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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN AND EXECUTIVE COMMITTEE
The Stock Exchange of Thailand (SET) index ended 2017 at 1,753.71 points, the year’s closing high,
up 13.7 percent from end-2016 despite the impact of both internal and external factors, SET could
achieve robust growth by the country’s strong fundamentals and listed companies’ adaptability to
changing economic conditions.
The same as Brooker Group our oversea fund management business and continuous success in
business consulting, has enable us to lift our business after posting 2017 remarkable businesses and
quality performance.
Consolidated revenue for the year was Baht 612.38 million and net profit of Baht 339.59 million.
Brooker is in a strong financial position with total assets of Baht 2,699.03 million, total liabilities of Baht
only 197.05 million, while consolidated shareholders’ equity remained a healthy Baht 2,501.98 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 2018 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 2017 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 9 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
Chairman

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

The Board of Directors is responsible for the financial statements and the consolidated financial
statements of the Company and its subsidiaries, which are reported in conformity with the generally
accepted accounting principles of Thailand. These financial statements were prepared based on
appropriate accounting policy with consistency and adequate disclosures provided in the notes to the
financial statements.
The Board of Directors has appointed an Audit Committee, which comprises of three Independent
Directors. The Committee is in charge of reviewing the Company’s financial reports and evaluating the
internal control and internal audit systems. The Committee has expressed its opinions with regard to
the stated matters in the Audit Committee’s Report, which is presented in the annual report.
The Board of Directors is of the opinion that the internal control system of the Company is adequate
and appropriate, and thus provides an assurance that the financial statements and consolidated
financial statements of the Company and its subsidiaries including financial information for the year
ended 31st December 2017 are reasonably reliable.

Dr Narongchai Akrasanee
Chairman
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ON
CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2017
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 2017 and one Audit
Committee meeting was held in 2018 for a total of five meetings. All Audit Committee Directors
attended all meetings. Management executives, external auditors and internal auditors participated in
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 2017 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 2017. 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 S.C. Accounting & Business Consultant (1995) Co., Ltd. for the year 2017.
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.
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4. Reviewed compliance with the Securities and Exchange Acts, Regulations of the Stock
Exchange of Thailand (SET), and other relevant laws, including compliance with the
Company’s requirements for and obligations to external parties.
The Audit Committee did not find any instance of significant non-compliance with the law,
Regulations and the Company’s obligations to external parties.
5. Reviewed and opined re related transactions or transactions that may have conflicts of
interest, and disclosure of such transactions to comply with Regulation of the Stock
Exchange of Thailand (SET) and the Office of the Securities and Exchange Commission
(SEC). The external auditors opined that 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 2018
and proposed their appointment to the Board of Directors for approval at the Annual
Shareholder’s Meeting for the year 2018. The Audit Committee considered the performance,
independence and remuneration of the external auditors and agreed to propose appointing
Mr. Chaiyuth Angsuwithaya, Certified Public Accountant No. 3885 or Mrs. Natsarak
Sarochanunjeen, Certified Public Accountant No. 4563 or Miss Daranee Somkamnerd,
Certified Public Accountant No. 5007 or Miss Jarunee Nuammae, Certified Public Accountant
No. 5596 of A.M.T. & Associates, to serve as the Company’s external auditor for the year 2018.
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.

5

Annual Report 2017

The Brooker Group Public Co Ltd

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 (NonExecutive Director), and Mr. Varut Bulakul (Executive Director).
In year 2017, the nominating committee performed Board-assigned duties under its own charter
prudently, competently, and independently in screening: Directors to replace and/or renew 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 two meeting for the year 2017.
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 2017, the Company’s Board of Directors comprised four independent directors, two
non-executive directors and four executive directors. For 2017, 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 704,700,608.25

Ordinary Shares

5,637,604,866 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
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NATURE OF BUSINESS
The Company provides business, investment and real estate consultancy services and acts as an
independent advisor to leading private and public sector clients in Thailand and overseas. The
Company’s operation focuses on the following areas:
(1) Business and Financial Consulting, Investments
(2) Real Estate Brokerage and Consultancy
(3) Offshore Capital Management
(4) Investment

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

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

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

 Merger & Acquisition
-

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

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

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

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

Submission of proposal and
agreement for client acceptance

Organize team to undertake project

Project Planning
Introduce plan with precise schedule

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

Report drafting
Checked and authorized by the
Senior Vice President

Presentation to client
Comments and requests for
amendments from clients

Submission of completed project

The service provision process can be summarized as follows:
Marketing - The Company sources potential projects through introductions from existing clients, allied
research and consultancy companies, local and foreign government agencies, and chambers of
commerce. It employs aggressive marketing strategies, including participation at seminars as guest
speakers, submission of articles and press releases to the media, and attendance at functions hosted
by various chambers of commerce.
Customer Calls and Proposal of Services - After the initial meeting with a potential client, the
Company will again meet with the client to thoroughly review the objective of the project before
submitting a proposal. The proposal will detail the Company’s understanding of the scope of work,
proposed research methodology, resources, deliverables, timing and costs in carrying out the project.
12
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The proposal is in the form of a meeting document and may be revised several times before a final
agreement is reached.
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.
13
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REVENUE STRUCTURE
The revenue structure of the Company and its subsidiaries for the past three years ended 31st
December was:

2015
Revenue

Operated By

Business and Financial
Consultancy,

BROOK

Real Estate Brokerage

Binswanger Brooker

and Consultancy

(Thailand) Ltd

Income from Other
Subsidiaries
Interest Income
Dividend Income

%
Holding

99.99

Baht
’000
764,484

2016
%

Baht
’000

64.60

707,773
-

25,000

2.11

2017
%

Baht
’000

%

63.06

404,602

66.07

-

-

-

304,153

25.70

54,718

4.88

66,233

10.82

BROOK

7,271

0.62

15,187

1.35

16,919

2.76

BROOK &

22,505

1.90

39,861

3.55

39,089

6.38

-

-

221,208

19.71

-

-

2,304

0.19

57,398

5.12

9,940

1.62

57,807

4.88

26,192

2.33

75,592

12.35

1,183,524

100.00

1,122,337

100.00

612,376

Subsidiaries
Unrealized gain in

BROOK &

trading securities

Subsidiaries

Gain on sale of
Trading securities
Other Income*

BROOK &
Subsidiaries
BROOK &
Subsidiaries

Total Revenues

100.00

Notes:
*

Other income includes central income (expenses) charged to related companies, reversal of bad and
doubtful debts and other reversal
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CORPORATE STRUCTURE
The structure of the company and its subsidiaries as of 31 December 2017 was as follows:-

The Brooker Group
Public Co Ltd
99.99%

Business & Financial Consulting,

Brooker Capital Co Ltd 2/

Investments
Specialist investment holding
company

Brooker Business Development Co Ltd

99.99%
99.99%

Brooker Corporate Advisory Co Ltd

Business Consulting Services
Business consulting services

Brooker International Co Ltd

100%

Brooker Planner Co Ltd
99.99%

Business Consulting Services

Business Consulting Services

48.00%
40.00%

Binswanger Brooker (Thailand) Ltd

Brooker Dunn Asset Advisory Ltd 1/
60.00%

Real estate brokerage

Offshore capital management

and consultancy

48% held by Asian Ocean
Enterprises Ltd and 4% by Simpson
Financial Ltd
2/
Company’s liquidation has been
registered to the Ministry of Commerce on
September 8, 2017

Notes: 1/
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JURISTIC PERSONS IN WHICH THE COMPANY HOLDS SHARES
EQUAL TO OR IN EXCESS OF 10%
No of

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

Holding

Type of

Type of

Issued

No of

Business

Share

Shares

Shares

%

Ordinary

1,179,400

1,179,394

99.99

Ordinary

2,287,000

2,287,000

99.99

Specialist investment holding
company

Has been dissolved and registered to the
Ministry of Commerce on 8 September
2017

