกตามส่วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ ไดแ้สดงในรูปแบบรายละเอียดกาํไรสุทธิ ดงัน้ี 

                       
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

 สินทรัพย์รวม รายได้จากการขาย กาํไรสําหรับงวด (1) 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

ต่างประเทศ 989,508 726,398 337,426 297,971 245,358 203,091 

ในประเทศ 1,126,332 632,898 781,397 186,057 562,037 52,761 

รวม 2,115,840 1,359,296 1,118,823 484,028 807,395 255,852 

(1) หมายถึง กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
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21.2     สินทรัพย์แยกตามส่วนงาน 
       (หน่วย : พนับาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

 ทีป่รึกษาธุรกจิ ฝ่ายการลงทุน รายการตัดบัญชี งบการเงินรวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพย์         
อาคารและอุปกรณ์  358 81 20 96 - - 378 177 

อุปกรณ์ส่วนกลาง 25,519 27,355 

สินทรัพยส่์วนกลาง 2,089,943 1,331,764 

รวมสินทรัพย์ 2,115,840 1,359,296 

 

22. ภาระผกูพนั 

22.1   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาซ่ึงตอ้งจ่ายค่าบริการในอนาคต 
ดงัต่อไปน้ี :- 

บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

ระยะเวลา จํานวนเงิน (ล้านบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 0.37 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 
มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 0.37 

21.2   บริษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํ
สัญญากับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึง  เพื่อความร่วมมือในการให้บริการเ ก่ียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย โดยบริษทัย่อยดงักล่าวผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามสัญญา และ
จะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายในการใชข้อ้มูลทางการตลาดทัว่โลก จาํนวน 8,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี 
และค่าใชจ่้ายในการเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อเช่ือมต่อกบัพนัธมิตรจาํนวน 2,250 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อปี 
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าว ยงัตอ้งปันส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บับริษทัคู่สัญญาเป็นจาํนวนร้อยละ 5 
ของรายได้ และอีกร้อยละ 1 ของรายได้ในกรณีเป็นรายได้ท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมกับลูกคา้
ต่างประเทศ โดยสัญญาดงักล่าวหมดอายุในปี 2554 และบริษทัฯไดต่้อสัญญาออกไปมีกาํหนด
ระยะเวลา 4 ปี ส้ินสุดในปี 2558 

21.3  บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ลงนามในสัญญาบริหารจัดการกองทุนแห่งหน่ึงซ่ึงจด
ทะเบียนในต่างประเทศโดยคิดค่าบริหารจดัการ (Management fee) เป็นรายเดือน และ
ค่าธรรมเนียมตามผลงาน (Performance fee) เป็นรายปี ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา โดยมีผล
บงัคบัตั้งแต่วนัทาํสญัญาจนถึงวนัเลิกกองทุน หรือเม่ือทั้งสองฝ่ายตกลงใหเ้ลิกสญัญา 
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23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 บริษทัฯ มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และมีความเส่ียงจาก
การท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินเพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

23.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดในอนาคต    ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ  ฝ่ายบริหาร
เช่ือว่าบริษทัไม่มีความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระสาํคญั ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดท้าํสัญญา
เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

23.3 ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากรายการคา้ที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ  ฝ่ายบริหารเชื่อว ่าจะไม่มีผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอย่างเป็นสาระสําคญั เนื่องจาก ยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศเกิดเป็น
รายการระหว่างบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถกาํหนดการชาํระเงินตามจงัหวะ
เวลาท่ีผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 

23.4 ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด ฝ่ายบริหารได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้อย่าง
สมํ่าเสมอ และเช่ือว่าไม่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั อยา่งไรก็ตามจาํนวนค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นจาํนวนท่ีครอบคลุมผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเกบ็หน้ีไม่ไดแ้ลว้ 

23.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 บริษทัฯ มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกิจการและเพื่อทาํให้ผลกระทบจาก
ความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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23.6 เคร่ืองมือทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 งบการเงินรวม  

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (พันบาท) 
31 ธนัวาคม 2558       

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินลงทุนชัว่คราว :        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 553,564  465,799  - - 465,799 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน : กองทุน 463,492  615,483  - - 615,483 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
 (พันบาท) 
31 ธนัวาคม 2558       

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินลงทุนชัว่คราว :        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 553,564  465,799  - - 465,799 
 

มูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราวของกลุ่มบริษัทถูกประเมินเป็นระดับ 1ของลาํดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 
เน่ืองจากเงินลงทุนชัว่คราวดงักล่าวมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24.1   เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั ฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จาํกดั (มหาชน) 
เพิ่มเติมอีกจาํนวน 500,000 หุ้น ราคาท่ีเสนอซ้ือหุ้นละ160 บาท คิดเป็นจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีเขา้
ลงทุน 1,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด จาํนวน
เงินลงทุนทั้งหมในบริษทั เงินทุน แอด๊วานซ์ จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั 160 ลา้นบาท 

24.2    เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติเห็นชอบ ให้จดัประชุมผู ้
ถือหุ้นสามญัประจาํปีข้ึนในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท โดยหกัเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ใน
อตัราหุน้ละ 0.03 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 

 

24 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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