Binswanger Brooker (Thailand) Ltd Real estate brokerage and
consultancy

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

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

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

Brooker Dunn Asset Advisory Ltd

Offshore capital management

Ordinary

250,000

120,000

48.00

Business consulting services

Ordinary

433,818

433,813

99.99

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

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

Company

Holding

Type of

Type of

Issued

No of

Business

Share

Shares

Shares

%

Ordinary

3,101,608

3,101,598

99.99

Investment Holding,
Business consulting services

Ordinary

600,000

600,000

100.00

Business consulting services

Ordinary

200,000

199,997

99.99

Fund Management

Ordinary

100

12.5

12.5

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

Brooker International Co Ltd
th

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

Brooker 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

Civetta Capital
nd

Address: 2 Floor, Zephyr House, 122
Mary Street, PO Box 709, Grand
Cayman KY 1-1107,
Cayman Islands
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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 has added a new core business which will enable the Company to have stable and
steady income, and is able to expand well in the future in which revenue is derived from interest
income from short term loan business to assist in financial restructuring called Secured Financial
Structure Loan with a collateral of not less than 1.5 to 2 times of the loan amount depends on the
quality/type of collateral. At the same time the Company still continues to concentrate expansion in
three main major businesses which are Investment Banking business, Offshore Fund Management,
and Investment. These main businesses have contributed major revenue for the Company in the
past few years which show impressive performance continuously and consistently. The revenue
recognition may be delayed due to realization upon successfulness of the work performed with lots
of uncontrollable outside factors. The Company major investments are in Mutual Funds including
Infrastructure Fund and pre-listing company which yield steady good recurring dividend income and
capital gain. The Company is anticipated that in the year 2018 will get at least one pre-listing
company that the Company has invested can be listed on the Stock Exchange of Thailand.
However, the Company is still looking forward to invest in a start-up business and/or venture capital
with the Company excess liquidity. The Company has very strong balance sheet that could create
business opportunity to assist its existing and/or potential clients in many ways by tailor made to fit
their needs for successfulness.
The overall tendency forecast of the economic outlook for Thailand in 2018 is brighter after seeing
a clear signal of economic recovering during the last quarter of past year. The gross domestic
product or GDP with growth of at least of 4.0% would be the best year for this government. Export
is also play an important mechanism that all parties believe will drive the economy of the country.
Similarly to all large public investment projects such as the Eastern Economic Corridor (EEC) or the
dual-track rail lines project that are the burden for the government to speed up the process. The
stock market has responded to capital investment which reflects the confidence of investors with
substantial trading volume in the stock market. The latest phenomenal has shown on the Stock
Exchange of Thailand Index (SET Index) on the first trading day for the year 2018 with new record
of closing on January 3, 2018 at 1,778.53 points the highest index in 43 years and it is likely to
surpass 1,800 points with the total market capitalization of over 18 trillion Baht and this is a good
start of the year. Investors are also confident that the Thai economy is growing well and that listed
companies are also capable of making profit and will be the harvest year for what the government
has invested through various projects in the past such as a village broadband internet project or
prompt pay project. It is expected to be completed according to the plan by this mid-year to
enhance the country towards a digital economy.
The Ministry of Commerce expects the consumer price index (CPI) for 2018 to reach 0.6-1.6%,
which is based on the assumption that the economic growth for the year 2018 will be around 3.54.0%, Dubai crude oil price is around USD. 50-60 per barrel and the exchange rate is 33-35 Baht
per USD. Also the annual inflation rate will not exceed the anticipated of not more than 1%. The
supporting of the agricultural sector and small business enterprise by the government must still
continue as an ongoing. The Baht is expected to continue strengthen in the future. This is due to
the fact that the economic policy of the President Donald Trump, of concern to investors, will
continue to depress the dollar and to an outflow of capital to other regions will cause the Baht to
appreciate in the medium and long term.
However, those who need to accelerate for the adjustment is in the export business sector that in
the past is often depending on the exchange rates to compete in the global market. If the Baht is
weakening when comparing in pricing with the competing countries the products will be cheaper
which increase sales volume vary by the value for money. If the tendency of Thai Baht keeps
continuing to appreciate, entrepreneur not only needs to hedge against the foreign exchange risk
with the bank but also needs to accelerate the development of innovative products and services in
order to increase their competitiveness not only from purely pricing alone but must also source out
new markets for distribution of products as well.
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When comparing records with the past few years will be able to presume that the Thai economy is
likely to bottom out and the expected economic data has produced quite satisfactory results. What
is also important is the question of how to accelerate driven out the government policy while
external factors which is affected the exporting, the most source of main income, cannot be ignored
at all. The recovery of the world economy in the past and for the year 2018 is increasingly
interested due to the economy of many countries around the world, whether developed countries or
under developed countries are now coming back with strong rebound. It will be a full recovery
thorough many countries / regions. This is a phenomenon that has not been seen for a long time
since 2008. The United States has seen strong employment growth, bolster increasingly domestic
spending and also bolster expansion of the economy. But inflation has been seen increasing very
slowly. From now on one should keep an eye on the new tax reduction (Tax Reform) in the United
States and the rise in the interest rate by the Federal Reserve Bank (Fed). On the part of Europe,
the market has begun to revise upward economic growth forecasts over previous estimates. While
the inflation remains weakened, but the economy is healthy, the European Central Bank (ECB) is
preparing to end QE next year.
For China will find that the driven force of economic has been slowed down with a rising in inflation
but the slowdown was in line with the Chinese Communist Party's policy of focusing on stability
economy and the expanding in economy with quality by concerning on environmental and reducing
the over production quantity.
For Japan, it has seen to revise upwardly positive for the Japanese economy continuously, while
the Bank of Japan (BOJ) will continue to stimulate the economy as Japan's inflation has not shown
any sign of increasing. From now on should keep an eye on the positive results as a host of the
Olympic Games and the direction of the yen.
For Asia as a whole, the Chinese economy expanded very well in the first half of the year,
supporting the Asian economy to expand as well. While China's economic stability has contributed
to the low level of the volatility of the global financial system, but with the new policy, after the
Communist Party of China’s Meeting, has also pointed the direction of the stability for China's
economic and the quality of economic development has shown more positive sign.
For the Thai economy, the third quarter GDP growth of 4.3% indicates a recovery following the
global economy expansion. When the global economy has well expanded certainly the direction of
inflation will be also rising. The Bank of Thailand has time to reduce economic stimulus. This will
cause the financial market to fluctuate over time. From now on, should closely monitor and assess
the situation and should be aware that normally the tendency of the good global economy is well
supported the price hike of risk assets nevertheless in the past few years the price of risk assets
were on the rising trend therefore from now on some small price adjustment should occur. If the
price adjustments of risk assets occur it should be an opportunity to invest.
Global growth forecasts for 2018 and 2019 have been revised upward by 0.2 percentage point to
3.9 percent. The revision reflects increased global growth momentum and the expected impact of
the recently approved U.S. tax policy changes. The U.S. tax policy changes are expected to
stimulate activity, with the short-term impact in the United States mostly driven by the investment
response to the corporate income tax cuts. The effect on U.S. growth is estimated to be positive
through 2020, cumulating to 1.2 percent through that year, with a range of uncertainty around this
central scenario. Due to the temporary nature of some of its provisions, the tax policy package is
projected to lower growth for a few years from 2022 onwards. The effects of the package on output
in the United States and its trading partners contribute about half of the cumulative revision to
global growth over 2018–19.
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
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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 weakening of
USD and Yuan, the looming crisis in public-pension and health-care costs, which have been rising
for decades globally. Most of these factors still 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 2018, which
reflecting more cautious for business growth.
However, the Company would continue to be affected as well but will not be at a serious level,
since the Company has provided very good acceptable results for customers, which is strength of
the company's ability to attract new customers and at the same time will also retain old customers
as well. Including the Company has few employees and is operating very carefully not to expand
too quickly and too risky or too large based on experience, knowledge and the ability of the
management team that lead the Company to cope with such situations quite well and satisfy with all
customers.
In 2018, 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.
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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
In Quarter 2/2017, the Company had entered into forward hedging contracts with a local Bank
amounting to USD Dollars 4 million, equivalent to Baht 137.91 million, to hedge the risk of foreign
exchange. These contracts will be gradually due within November 2017. The Company has
extended the forward contract for 6 months which will be due in May 2018.
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 2017)
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 704,700,608.25 comprising of 5,637,604,866 ordinary shares of Baht 0.125 par
value.

2. SHAREHOLDER STRUCTURE
Major shareholders of the Company as at the closing date of the register book on 30 December
2017 were as follows:

Name
1. Bulakul Family

No of

Holding

Shares

(%)

2,276,278,270

40.37

846,829,534
845,954,376
583,494,360

15.02
15.00
10.35

2. Oceanwide Securities Company Limited A/C Client

740,303,990

13.13

3. Bank of Singapore Limited

288,374,363

5.12

4. Thai NVDR Co Ltd

282,075,897

5.00

5. Raffles Nominees (Pte) Limited

280,000,000

4.97

6. Mrs Jarunee Chinnavongvorakul

168,800,000

2.99

7. MayBank Kim Eng Securities Pte Ltd

90,142,113

1.60

8. Mr. Boondham Kriwatanapong

74,500,000

1.32

9. Mr Krit Srichomkwan

62,160,696

1.10

10. Nomura Singapore Limited – Customer Segregated
Account

56,615,000

1.00

11. Mr Sukanej Chantharujanon

43,840,000

0.78

12. Mr Amarin Narula

42,000,000

0.75

13. Others

1,232,514,537

21.87

Total

5,637,604,866

100.00

- Mr Varit Bulakul
- Ms Varinthorn Bulakul
- Mr Varut Bulakul

The Company’s dividend payment policy
The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2011 held on 27th April 2011 resolved the
Company’s dividend payment policy to be as follows:
“dividend payment policy of not less than 50% of net profit after tax depend upon financial condition and
cash flow availability”
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The Board of Directors’ Meeting No.1/2018 held on 19th February 2018 resolved to propose the Annual
General Meeting of Shareholders to approve the allocation of profit for 1 July 2017 – 31 December
2017 for distribution of dividend to shareholders at 0.03 Baht per share. Moreover, the Shareholders
should acknowledge and approve the interim dividend payment from the net income for
1 January 2017 - 30 June 2017 at the rate of 0.01 Baht per share. The total dividend of 2017 will be
0.04 Baht per share including the interim dividend at the rate of 0.01 Baht per share which had been
paid on 7 September 2017.

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 2017

Board of Directors

Executive Committee

Audit Committee
Compensation Committee
Nominating Committee
Risk Management Committee
Investment Committee

Executive Chairman & Chief
Executive Officer

President
Mr Anake Kamolnate

Executive Vice President
Mr Varut Bulakul

Manager
Finance & Accounting

Senior Operation Officer

Ms Supanee Phongsuparbchon

Ms Nongnuch Panomsuay

Manager
Information & Communication
Technology

Senior Vice President
Business & Financial
Consultancy, Investments

Mr Suchote Eurcharoon
Vice President
Business & Financial
Consultancy, Investments
Ms Siriya Boontarig
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MANAGEMENT
Management Structure
As at 31 December 2017, 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
Vice Chairman
Chairman of the Executive Committee
Chief Executive Officer
Authorized Director
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Investment Committee
Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee
Member of the Executive Committee

2. Mr Chan Bulakul

3. Mr Phongchai Sethiwan

4. Mr Robert William McMillen
5. Dr Peter Weldon

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee
Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of the Compensation Committee
Independent Director
Member of the Audit Committee
Chairwoman of the Nominating Committee
Chairwoman of the Compensation Committee
Member of the Executive Committee
Authorized Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Investment Committee
Company Secretary
Authorized Director
Member of the Nominating Committee
Member of the Risk Management Committee

6. Mr Sompong Phaoenchoke

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

8. Mr Anake Kamolnate

9. Mr Kirin Narula
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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

Authorities and Duties of the Board of Directors
1. The Directors shall perform their duties in accordance with the laws, the objectives and Articles
of Association of the Company, as well as the resolutions of the general meeting of
shareholders.
2. The Board of Directors shall hold a meeting at least six times per year.
3. The Directors shall neither operate any business of the same nature as or is in competition with
the business of the Company nor become a partner in an ordinary partnership or become a
partner with unlimited liability in a limited partnership or become a director of a private company,
or any other company operating business that has the same nature as and is in competition
with the business of the Company, either for his or her own benefit or for the benefit of other
persons, unless he or she notifies the shareholders’ meeting prior to the resolution for his or her
appointment.
4. All Directors must notify the Company without delay when he or she has a direct or indirect
interest in any transactions, or holds shares or debentures of that company or its affiliate.
5. Any Director having a material interest, directly or indirectly, in any matter being considered by
the Board has no right to vote on such matter.
6. If the vote on any matter is split, the Chairman shall make a casting vote.
7. The Board of Directors shall perform their duties strictly follow as laws such as some business
activities have to get approval from the shareholders meeting before doing.
2. The Executive Committee
An Executive Committee (EXCO) selected by the Board is responsible for setting the Company’s
policies and for making important decisions related to the Company’s operations and report to the
Board. The present Executive Committee comprises of the following directors:
Name

Current Position

1. Mr Chan Bulakul

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

2. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee

3. Mr Anake Kamolnate

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

4. Mr Varut Bulakul

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

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

The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2009 held on 29 April 2009 approved a new
guideline and policy for cash utilization of the Brooker Group Plc and its subsidiaries as follows:
 The Board of Directors or any person designated by the Board of Directors is empowered to
utilize such fund and/or working capital with flexibility in maximizing the benefit for the
shareholders.
3. The Audit Committee
The Board of Directors’ Meeting No. 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 Saha
Pathana Inter-Holding 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 39-40.
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
Member of the Compensation Committee
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Name

Current Position

3. Mr Sompong Phaoenchoke

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

4. Mr Varut Bulakul

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

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

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

5. The Nominating Committee
The present Nominating Committee comprises of the following directors:
Name

Current Position

1. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

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

2. Mr Phongchai Sethiwan

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

3. Mr Kirin Narula

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

4. Mr Varut Bulakul

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

Authorities and Duties of the Nominating Committee
1. Identify qualified individuals to become members of the Company’s Board of Directors and
present the director nominees for approval by the Board of Directors or the General Meeting of
Shareholders, as appropriate.
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
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Name

Current Position

3. Mr Varut Bulakul

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

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

Current Position

1. Mr Chan Bulakul

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

2. Mr Anake Kamolnate

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

3. Mr Varut Bulakul

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

4. Ms Siriya Boontarig

Vice President, Business & Financial
Consultancy, Investments

5. Ms Supanee Phongsuparbchon

Manager, Finance & Accounting

Appointment of Directors
The Board of Directors’ Meeting No. 2/2007 held on 11 May 2007 resolved to appoint a new
Nominating Committee.
From 2008 onwards, the selection of director candidates to be presented for approval by the General
Meeting of Shareholders shall be the responsibility of the Nominating Committee. The policies for
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appointing directors are considering the Board diversity such as professional skill, specific skill expert
and gender etc.
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
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shall not include the case where the independent director used to be a government official or
advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling person of the
company;
(c) not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and
child, including spouse of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to
be nominated as executive or controlling person of the company or its subsidiary company;
(d) neither having nor used to have a business relationship with the company, its parent company,
subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, in the
manner which may interfere with his independent judgment, and neither being nor used to be a
significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with
the company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder
or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years;
The term ‘business relationship’ under the first paragraph shall include any normal business
transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or
granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee,
providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the company or his
counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three
percent or more of the net tangible assets of the company or twenty million baht or more,
whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be calculated according to the
method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital
Market Supervisory Board governing rules on connected transactions mutatis mutandis. The
consideration of such indebtedness shall include indebtedness occurred during the period of
one year prior to the date on which the business relationship with the person commences;
(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.
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4. Expiration of Term as a Director
At every Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the Directors shall vacate office. If
their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third of the Directors must
vacate office.
In the first and second years after the conversion of the Company into a public limited company,
drawing lots shall decide the retirement of Directors upon expiration of their terms of office. In
subsequent years, the Directors who have held office for the longest term shall vacate office.
Retiring Directors are eligible for re-election.
Other than retirement on the expiration of the term, a director’s term will be terminated in case of:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

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

Any director who wishes to resign must submit their resignation letter to the Company. The
resignation will be effective on the date the resignation letter is received by the Company. The
director who resigned must also advise the Registrar of his resignation.
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 2017

Name

Position

Remuneration
(Baht)

Type of
Remuneration

1. Dr Narongchai Akrasanee

Independent Director**
Chairman of the Board of Directors

305,000

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

125,000

Director’s Fees
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Name

Remuneration
(Baht)

Position

3. Mr Robert William McMillen

Member of the Executive Committee

4. Dr Peter Weldon

Type of
Remuneration

-0-

Director’s Fees

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

122,500

Director’s Fees

5. Mr Sompong Phaoenchoke

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

122,500

Director’s Fees

6. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

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

130,000

Director’s Fees

7. Mr Anake Kamolnate

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

125,000

Director’s Fees

8. Mr Kirin Narula

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

82,500

Director’s Fees

9. Mr Phongchai Sethiwan

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

82,500

Director’s Fees

10. Mr Varut Bulakul

Member of the Executive Committee

140,000

Director’s Fees

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

** 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

1,235,000
2,765,000

Director’s Fees
Bonus

Executive Officers (including Executive Directors)

5

38,800,025

Salary and
Bonus

No remuneration for directors other than money.
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Changes in securities holding of the Directors were as follows:
Number of Shares Held
Name

Position

1. Dr Narongchai Akrasanee

Independent Director
Chairman

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

31 Dec 16
11,301,000
-0-

6,403,900

31 Dec 17
8,301,000
-0-

Increase/
(Decrease)
(3,000,000)
-0-

6,403,900

-0-

-0-

-0-

-0-

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

886,900

886,900

-0-

6. Mr Sompong Phaoenchoke

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

-0-

7. Mrs Punnee Worawuthichongsathit

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

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

9. Mr Kirin Narula

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

10. Mr Varut Bulakul

Director

-0-

-0-

253,400

-0-

-0-

-0-

18,450,000

18,450,000

-0-

583,494,360

583,494,360

-0-

-0-

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

Provident Fund
The contributions of the Company to the Provident Fund for the Executive Officers in 2017 were Baht
2.14 million.
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DETAILS OF DIRECTORS AND EXECUTIVE MANAGEMENT
AS OF 31 DECEMBER 2017
Dr Narongchai Akrasanee
Positions

Independent Director
Chairman

Date of appointment

October 12, 2015

Age

72 years

Education

Ph D Economics, John Hopkins University, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2003)

Shareholding

8,301,000 shares, equal to 0.15% of paid up capital

Experience

2015-Present
2003-2014
2015-Present
2012-2014
2015-Present
2004-2014
2012-2014
2014-2015
2010-Present
2006-Present
2004-Present
2002-Present
1984-Present
2011-2014
1997-2014

Chairman, The Brooker Group Public Co Ltd
Chairman, The Brooker Group Public Co Ltd
Chairman, Ananda Development Public Co Ltd
Chairman, Ananda Development Public Co Ltd
Chairman, MFC Asset Management Plc
Chairman, MFC Asset Management Plc
Chairman of the Audit Committee, Malee Sampran Public Co Ltd
Ministry of Energy
Chairman, Thailand National Committee for Pacific Economic
Cooperation Council (TNCPEC)
Council Member, Khon Kaen University
Chairman of The Steering Committee and Vice Chairman,
The Council of Mekong Institute (MI)
Honorary Advisor, The Fiscal Policy Research Institute Foundation
(FPRI)
Member of the Board of Directors & Council of Trustees,
Thailand Development Research Institute (TDRI)
Member, Monetary Policy Committee of the Bank of Thailand
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

69 years

Education

BS Major Accountancy, University of Illinois, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

Shareholding

None

Experience

Oct 2003-Present
Dec 2012-2015
Nov 2010-Aug 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012
Aug 2012-Dec 2012

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

57 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
1990-Present
2003-Present
1987-Present
1992-Present
1992-Present
1993-Present
1994-Present
2004-Present
2004-Present
2007-Present
1989-Present
1991-Present
2001-Present
1986-Present
1996-Present
2004-Present

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

Dr Peter Weldon
Positions

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

Date of appointment

February 27, 2003

Age

80 years

Education

Ph D Development Sociology, Cornell University, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding

886,900 shares, equivalent to 0.02% of paid up capital

Experience

2003-Present
2007-2015

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

65 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
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), Class 10/2014
Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) , Class 10/2014

Shareholding

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

Experience

2007-Present
2004-Present
2016-Present
2016-Present
2015- Present
Apr 2010-Present
2007-Present
2007-2015
2000-2016
1999-2009
1990-Present
Present
Present
Present

Chairwoman of the Nominating Committee and Chairwoman of the
Compensation Committee, The Brooker Group Public Co Ltd
Independent Director and Member of Audit Committee,
The Brooker Group Public Co Ltd
Independent Director and Member of Audit Committee,
Saha Pathana Inter-Holding Public Co Ltd
The Audit sub-committee,
Office of the National Anti-Corruption Commission
Independent Director and Member of Audit Committee,
WHA Utility and Power Plc.
Independent Director and Member of the Audit Committee,
Thai Wacoal Public Co Ltd
Independent Director and Chairwomen of the Audit Committee,
Mono Technology Public Co Ltd
Member of the Corporate Governance Committee,
Hemaraj Land and Development Public Co Ltd
Independent Director and Member of Audit Committee,
Hemaraj Land and Development Public Co Ltd
Independent Director and Member of Audit Committee,
T&T Public Co Ltd
Independent Advisor Specialized in Accounting system, taxation, MIS
and Internal Control System for Private Companies in various
businesses
Member of Accounting for Taxation Committee, Federation of
Accounting Profession
Special Tutor, Private and state Universities,
Special Tutor, Federation of Accounting Profession
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Mr Robert William McMillen
Positions

Member of the Executive Committee

Date of appointment

September 17, 2004

Age

62 years

Education

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

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding

None

Experience

May 2013-Present
Oct 2003-Apr 2013
Dec 2012-Apr 2013
Aug 2003-Sep 2003
1998-Aug 2003

Aug 2010-Present
Aug 2010-Present
Sep 2008-Present
Nov 2007-Present
Oct 1997-Present
Jan 2007-Present
Jun 2006-Present
Jun 2006-Present
Jun 2006-May 2007
Feb 2006-2016
Aug 2005-May 2006
Mar 2005-Present
Aug 2004-Present
Apr 2013-Present

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

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

60 years

Education

MBA, College of Notre Dame, USA

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2007)

Shareholding
Experience

None
May 2007- Present
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Feb 2012-Dec 2012
Sep 2006-Present

Executive Director and Authorized Director,
The Brooker Group Public Co Ltd
Authorized Director, Golden Land Property Development Plc
Authorized Director, United Homes Co Ltd
Authorized Director, Ritz Village Co Ltd
Authorized Director, North Sathorn Realty Co Ltd
Authorized Director, Narayana Pavilion Co Ltd
Authorized Director, Golden Land (Mayfair) Co Ltd
Authorized Director, Grand Mayfair Co Ltd
Authorized Director, Baan Chang Estate Co Ltd
Executive Vice President, The Brooker Group Public Co Ltd
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Sep 2009-2015
2003-Aug 2006
1996-2003

Independent Director and Chairman of Audit Committee,
Datamat Public Co Ltd
Senior Vice President, Investment Banking,
The Brooker Group Public Co Ltd
Managing Director, MCL Management Services Co Ltd

Mr Kirin Narula
Positions

Authorized Director
Member of Nominating Committee
Member of Risk Management Committee

Date of appointment

April 29, 2009

Age

54 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 0.33% of paid up capital

Experience

2009- Present

Director, The Brooker Group Public Co Ltd

1985- Present

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

1985- Present
1985- Present
2008-Present

Mr Phongchai Sethiwan
Positions

Authorized Director
Member of Nominating Committee
Member of Risk Management Committee

Date of appointment

November 12, 2009

Age

58 years

Education

BComm (Honours), University of Manitoba, Canada

Training

Directors Accreditation Program (DAP) (2006)

Shareholding

6,403,900 shares, equivalent to 0.11% of paid up capital

Experience

2009-Present
2010-Present
2007-Jan 2015
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present
1983-Present

Authorized Director, The Brooker Group Public Co Ltd
Executive Director, Thai Fah Power Co Ltd
Director, Merchant Partners Securities Public Co Ltd
Executive Director, Thai Fah (2511) Co Ltd
Executive Director, Suphan Rice Co Ltd
Executive Director, Sethi Rice Co Ltd
Executive Director,Thai Fah Warehouse Co Ltd
Executive Director, Sethiwan Development Co Ltd
Executive Director, Thai Hua Heng Co Ltd, China
Executive Director, Sethiwan Garment Co Ltd, China

Mr Varut Bulakul
Positions

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

Date of appointment

May 24, 2012

Age

33 years

Education

MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
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Directors Accreditation Program (DAP) (106/2013)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (17/2016)

Shareholding

583,494,360 shares, equivalent to 10.35% of paid up capital

Experience

May 2012-Present

Director, The Brooker Group Public Co Ltd

April 2016-Present

Director, Advance Finance PCL

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.

Ms Siriya Boontarig
Positions

Vice President, Business and Financial Consulting, Investments

Age

43 years

Education

MBA, Oregon State University, USA

Shareholding

None

Experience

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

Vice President; Business and Financial Consulting, Investments,
The Brooker Group Public Co Ltd
Senior Research Analyst, The Brooker Group Public Co Ltd
Research Analyst, The Brooker Group Public Co Ltd

Ms Supanee Phongsuparbchon
Positions

Finance and Accounting Manager

Age

57 years

Education

MBA, Assumption University, Bangkok, Thailand

Shareholding

None

Experience

Aug 2000-Present

Manager, Finance and Accounting Division,
The Brooker Group Public Co Ltd
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
The Company gives high priority to the good corporate governance and has complied with the SET’s
principles of good corporate governance for listed companies as follows:
1. Rights of Shareholders
Priority is given by the Company to the rights of all shareholders with measures undertaken that will
ensure all shareholders of the protection of their basic rights, including the sale, purchase or
transfer of shares; the receipt of relevant and adequate information on the Company; the
participation in shareholders’ meetings to vote on important matters related to the Company; and
the receipt of a share of the profit of the Company.
(1) The Company will provide shareholders with a notification of the annual general meetings and
all supporting documents, sufficiently in advance at least 21 days of each meeting as specified
by the law. The notification will contains details of all agenda items with complete supporting
data and opinions of the Board of Directors; proxy forms as prescribed by the Ministry of
Commerce and names of Independent Directors who the shareholders can appoint as their
proxy; and details of the meeting and map of the venue. Also provided will be the rules and
procedures, including the voting procedure, governing the company’s shareholders’ meetings;
information on documents the shareholders must present at each meeting in order to protect
their right to attend the meetings. All information regarding each shareholders’ meeting will be
posted on the Company’s web site before the meeting date in advance 30 days so that
shareholders can study all information prior to their receiving the notification. The Company also
allows shareholders to register for each meeting at least one hour in advance.
The Company strongly encourages all shareholders including institute shareholders to attend all
shareholders’ meeting by posting all types of proxy including form A, form B and form C
(for foreign shareholders who have custodian in Thailand only) on the Company’s web site
before the meeting date in advance 30 days.
(2) Prior to the commencement of each meeting, the Chairman of the meeting will explain to the
meeting the voting and vote counting procedures that are clearly detailed in the Company’s
Articles of Association. The Company will also clearly separate the votes on each agenda so
as to protect the rights of the shareholders.
(3) The Chairman of the meeting will allocate sufficient time and will conduct the meetings
appropriately and transparently. During the meeting, shareholders will be encouraged to
express their opinions and ask questions prior to casting their votes and concluding the
meeting’s resolution for each agenda.
(4) Shareholders who join a meeting after it has convened will be allowed to cast their votes on the
agenda being considered and all subsequent agendas.
(5) Information will be disseminated to the shareholders on a continuous basis through the
Company’s web site, as well as through the Stock Exchange of Thailand (“SET”) and the Office
of the Securities and Exchange Commission (“SEC”).
(6) Minority shareholders may directly contact the Company at the mailing address provided and email address “cghotline@brookergroup.com” and request information, such as the activities of
the Board of Directors, corporate governance principles, audit reports, etc. In addition, they can
also directly request information from the Company Secretary.
(7) The Company will clearly disclose its investment in subsidiary and related companies (if any) so
as to ensure shareholders of the transparency and auditability of the Company’s operations.
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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 2018 was on 16 January 2018 until 16 February 2018 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 2018 was on 16 January 2018 until 16 February 2018 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.
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Minutes of shareholders’ meeting shall record procedures of voting, showing votes of attending
shareholders, questions from shareholders and response from the management, resolution by
each agenda by agreed votes, disagreed votes and abstained votes as well as recorded name
of attendance directors and absent directors.
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.
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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.

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 18 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
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cooperation with Government, civil society, media, and international organizations to foster
cleaner business practices. The Brooker Group Plc gets certification to be a Certified
Companies of Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption on
28 June 2017.
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
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
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initiate campaigns on the conservation of energy and use of resources in the office and recycle
used.
Jointly developing communities and societies
The Company’s Board of Directors have realized that the Organization’s development to grow
and create sustainability, the Company must play role to support the country’s development by
promoting communities and societies to be sustainably better off. The Company emphasizes
on promoting people’s development o be good citizens with improved virtue, ethics and quality
of life, as follow:
●

Development and assisting society
The Company has realized the important of participation on corporate social responsibility in
developing Thai society and has policy to enhance all staff to create some activities to benefit
society which fund supported by the Company.
Volunteer Spirit Group (VSG) is established aiming to build social and environmental
awareness and spend free time for improvement.
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
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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.

●

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.



Medicine cabinet and medicine and medical supplies Project and Project of building standards
and the environment of Hospital's 50th Birthday Wachira down device.
The Company had donated 20,000 Baht to Hospital Foundation's 50th Birthday Wachira down
devices on 2 November 2016.



Co-Host of charitable offerings remains of King Bhumibol Adulyadej’s global Cummins
Navy.
The Brooker Group Public Company Limited with MFC Asset Management Public Company
Limited, Group of Country Group companies, Ananda Development Public Company Limited,
Thai –German Products Public Company Limited and Seranee Holding Co., Ltd are co-host of
charitable chanting metaphysics remains. Remember to bow to the King, and give a royal
charity on Saturday January 28, 2017 at 10.00 a.m.



Charity Run Fundraising for 11 Hospitals nationwide
The Company had donated 300,000 Baht to "Charity Run Fundraising for 11 Hospitals
nationwide" on 6 December 2017 to buy a medical device for hospitals

(2) The Company has established communication channels (CG Hotline) related to its corporate
governance through which complaints, comments and suggestions can be made. The
stakeholders can also communicate through these channels their concerns about illegal or
unethical practices by persons within the Company, including employees and other interested
persons, to ensure that the Company operates under good corporate governance. The five
communication channels are:
1. Telephone

(662) 168-7100

2. Facsimile

(662) 168-7111-2

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

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

To give confidence to any person who communicates such concerns, the Company will keep
the source of such information confidential. The Company has written procedures for
acknowledging and investigating such concerns, which will involve only authorized persons and
the persons involved.
In order to prevent unnecessary investigations into matters not related to or not beneficial for
the Company’s operations and its management and that will be unproductive use of the
Company’s resources, the Company Secretary together with the Audit Committee will only
investigate complaints or queries that are considered beneficial to the Company’s operations
and management or related to the protection of the rights of its shareholders and stakeholders,
such as those below.
(a) Complaints or information about possible fraud or illegal practices of the Company or its
directors and/or executives and/or employees that may cause damage or loss to the
Company.
(b) Laws, rules and regulations with which the Company must comply.
(c) The Company’s operating and accounting policies, which have already been set out.
(d) Transactions that constitute conflict of interest or involves related parties as specified by the
SEC and SET Notifications.
(e) The Company’s financial statements and financial information.
(f) The Company’s operational results and its operations.
(g) Other additional items as specified by the Board of Directors or the Audit Committee.
4. Disclosure and Transparency
The Company places high importance on the dissemination of accurate, sufficient, timely and
impartial information to the SET, its shareholders and related agencies, including the following:
(1) Important information, both financial and non-financial. In disclosing financial information,
especially the financial statements, the Company must ensure that they are accurate, in
accordance with generally accepted accounting principles, and have been audited/reviewed by
an independent external auditor. The financial statements must also be approved by the Audit
Committee and the Board of Directors before they are disclosed to the SET, the shareholders,
investors and related agencies.
(2) Information disclosed on the Company’s web site, in both Thai and English, such as financial
statements, annual statements (Form 56-1), annual reports (Form 56-2), etc.
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(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 2017 the Company had arranged the meeting between Investor and Analyst with
the Executives Management in January, February, May, August, October, and November
2017at 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.

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

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

Group 2 characterized by independency:
o
o

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

(2) The board of directors, with approval from shareholder meeting, which comprise at least five
members and no more than 11 members. The Directors shall serve a term of office of three
years and not limited times of their term of office.
(3) At least one-third, but not less than 3 members, of the Company’s Board of Directors must
be independent directors.
Persons to be appointed independent directors must have qualifications as required by SET
and SEC.
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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,
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;
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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,
shareholder or shareholder who is related to major shareholder;

major

8. not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the
company or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or
being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding
shares exceeding one per cent of the total number of shares with voting rights of other
company which undertakes business in the same nature and in competition to the
business of the company or its subsidiary company;
9. not having any other characteristics which cause the inability to express independent
opinions with regard to the applicant’s business operations.
After being appointed as independent director with the qualifications under (1) to (9) of
the first paragraph, the independent director may be assigned by the board of directors
to take part in the business decision of the company, its parent company, subsidiary
company, associate company, same-level subsidiary company, major shareholder or
controlling person, provided that such decision shall be in the form of collective decision.
5.2 Committees
(1) The Board of Directors can establish committees to assist in the study and screening of
special tasks on behalf of the Board. The qualifications and scope of work of each
committee will be clearly defined. The committees include:
●
●

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

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: Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
1.1 The board should demonstrate a thorough understanding of its leadership role, assume its
responsibilities in overseeing the company, and strengthen good governance, including:
(1) defining objectives;
(2) determining means to attain the objectives; and
(3) monitoring, evaluating, and reporting on performance.
1.2 To achieve sustainable value creation, the board should exercise its leadership role and
pursue the following governance outcomes:
(1) competitiveness and performance with long-term perspective;
(2) ethical and responsible business;
(3) good corporate citizenship; and
(4) corporate resilience.
1.3 The board should ensure that all directors and executives perform their responsibilities in
compliance with their fiduciary duties, and that the company operates in accordance with
applicable law and standards.
1.4 The board should demonstrate a thorough understanding of the division of board and
management responsibilities. The board should clearly define the roles and
responsibilities of management and monitor management’s proper performance of its
duties.
2: Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
2.1 The board should define objectives that promote sustainable value creation and
governance outcomes as a framework for the operation of the company.
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2.2 The board should ensure that the company’s annual and medium-term objectives, goals,
strategies, and plans are consistent with the long-term objectives, while utilising innovation
and technology effectively.
3: Strengthen Board Effectiveness
3.1 The board should be responsible for determining and reviewing the board structure, in
terms of size, composition, and the proportion of independent directors so as to ensure its
leadership role in achieving the company’s objectives.
3.2 The board should select an appropriate person as the chairman and ensure that the board
composition serves the best interest of the company, enabling the board to make its
decisions as a result of exercising independent judgement on corporate affairs.
3.3 The board should ensure that the policy and procedures for the selection and nomination
of directors are clear and transparent resulting in the desired composition of the board.
3.4

When proposing director remuneration to the shareholders’ meeting for approval, the
board should consider whether the remuneration structure is appropriate for the directors’
respective roles and responsibilities, linked to their individual and company performance,
and provide incentives for the board to lead the company in meeting its objectives, both
in the short and long term.

3.5 The board should ensure that all directors are properly accountable for their duties,
responsibilities and (in-) actions, and allocate sufficient time to discharge their duties and
responsibilities effectively.
3.6 The board should ensure that the company’s governance framework and policies extend to
and are accepted by subsidiaries and other businesses in which it has a significant
investment as appropriate.
3.7 The board should conduct a formal annual performance evaluation of the board, its
committees, and each individual director. The evaluation results should be used to
strengthen the effectiveness of the board.
3.8 The board should ensure that the board and each individual director understand their roles
and responsibilities, the nature of the business, the company’s operations, relevant law
and standards, and other applicable obligations. The board should support all directors in
updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on
the board and board committees.
3.9 The board should ensure that it can perform its duties effectively and have access to
accurate, relevant and timely information. The board should appoint a company secretary
with necessary qualifications, knowledge, skills and experience to support the board in
performing its duties
4: Ensure Effective CEO and People Management
4.1 The board should ensure that a proper mechanism is in place for the nomination and
development of the chief executive officer and key executives to ensure that they possess
the knowledge, skills, experience, and characteristics necessary for the company to achieve
its objectives
4.2 The board should ensure that an appropriate compensation structure and performance
evaluation are in place.
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4.3 The board should consider its responsibilities in the context of the company’s shareholder
structure and relationships, which may impact the management and operation of the
company.
4.4 The board should ensure the company has effective human resources management and
development programmes to ensure that the company has adequate staffing and
appropriately knowledgeable, skilled, and experienced employees and staff.
5: Nurture Innovation and Responsible Business
5.1 The board should prioritise and promote innovation that creates value for the company and
its shareholders together with benefits for its customers, other stakeholders, society, and the
environment, in support of sustainable growth of the company.
5.2 The board should encourage management to adopt responsible operations, and incorporate
them into the company’s operations plan. This is to ensure that every department and
function in the company adopts the company’s objectives, goals, and strategies, applying
high ethical, environmental and social standards, and contributes to the sustainable growth
of the company.
5.3 The board should ensure that management allocates and manages resources efficiently and
effectively throughout all aspects of the value chain to enable the company to meet its
objectives.
5.4 The board should establish a framework for governance of enterprise IT that is aligned with
the company’s business needs and priorities, stimulates business opportunities and
performance, strengthens risk management, and supports the company’s objectives.
6: Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
6.1 The board should ensure that the company has effective and appropriate risk management
and internal control systems that are aligned with the company’s objectives, goals and
strategies, and comply with applicable law and standards.
6.2 The board shall establish an audit committee that can act effectively and independently.
6.3 The board should manage and monitor conflicts of interest that might occur between the
company, management, directors, and shareholders. The board should also prevent the
inappropriate use of corporate assets, information, and opportunities, including preventing
inappropriate transactions with related parties.
6.4 The board should establish a clear anti-corruption policy and practices (including
communication and staff training), and strive to extend its anti-corruption efforts to
stakeholders.
6.5 The board should establish a mechanism for handling complaints and whistleblowing.
7: Ensure Disclosure and Financial Integrity
7.1 The board must ensure the integrity of the company’s financial reporting system and that
timely and accurate disclosure of all material information regarding the company is made
consistent with applicable requirements.
7.2 The board should monitor the company’s financial liquidity and solvency.
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7.3 The board should ensure that risks to the financial position of the company or financial
difficulties are promptly identified, managed and mitigated, and that the company’s
governance framework provides for the consideration of stakeholder rights.
7.4 The board should ensure sustainability reporting, as appropriate.
7.5 The board should ensure the establishment of a dedicated Investor Relations function
responsible for regular, effective and fair communication with shareholders and other
stakeholders (such as analysts and potential investors).
7.6 The board should ensure the effective use by the company of information technology in
disseminating information.
8: Ensure Engagement and Communication with Shareholders
8.1 The board should ensure that shareholders have the opportunity to participate effectively
in decision-making involving significant corporate matters.
8.2 The board should ensure that the shareholders’ meetings are held as scheduled, and
conducted properly, with transparency and efficiency, and ensure inclusive and equitable
treatment of all shareholders and their ability to exercise their rights.
8.3 The board should ensure accurate, timely and complete disclosure of shareholder
resolutions and preparation of the minutes of the shareholders’ meetings.
9.

To set up the Company’s vision and mission as well as review and monitor such vision and
mission annually.

10. The Directors will review the Company’s compliance with its policies on good corporate
governance at least once annually.
11. A Code of Business Ethics will be prepared and disseminated so that all directors, executives
and employees understand the ethical standards of the Company.

Authorities and Duties of the Chairman
(1) Oversee, monitor, and ensure that the board efficiently carries out its duties to achieve the
company’s objectives.
(2) Ensure that all directors contribute to the company’s ethical culture and good corporate
governance.
(3) Set the board meeting agenda by discussing with the chief executive officer which
important matters should be included.
(4) Allocate sufficient time for management to propose topics and for directors to debate
important matters thoroughly. Encourage directors to exercise independent judgement in
the best interest of the company.
(5) Promote a culture of openness and debate through ensuring constructive relations between
executive and non-executive directors, and between the board and management.

58

The Brooker Group Public Co Ltd

Annual Report 2017

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 2017, a total of six Board of Directors meetings were held, each lasting 2-3 hours. The
attendance record for these meetings was as follows:
Attendance Record of Directors for the Year 2017

Name

Position

Meetings
Attended

1. Dr Narongchai Akrasanee

Independent Director
Chairman

5/5

2. Mr Chan Bulakul

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

5/5

3. Mr Phongchai Sethiwan

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

5/5

Member of the Executive Committee

4/5

4. Mr Robert William McMillen
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Name

Meetings
Attended

Position

5. Dr Peter Weldon

Independent Director
Chairman of the Audit Committee
Member of Compensation Committee

5/5

6. Mr Sompong Phaoenchoke

Independent Director
Member of the Audit Committee
Member of Compensation Committee

5/5

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

5/5

8. Mr Anake Kamolnate

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

5/5

9. Mr Kirin Narula

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

5/5

10. Mr Varut Bulakul

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

5/5

Attendance Record of Sub-Committee for the Year 2017
Name

Attend

Attend

Attend

Attend

Attend

Attend

(times)

(times)

(times)

(times)

(times)

(times)

EXCO

Audit

Nominating

Compensation

Investment

Risk

Committee

Committee

Committee

Committee

management

5/5
4/5
5/5
-

-

2/2

-

12/12
12/12
-

1/1
1/1
1/1

Mr Kirin Narula

-

-

2/2

-

-

1/1

Dr Peter Weldon
Mr Sompong Phaoenchoke
Mrs Punnee
Worawuthichongsathit
Mr Varut Bulakul

-

4/4
4/4
4/4

2/2

2/2
2/2
2/2

-

-

5/5

-

2/2

2/2

12/12

-

Committee

Mr Chan Bulakul
Mr Robert William McMillen
Mr Anake Kamolnate
Mr Phongchai Sethiwan

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 2017 of the Board of Directors as a whole, were assessed and presented at the
Board of Directors’ Meeting No. 1/2018 held on February 19, 2018. The Directors felt that the
Board of Directors had to a great extent and to a very great extent fulfilled all its responsibilities.
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In 2017, 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 2017 as per individual, were assessed and presented at the Board of
Directors’ Meeting No. 1/2018 held on February 19, 2018. 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 SubCommittees 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 2017 were excellent which summarized as follows:
Sub-Committees
1. The Executive Committee

The result of self – assessment
The entire of each
Individual
committee
assessment
to a great extent and to a
very great extent

to a great extent and to
a very great extent

-same as above-same as above-same as above-same as above-same as above-

-same as above-same as above-same as above-same as above-same as above-

2. The Audit Committee
3. The Nominating Committee
4. The Compensation Committee
5. The Risk Management Committee
6. The Investment Committee

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.
Part 2 Performance Measures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Leadership
Strategy formulation
Strategy execution
Financial planning/Performance
Relationships with the Board
External Relations
Human Resources Management/Relations
Succession
Service knowledge
Personal Qualities
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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.
Moreover, the Company supports the directors to participate in the seminar that will benefit
their function. The Company’s secretary will coordinates with the director to participate in
the courses provided by Thai Directors Institute such as Directors Certification Program
(DCP) Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee (ACP) and apply those
experiences to their function.

In 2017, the Company has provided training to one director who is Mrs Punnee
Worawuthichongsathit to attend ITG - Driving Company Success with IT Governance ITG
4/2017 with Thai Institute of Directors on 27-28 March 2017
(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.
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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:
(6) 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.
(7) 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.
(8) 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.
(9) 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
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.
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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. It had
been reviewed and updated on 1 August 2016 and approved by the Board of Directors Meeting on
13 September 2016. The anti-corruption policy and the good practices as follows:
1. Anti-Corruption Policy
“It is prohibited for the Company’s directors, executives and employees to accept any forms of
corruption whether directly or indirectly, which are accepting things, gifts, entertainments, contribution,
donation and other benefits for oneself from any persons doing business with the Company.”
In any case, it shall include employees, trading partners, customers and all groups of interested person
both domestically and abroad. Furthermore, the observance of the Anti-corruption Policy shall be
verified on a regular basis, at least once a year.
2. Definition of “Corruption”: means a bribery in any forms, as being offered, promised, given,
guaranteed, demanded, or received (in the form of money/property); it also refers to other benefits as
inappropriate to public officers, governmental agencies, private organizations, trading partners,
customers and all groups of interested person, whether directly or indirectly, for the said body to
perform or omit to perform a duty for the purpose of maintaining the business or introducing the
business to the Company in particular; or for the purpose of acquiring or retaining any other benefits as
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inappropriate to the business, except for the cases where the laws, regulations, announcements, rules,
local custom or tradition allow for such act.
3. Definition of “Giving matters or other benefits”: means to give any privilege in the form of money,
properties, things or other benefits as incentive, reward or as to build a good relationship.
4. Definition of “Bribery”: means to offer or receive things, gifts, rewards, or other benefits for oneself
or from a person who is desirous of persuading into committing an act that is dishonest, illegal or
against the Company’s Code of Conduct.
5. Good Practices
1.

2.

3.

4.

5.

6.

The Company’s directors, executives, and employees must observe the Anti-corruption Policy
and the Code of Conduct by not being involved with the matter of corruption whether directly or
indirectly.
The Company’s employees and executives shall not act negligent of or inattentive to the
following:
2.1 When they experience an act within the scope of corruption in relation to the Company,
they must notify it to their superior or the responsible person and cooperate with any
fact investigation. In case of any suspicion or question, they shall consult with the
superior or the person as determined to be responsible for the observance of the
Company’s Code of Conduct through any given channels;
2.2 There shall not be any benefits both direct and concealed, whether for personal gain,
family and friends in relation to the Company; for example, any act to sell products and
services to the Company or in competition with the Company;
2.3 They shall avoid accepting an entertainment from any persons related to the
Company’s business or other persons with possible benefits to be gained from the
employees’ performance of duty;
2.4 They shall not demand or receive any unjust benefits whether directly or indirectly, or
any other benefits for the business purpose, as well as not avail of bribery or corruption
to conduct the business.
A reliable financial report must be carried out, including an efficient working system, with
transparency and consideration for the potential risk of corruption in the performance of work,
along with regular follow-up and monitoring.
The Company has arranged for reporting channels on corruption finding, as well as for fairness
and protection to the employees who refuse or inform on the matter of corruption related to the
Company, by using the protection measure to complainers or collaborators with the corruption
report as specified by the Company in the whistle-blowing policy and suggestions.
Those who commit an act of corruption against the Company’s Code of Conduct, shall be
considered for a disciplinary punishment as set out by the Company, including a lawful penalty
in case of an illegal act.
The Company gives priority to the propagation and promotion of knowledge and understanding
to be used with other persons who must perform their duties in relation to the Company and the
Company’s interested persons, in order to build a good conscience.

6. Operational Regulations
1.

Any operation under the Anti-corruption Policy shall be carried out in accordance with the
guideline as prescribed in the manual for corporate governance and code of conduct, policy
and guideline for all groups of interested persons, related regulations and working manual, as
well as any other guidelines as to be further set out by the Company.
2. This Anti-corruption Policy shall cover all activities related to the Company’s business
operation.
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3. A companywide assessment for the risk of corruption is required to be conducted annually.
4. For the clarity in the undertaking on the risk of corruption, the Company’s directors, executives
and employees at all levels shall perform their duties with attention paid to the following
matters:

4.1 Receiving/diving things or other benefits: the guideline is specified as follows:
4.1.1

Receiving things or other benefits:
1) It is prohibited for the Company’s executives and employees to receive,
demand and collect any gifts, entertainments, services, financial supports,
money, rewards from the trading partners, creditors or interested persons
doing business with the Company;
2) Requesting for supports in the form of money or things can be done on an
organization-to-organization basis, with the approval signature obtained
from an authorized director only;
3) Except for an occasion or a festival which is traditional and customary,
receiving things or other benefits shall be allowed in condition that such
things or other benefits shall be of value not more than Baht 3,000 and/or
it is necessary to maintain the good relationship between persons or
organizations;
4) It is stipulated that a high-level executive (Manager level or Manager level
up) shall be the organization’s representative in receiving things or other
benefits and send them to Chief Executive Officer through Personnel and
Administrative Division within 5 working days from the date receiving such
things or other benefits;
5) In the case of a keepsake on a traditional occasion, the Company shall
permit the employees to receive it as with value not more than Baht 500,
such as a calendar, keychain, note book, etc. as it is marked with the
emblem or symbol of such organization; in this respect, a high-level
executive (Manager level or Manager level up) shall be assigned to be the
representative in the acceptance of such items and have the authority to
consider distributing them to the employees. However, they have to report
to Chief Executive Officer through Personnel and Administrative Division in
writing;
6) In order to prevent a conflict of interest, the Company shall not at all allow
its employees or its non-assigned persons to be the representative in
receiving things or other benefits.

4.1.2

Giving things or other benefits:
1) To give things, it is specified to be done on a traditional and customary
occasion whereas such things or other benefits shall be procured and
priced by the Company not more than Baht 3,000;
2) To avoid leading to bribery, a survey and monitoring shall be conducted by
the Company prior to an undertaking in order to prevent corruption. It is
stipulated that a high-level executive shall be the organization’s
representative in receiving things or other benefits.

4.2 Donation for charity or subsidy: giving/receiving donation or collection shall be
transparent and legal, by ensuring that such donation or subsidy is not to be used as
an excuse for bribery.
4.3 Politics: the Company conducts its business with political neutrality and it shall not
participate in and concentrate on any political party or any person with political power,
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and shall not use its funds or resources to support, whether directly or indirectly, any
political party or any politician.
4.4 Business relationship and procurement: it is prohibited to give or receive bribe in
conducting any kind of business with trading partners, contract parties, governmental
agencies or agencies doing business with the Company. Any operation must be
conducted with transparency and in accordance with the provisions of the related laws.
4.5 To build a good norm in the business operation, the Company has specified a policy of
not receiving gifts during the New Year Festival and other occasions, as to be applied
to the Company’s executives and employees.
5. Procedure in compliance with the Anti-corruption Policy
Description

Procedure

Start
The BOD expresses the commitment against corruption.

1. The BOD expresses the commitment against
corruption.

The CEO shows the intention for the anti-corruption
accreditation.

2. The CEO shows the intention for the anticorruption accreditation.
3. The BOD appoints the audit committee to review
self-assessment in terms of the anti-corruption
measures.
4. The Audit Committee reviews self-assessment
for BOD consideration.
5. All units take responsibility against corruption by
observing the assessment form.
6. The investigation and assessment are conducted
annually.

The BOD appoints the audit committee to review selfassessment in terms of the anti-corruption measures.
The Audit Committee reviews self-assessment
for BOD consideration.
All units take responsibility against corruption by observing the
assessment form.
The investigation and assessment are conducted annually.
Stop
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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.
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.
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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. 1/2018, which was held on February 19, 2018 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 unappropriated connected transaction.
Also in 2017, 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. 1/2018, which was held on February 19, 2018. 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. 2/2017,which was held on May 8, 2017 had appointed S.C. Accounting
& Business Consultant (1995) Co., Ltd. to be the Company's internal Auditor for year 2017. S.C.
Accounting has assigned Ms Suansri Suankul, Accounting & Auditing Director to handle and perform
internal audit for the Company.
The Audit Committee had considered S.C. and Ms Suansri Suankul'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, Ms Suansri had ever trained in Internal Audit Programs which was the internal
audit and risk management system of each system.
Consideration on appointment, removal as well as transfer of the Company's internal auditor has to get
approval from the Audit Committee.
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CONNECTED TRANSACTIONS
Connected Party/
Relationship
MCL Co Ltd
Related through the wife of a
director of the Company,
who is a director

Value (‘000)
Description

2015

2016

2017

1) Rental income
2) Service income
3) Reimbursement

106
197
12

106
197
12

106
197
15

4) Service income

-0-

-0-

-0-

158,271
161,635

52,918
13,221

52,948
12,297

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

5) Service income
6) Accounts receivable

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

7) Service income

203

165

138

8) Service income

-0-

-0-

-0-

Civetta Capital
Related by way of common
Directors

9) Reimbursement
10) Accounts receivable

34
3

11
4

9
-

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

11) Service income

1,500

-0-

5,680

Price/Fee

Conditions

Rental and service fees

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

Overseas subsidiary
whose income is derived
from offshore capital
management

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

Parking Fee for staff

Normal business at
normal market rates

Commission fee from
introducing clients to buy
condominium room
Courier mail

Normal business at
normal rate charged to
other customers

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 2017
was:

Related Parties and Connected Transaction
Purchase/sale of goods and/or service

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

Policy and Tendency of Connected Transactions in the Future
The Company has a policy that connected transactions must be carried out in a transparent manner
and in the same way as would a non-connected transaction so as to ensure fairness and maximum
benefit for the Company. The transactions will also be conducted in accordance with the regulations
and procedures stipulated by the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and
Exchange Commission.
A director who has interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter.
The transactions will be normal trading transactions or service for business benefit, with connected
parties being those disclosed in the table above.
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

(Unit : Baht ‘000)
Audited

The Company Only
Item

Consolidated

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Cash and cash equivalents

413,961

857,165

256,251

640,582

1,017,330

450,324

Short term Investment, Investment in trading securities

465,799

676,074

673,996

1,081,282

1,308,075

1,288,179

10,700

3,210

11,342

32,261

3,371

180,448

5,540

7,340

-

162,280

13,225

12,297
43,085

Assets

Trade accounts receivable - net
- Non-related companies – net
- Related companies
Accounts receivable - Others
- Non-related companies

2,508

1,930

37,306

2,832

2,199

- Related companies

4,014

8,276

3

-

788

-

-

50,000

-

-

50,000

-

Loans – non-related companies
Loans – related companies

6,900

6,000

15,000

-

-

-

Other current assets

7,017

7,115

6,149

14,739

9,479

8,226
-

Deposit with restriction
Investment in subsidiary companies - net
Other Investments – net
Loans - Long term

15,000

15,000

-

15,000

15,000

135,659

132,399

58,077

-

-

-

89,928

372,015

360,000

89,929

372,016

360,000

-

-

300,000

-

-

300,000

25,878

40,539

36,991

25,898

40,542

37,152

Investment Property

8,691

8,251

7,811

8,691

8,251

7,811

Deferred tax assets

36,863

14,816

7,271

39,183

15,564

7,956

2,122

2,619

1,355

3,163

4,379

3,549

1,230,580

2,202,749

1,771,552

2,115,840

2,860,219

2,699,027

Short-term loan from Financial Institution

-

-

100,000

-

-

100,000

Trade accounts payable – non-related companies

-

-

-

-

-

-

Trade accounts payable – related companies

-

106,473

92,970

2,098

2,431

2,598

30,577

37,459

29,214

55,042

50,427

32,284

3,259

4,270

5,329

-

-

-

110,700

268,410

142,389

-

-

-

4,904

124,738

5,165

4,904

125,525

5,165

-

3,634

9,126

-

3,634

9,126

1,618

1,319

1,525

3,142

2,928

2,298

Property, Plant and Equipment - net

Other non-current assets
Total Assets
Liabilities

Account payable - Others
Loan from non related companies
Loan from related companies
Accrued corporate income tax
Current portion – Liabilities under financial lease contract
Other Current Liabilities
Liabilities under financial lease contract

-

9,148

-

-

9,148

-

Deferred tax liabilities

-

16,927

19,696

-

16,927

19,730

17,756

19,364

23,856

19,726

21,667

25,844

168,814

591,742

429,270

84,912

232,687

197,045

Registered capital

705,919

705,919

705,919

705,919

705,919

705,919

Issued and fully paid-up capital

594,358

704,701

704,701

594,358

704,701

704,701

8,720

-

-

8,720

-

-

62,903

144,890

144,890

62,903

144,890

144,890

Employee benefits obligation
Total Liabilities
Shareholders’ Equity

Warrants
Discount on shares
Share subscriptions received in advance
Retained earnings – Appropriated - Legal reserve
Retained earnings – Unappropriated

74

-

-

74

-

-

53,308

70,592

70,592

53,308

70,592

70,592

342,403

690,824

422,099

1,105,728

1,561,842

1,508,090

Other components of shareholders’ equity

-

-

-

94,921

88,771

(2,585)

Non-Controlling interests

-

-

-

110,916

56,736

76,294

Total Shareholders’ Equity

1,061,766

1,611,007

1,342,282

2,030,928

2,627,532

2,501,892

Total Liabilities and Shareholders’ Equity

1,230,580

2,202,749

1,771,552

2,115,840

2,860,219

2,699,027
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(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2015

2016

Consolidated
2017

2015

2016

2017

470,835

Income Statement
Revenue
Service income

769,536

712,611

80,742

1,094,014

762,817

Unrealized gain in trading securities

-

218,024

-

-

221,208

-

Gain on sale of trading securities

-

57,397

10,127

2,304

57,397

9,941

Dividend

22,505

47,682

39,089

22,505

39,861

39,090

Interest income

10,547

15,345

17,048

7,271

15,187

16,919

Reversal of allowance for obsolete inventory

-

-

-

-

-

-

Reversal of allowance for doubtful accounts

2,842

24,631

-

2,842

24,631

-

Reversal of impairment on investment

25,461

-

46,807

19,950

-

25,376

Gain on sale of investment

29,050

-

23,639

29,050

-

23,639

Other income
Total Revenues

5,402

2,827

26,525

5,588

1,235

26,576

865,343

1,078,517

243,977

1,183,524

1,122,336

612,376

Expenses
Cost of service

117,781

138,227

32,041

118,983

131,927

152,229

Selling and administrative expenses

55,088

69,302

54,035

58,832

71,415

56,446

Unrealized loss in trading securities

76,028

-

40,671

55,179

-

19,994

1,518

-

15,630

-

-

-

-

3,000

-

-

1,000

-

Loss on sale of trading securities
Impairment on investments
Financial costs
Total Expenses
Profit (loss) before income tax
Corporate income tax
Net Profit (Loss) for the Year

6,317

6,216

8,276

-

346

2,435

256,732

216,745

150,653

232,994

204,688

231,104

608,611

861,772

93,325

950,530

917,648

381,271

(117,618)

(163,711)

(21,855)

(124,098)

(166,074)

(22,123)

490,993

698,061

71,470

826,432

751,574

359,148

490,993

698,061

71,470

807,395

805,754

339,589

-

-

-

19,037

(54,180)

19,559

490,993

698,061

71,470

826,432

751,574

359,148

Attributable to :
Equity holder of the parent
Non-controlling interests
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(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2015

2016

Consolidated
2017

2015

2016

2017

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

490,993

698,061

71,470

826,432

751,574

359,148

4,031

Adjustments to reconcile net profit to net cash
provided by (used in) operating activities
Depreciation
Allowance for doubtful account (reversal)
Impairment on investment (reversal)

2,467

2,877

4,028

2,546

2,893

(2,842)

(24,631)

-

(2,842)

(24,631)

-

(25,461)

3,000

(46,807)

(19,950)

1,000

(25,376)

Loss (gain) on change investment
Loss (gain) on sale of investment
Unrealized loss (gain) in trading securities

-

-

(23,639)

-

(29,050)

-

-

(29,050)

-

(23,639)
-

76,028

(218,024)

40,671

55,179

(221,208)

19,994

Loss from equipment written off

1

-

-

1

-

-

Dividend received from subsidiaries

-

(7,821)

-

-

-

-

(22,505)

(39,861)

(39,089)

(22,505)

(39,861)

(39,089)

Dividend received from other company
Settlement of service revenue by ordinary shares Of other company

(188,000)

-

-

(188,000)

-

-

1,678

1,608

2,069

1,987

1,942

2,333

Income tax expense of current year

127,921

124,739

11,056

127,921

125,525

11,342

Deferred tax (income) expense

(10,303)

38,973

10,798

(3,823)

40,546

10,780

6,317

6,216

8,276

-

-

2,435

427,244

585,136

38,833

747,896

637,780

321,959

(238,770)

7,749

(38,593)

(251,701)

(5,585)

(97)

4,601

7,490

(8,132)

(15,979)

28,890

(177,078)

Employee benefits

Financial costs
Operating Gain (loss) before changes in operating assets and
liabilities
Operating assets decrease (increase)
Short –Term Investment
Trade accounts receivable - other parties
Trade accounts receivable - related parties

662

(1,800)

7,340

14,935

149,055

928

Other Accounts receivable - other parties

(1,471)

579

(35,377)

(1,099)

633

(40,886)

Other Accounts receivable - related parties

19,587

(4,262)

8,273

-

(788)

788

7

(99)

967

203

5,260

1,253

17,826

2,034

17,738

18,161

2,037

17,954
(514)

Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable – other parties

-

-

-

-

-

Trade accounts payable – related parties

-

106,473

(13,503)

472

333

680

(5,575)

15,473

(131,717)

17,033

3,049

(144,298)

224,111

718,773

(154,171)

529,921

820,664

(19,311)

(6,317)

(6,216)

(8,276)

-

-

(2,435)

(145,661)

(2,532)

(7,366)

(151,411)

(3,253)

(8,300)

72,133

710,025

(169,813)

378,510

817,411

(30,046)

Other current liabilities
Net cash received (paid) from operation
Payment of Interest expense
Payment of Corporate income tax
Net cash provided by (used in) operating activities
Cash flows from investing activities
Investment in subsidiary, (increase)decrease
Other investments, (increase) decrease
Purchase of property, plant and equipments

-

1,260

95,753

-

-

-

(32,000)

(283,087)

61,030

(32,000)

(283,087)

61,031
(200)

(800)

(17,098)

(39)

(800)

(17,098)

Investment Property, (increase) decrease

(8,804)

-

-

(8,804)

-

-

Loan to other parties (increase) decrease

2,842

(25,369)

(250,000)

2,842

(25,369)

(250,000)

189,208

900

(9,000)

-

-

-

-

7,821

-

-

-

-

22,505

39,861

39,089

22,505

39,861

39,089

172,951

(275,712)

(63,167)

(16,257)

(285,693)

(150,080)

-

-

100,000

-

-

100,000

(12,980)

157,710

(126,021)

-

-

-

Loan to related company (increase) decrease
Dividend received from subsidiaries
Dividend received from other company
Net cash provided by (used in) investing activities
Cash flow from financing activities
Short-term loan from financial institution, (increase) decrease
Loan from related company, increase (decrease)
Paid liabilities under financial lease contract
Ordinary shares increased - exercise of warrants

-

-

(3,657)

164,616

183,536

-

164,616

183,536

-

74

-

-

74

-

-

(182,704)

(332,356)

(338,256)

(182,704)

(332,356)

(391,867)

Cash received in advance for exercise warrants
Dividend paid by the Company
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Net cash provided by (used in) financing activities

(30,994)

8,890

(367,934)

(18,014)

(148,820)

(295,524)

(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2015

2016

Difference from translation of financial statements

-

Consolidated
2017

-

2015
-

72,724

2016
(6,150)

2017
(91,355)

Increase (Decrease) in cash and cash equivalents - net

214,090

443,203

(600,914)

416,963

376,748

(567,006)

Cash and cash equivalents, beginning of years

199,872

413,961

857,165

223,620

640,582

1,017,330

413,962

857,164

256,251

640,583

1,017,330

450,324

Cash and cash equivalents, end of years
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RATIO ANALYSIS
(Unit : Baht ‘000)
Audited
The Company Only
Item

2015

2016

Consolidated
2017

2015

2017

2017

Liquidity Ratios
Liquidity Ratio (times)

6.06

2.96

2.59

29.63

13.00

13.09

Quick Ratio (times)

5.93

2.83

2.44

29.37

12.66

12.75
0.18

Cash Ratio (times)
Accounts Receivable/Turnover (times)
Collection Period (days)

0.58

2.04

0.63

6.58

6.53

40.78

53.20

5.85

5.64

7.23

4.50

8.83

6.77

61.49

63.84

49.82

80.03

Accounts Payable/Turnover (times)

-

-

-

-

-

-

Payment Period (days)

-

-

-

-

-

-

Cash Cycle (days)

-

-

-

-

-

-

67.67%

Profitability Ratios
Gross Profit Margin (%)

84.69%

80.60%

60.32%

89.12%

82.71%

Net Operating Profit Margin (%)

78.17%

79.96%

33.77%

84.11%

81.19%

59.86%

8.47%

3.97%

46.73%

5.47%

3.66%

15.11%

Other Profit Margin (%)
Operating Cash / Net Profit (%)

15.28%

85.73%

386.97%

42.62%

93.11%

9.66%

Net Profit Margin (%)

56.74%

64.72%

29.29%

68.22%

71.79%

55.45%

Return on Equity (%)

59.50%

52.24%

5.95%

48.70%

34.59%

13.24%

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

48.89%

40.66%

4.76%

46.47%

32.39%

12.22%

1,591.73%

1,681.73%

190.24%

2,607.58%

1,939.62%

733.01%

0.86

0.63

0.16

0.68

0.45

0.22

Financial Policy Ratios
Debt to Equity Ratio (times)

0.16

0.37

0.32

0.04

0.09

0.08

Capability to Pay Interest Ratio (times)

4.64

86.89

24.16

-

1,881.47

22.42

Capability to Pay Contingency Ratio (times)
Dividend per Ratio (%)
Dividend per Share (Baht per share)

0.46

3.70

0.37

2.09

2.34

0.08

37.21%

26.17%

315.52%

22.63%

22.67%

66.40%

0.04

0.03

0.04

0.04

0.03

0.04

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

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

0.14

0.13

0.01

0.24

0.15

0.06

Diluted earning (loss) per share

0.13

0.13

0.01

0.21

0.14

0.06

0.22

0.29

0.24

0.43

0.47

0.43

Book Value (Baht per share)
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EXPLANATION AND ANALYSIS BY MANAGEMENT
Operating Results of the Company and Its Subsidiaries in 2017
The Company’s policy for revenue recognition is that service income is recognized when services are
rendered based on success of each step of contract and or service fee on completion is recognized
when the service is completely rendered.
Sales and Service Income for 2017 decreased by Baht 291.98 million or by 38.28% to Baht 470.84
million from Baht 762.82 million. This was due to the fact that the Company completed service on
success fee from a big project of year 2016.
In this regard, cost of services and administrative expenses for 2016 increased by Baht 5.34 million or
by 2.63% to Baht 208.68 million from Baht 203.34 million.
As a result, net profit margin decreased from net profit margin 71.79% in 2016 to net profit margin
55.45% in 2017
Investment income decreased by Baht 269.44 million when compared with last year since decreased in
fair value of trading securities as of December 2017, details as the followings:




Unrealized gain in trading securities decreased Baht 221.21 million, gain on sale of trading
securities decreased by Baht 47.46 million from Baht 57.40 million in 2016 to Baht 9.94
million in 2017.
Dividend income decreased from 2016 by Baht 0.77 million from Baht 39.86 million in 2016
to Baht 39.09 million in 2017.

Other revenues increased 125.36% or by Baht 51.46 million from Baht 41.05 million to Baht 92.51
million in 2017. This increase was due to increase on reversal of impairment on investment increased
by Baht 25.38 million, and gain on sale of investment increased by Baht 23.64 million, reversal of
allowance for doubtful accounts decreased by Baht 24.63 million, interest income increased by Baht
1.73 million while other income increased by Baht 25.34 million.
Gross profit margin slightly decreased from 82.71% in 2016 to 67.67% in 2017 resulting in a slightly
decreased of net profit of Baht 339.59 million compared to a net profit of Baht 807.75 million in 2016.
Basic earnings per share decreased from profit per share Baht 0.15 in 2016 to profit per share Baht
0.06 in 2017 while diluted earnings per share decreased from 2016 Baht 0.14 to profit per share Baht
0.06 in 2017.
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Performance by Division
In 2017, 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:
2015
Revenue

Operated By

Business and Financial
Consultancy,

BROOK

Real Estate Brokerage

Binswanger Brooker

and Consultancy

(Thailand) Ltd

Income from Other
Subsidiaries

%
Holding

Baht
’000
764,484

25,000

2016
%

Baht
’000

64.60

707,773

2.11

-

304,153

25.70

54,718

2017
%

Baht
’000

%

63.06

404,602

66.07

-

-

-

4.88

66,233

10.82

Interest Income

BROOK

7,271

0.62

15,187

1.35

16,919

2.76

Dividend Income

BROOK &

22,505

1.90

39,861

3.55

39,089

6.38

-

-

221,208

19.71

-

-

2,304

0.19

57,398

5.12

9,940

1.62

57,807

4.88

26,192

2.33

75,592

12.35

1,183,524

100.00

1,122,337

100.00

612,376

100.00

Subsidiaries
Unrealized gain in

BROOK &

Trading securities

Subsidiaries

Gain on sale of
Trading securities
Other Income*

BROOK &
Subsidiaries
BROOK &
Subsidiaries

Total Revenues

Notes:
*

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

The Company and its subsidiaries’ revenue in 2017 from business activity of business and financial
consulting, Real Estate Brokerage and Consultancy and investment advisory totaled Baht 470.84
million, which accounted for 76.83% of the total consolidated revenues in 2017.
Dividend income of Baht 39.09 million, accounting for 6.38% of total revenues in 2017 due to dividend
income from trading securities. Interest income increased by Baht 1.73 million to Baht 16.92 million in
2017 from Baht 15.19 million in the previous year.
No unrealized gain from trading securities in 2017 and Gain on sale of trading securities of Baht 9.94
million, accounted for 1.62% of the total consolidated revenues in 2017. Other revenues totaled Baht
75.59 million, which accounted for 12.35% of the total consolidated revenues in 2017 which included
reversal of impairment on investment of Baht 25.38 million, gain on sale of investment of Baht 23.64
million and others of Baht 26.57 million.
Cost of services increased by Baht 20.30 million from Baht 131.93 million to Baht 152.23 million in
2017. This was mainly due to increase in management fee from oversea companies in 2017.
Selling and administrative expenses decreased by Baht 14.97 million from Baht 71.42 million to Baht
56.45 million. The increase is due to staff and management benefit and marketing services.
This has caused the Company’s gross profit margin up slightly decreased from 82.71% in 2016 to
67.67% in 2017.
This has caused the Company and its subsidiaries to register a consolidated net profit of Baht 339.59
million for the year from a net profit of Baht 805.75 million in 2016. Net profit margin decreased from net
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profit margin 71.79% in the previous year to net profit margin 55.45% in 2017. Diluted earnings per
share of Baht 0.06 in 2017 decreased from earnings per share of Baht 0.14 in 2016.
Financial Status of the Company and Its Subsidiaries
Assets
As at 31 December 2017, consolidated total assets decreased by Baht 161.19 million or by 5.64% to
Baht 2,699.03 million from Baht 2,860.22 million in 2016. Details are as follows:


Total current assets decreased by Baht 421.91 million. This was mainly due to decrease in
cash and cash equivalents by Baht 567 million from operating results. Short term investment
decreased by Baht 19.90 million, increased in trade accounts receivable –non related
companies by Baht 177.08 million, decreased in trade accounts receivable - related companies
by Baht 0.93 million, increased in accounts receivable – other, related companies by Baht
40.09 million, Loan non-related companies decreased by Baht 50 million and decreased in
other current assets –value added tax –net by Baht 1.25 million.



Total non-current assets increased by Baht 260.72 million. This was mainly due to decreased
in deposit with restriction by Baht 15 million, decreased in other investments by Baht 12.01
million, increased in Loans – Long term by Baht 300 million, decreased in property plant and
equipment -net by Baht 3.39 million, decreased in investment property by Baht 0.44 million,
decreased in deferred tax assets by Baht 7.61 million, decreased in withholding tax withheld by
Baht 0.83 million

Trade accounts receivable- net non-related companies total amount Baht 180.45 million was net from
allowance for doubtful accounts amounting to Baht 2.51 million which was overdue over 365 days.
Most of them were lack of liquidity and not existing. The Company had considered that setting up
allowance for doubtful accounts Baht 2.51 million was adequate and sufficient.
Trade accounts receivable- net non-related companies total amount Baht 180.45 million was accounts
receivable overdue not more than 30 days.
Other investments (net) include
1. A subsidiary, Brooker International Co., Ltd, invests in common shares of Civetta Capital, fund
management in Civetta Fund, amounting to Baht 554.05 equivalent to EURO 12.50 which represents
12.5% of the total ordinary shares.
2. Advance Finance Plc, Finance Company, amounting to Baht 160 million.
3. Absolute Clean Energy Co., Ltd., Energy Company, amounting to 200 million.
Liabilities and Shareholders’ Equity
Consolidated total liabilities decreased by 15.32% or Baht 35.64 million to Baht 197.05 million in 2017
from Baht 232.69 million in the previous year. The decrease is due to increase in current liabilities by
Baht 33.47 and non-current liabilities by Baht 2.17 million. The Company had only current and no longterm liabilities.
Increased in current liabilities major came from short term loan from Financial Institution by Baht 100
million, accounts payable - related decreases by Baht 0.59 million, accounts payable - Other increased
by Baht 0.76 million, accounts payable – Other non-related companies decreased by Baht 18.14
million and accrued corporate income decreased by Baht 120.36 million. Current portion – Liabilities
under financial lease contract increased by Baht 5.49 million, other current liabilities decreased by Baht
0.63 million.
Non-current liabilities are comprised of liabilities under finance lease contract decreased by Baht 9.15
million, increased from employee benefit obligation by Baht 4.18 million and increased by deferred tax
liabilities by Baht 2.80 million.
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As at 31 December 2017, shareholder’s equity decreased by 4.78% or Baht 125.55 million from Baht
2,627.53 million in 2016 to Baht 2,501.98 million in 2017 as recorded consolidated net profit Baht
339.59 million, increase in Non-controlling interests of Baht 19.56 million, decrease in difference from
translation of financial statements of Baht 91.36 million, dividend payment of Baht 391.87 million and
transfer loss from estimate of actuarial – assumptions to retained earnings of Baht 1.47 million.
As the Company registered a net profit of Baht 71.47 million in 2017 in its separate financial statement,
together with during the year made cash interim dividend payment of Baht 338.26 million. The
Company had completely appropriated Baht 70.59 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 2017 for the Company only was Baht
422.10 million and for the consolidated financial statements was Baht 1,508.09 million.
Debt to equity ratio of 0.08 times as at 31 December 2017 compared to 0.09 times in 2016, the
Company had slightly increased in liquidity in 2017 of 13.09 times as opposed to 13.00 times in the
previous year. Return on asset and return on equity ratios for the year are equal to 12.22% and
13.24%, respectively.
Cash Flow
As at 31 December 2017, cash and cash equivalent was Baht 450.32 million, which is a net decrease
of Baht 567.01 million from 2016 with operating gain before changes in operating assets and liabilities
of Baht 321.96 million, net cash used in operating activities of Baht 352.01 million, net cash used in
investing activities of Baht 150.08 million, and net cash used in by financing activities of Baht 295.52
million, as well as translation adjustment of the financial statement of the overseas subsidiaries
decrease of Baht 91.36 million.
Net cash used in operating activities of Baht 352.01 million were used by short term investment of Baht
0.10 million, used in trade accounts receivable –other parties of Baht 177.08 million, provided by trade
accounts receivable – related parties of Baht 0.93 million, used in Other accounts receivable – other
parties of Baht 40.10 million, provided by Other current assets and Other non-current assets of Baht
19.21 million, provided by trade accounts payable –related parties and other accounts payable – other
parties by Baht 0.17 million, used in other accounts payable –other parties by Baht 18.14 million, used
in other current liabilities of Baht 119.34 million, used in other non-current liabilities by Baht 6.82 million
and payment of Corporate income tax of Baht 8.30 million and payment of interest expense of Baht
2.44 million.
Net cash used in investing activities of Baht 150.08 million were provided by other investment decrease
of Baht 61.03 million, used in purchase of property, plant and equipment of Baht 0.20 million, used by
loan to other parties increase of Baht 250 million. Dividend received from other company by Baht 39.09
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 295.52 million were cash received for short-term loan from
financial institution of Baht 100 million, paid liabilities under financial lease contract of Baht 3.65 million
and dividend paid by the Company of Baht 391.87 million
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Audit Fee for 2017
(1) Audit Fee
Audit fee of the Company and its subsidiaries for the year 2017 payable to A.M.T. & Associates
was:
 Audit Fee of Baht 1,675,000
(The Audit fee of the company and its subsidiaries in 2017 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

Opinion
I have audited the consolidated financial statements of The Brooker Group.Public Company Limited and
its subsidiaries (the “Group”) and the separate financial statements of The Brooker Group.Public
Company Limited (the “Company”) which comprise the consolidated and separate statements of
financial position as of December 31, 2017, and the related consolidated and separate statements of
changes in equity, income, comprehensive income, and cash flows for the year then ended, and notes
to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying consolidated and separate 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, 2017, and financial
performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards (“TFRSs”).
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated
and Separate Financial Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance
with the Federation of Accounting Professions Code of Ethics for Professional Accountants together
with the ethical requirements that are relevant to my audit of the consolidated and separate financial
statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my
opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my
audit of the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were
addressed in the context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole,
and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
Key Audit Matters included Audited Procedures are as follows:
Revenue recognition and Short - term Investment : As the statement of income, the Group presented
services income amounting to Baht 470.84 million and unrealized loss in trading securities amounting to
Baht 19.99 million. The balance of short - term investment has been presented in the consolidate
statements of financial position amounting to Baht 1,288.18 million. The “Group” determines to apply its
accounting policy in note 1.51 revenue recognition and note 1.5.4 short - term investment, to financial
statement, and disclosure in note 4 short - term investment to financial statement.
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Due to revenue is a significant transaction in presenting the “Group” performance, even the structure of
revenue recognition as the contract is not complex, but the compensation condition of key contracts are
set forth as success fee, which the amount of each contract is high value.
In addition, the “Group” has invested in high amount (47.73% of total assets) of trading securities and
private fund, which to be marked the book value to fair value on each end of accounting periods, based
on the various source of information which risk in error and discrepancy may be arising.
Therefore My Audited Procedures to the Key Audit Matters are as follow;
a. Revenue recognition on service incomes
To understand and test of the internal control systems together with substantive test the
recording transaction of the selected samples.
b. Short - term Investment
To understand and test of internal control of investment process together with substantive test
of selected samples from the Investment fair value report, including adjustment of the fair value
of the investments and unrealized gain or loss in the investments.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information
included in the annual report of the Group, but does not include the financial statements and my
auditor’s report thereon, which is expected to be made available to me after the date of this auditor’s
report.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information
and I do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is
to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required
to communicate the matter to those charged with governance and the management of the Group.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and
Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate
financial statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for
assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative
but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s financial
reporting process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate
financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these consolidated and separate financial
statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. I also:


Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.



Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Group’s and the Company’s internal control.



Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.



Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and Company’s ability to continue as a
going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my
auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the
Company to cease to continue as a going concern.



Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial
statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.



Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements.
I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely
responsible for my audit opinion.
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I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters
that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that
were of most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current
period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law
or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,
I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of
doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

( CHAIYUTH ANGSUWITHAYA )
Certified Public Accountant
Registration No. 3885

A.M.T. & ASSOCIATES
Bangkok, Thailand
February 19, 2018
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FINANCIAL STATEMENTS
THE BROOKER GROUP PUBLIC CO., LTD. AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2017
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
Note

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents

3

450,323,877.00

1,017,330,154.56

256,250,858.20

857,164,767.07

Short-term investments

4

1,288,178,808.32

1,308,075,268.15

673,996,001.29

676,074,377.20

-

-

-

-

180,448,361.60

3,370,500.00

11,342,000.00

3,210,000.00

2.2

12,297,206.51

13,225,183.44

428.00

7,340,397.82

6

43,085,179.89

2,198,956.45

37,306,420.66

1,929,322.44

-

788,059.48

2,828.00

8,275,829.45

50,000,000.00

-

50,000,000.00

-

-

15,000,000.00

6,000,000.00

8,226,188.12

9,479,008.43

6,148,533.14

7,115,380.55

1,982,559,621.44

2,404,467,130.51

1,000,047,069.29

1,617,110,074.53

Investment in right to purchase shares

4.7

Trade accounts receivable - net
Non-related companies
Related companies

5

Accounts receivable - Other
Non-related companies
Related companies

2.3

Loans
Non-related companies
Related companies

7
2.4

Other current assets
Value added tax - net
TOTAL CURRENT ASSETS

NON-CURRENT ASSETS
Deposit with restriction

8

-

15,000,000.00

-

15,000,000.00

Investments in subsidiary companies

9

-

-

58,077,100.00

132,399,078.66

Other investments

10

360,000,554.05

372,015,527.62

360,000,000.00

372,014,919.99

Loans - Long term

11

300,000,000.00

-

300,000,000.00

-

Property, Plant and Equipment - net

12

37,151,665.65

40,542,339.01

36,990,947.65

40,539,066.82

Investment Property

13

7,811,043.82

8,251,221.48

7,811,043.82

8,251,221.48

Deferred tax assets

20.3

7,956,011.77

15,563,593.28

7,271,118.65

14,815,879.36

3,385,360.57

4,216,213.53

1,192,249.28

2,531,547.96

162,900.00

162,900.00

162,900.00

87,300.00

716,467,535.86

455,751,794.92

771,505,359.40

585,639,014.27

2,699,027,157.30

2,860,218,925.43

1,771,552,428.69

2,202,749,088.80

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

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO., LTD. AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AS AT 31 DECEMBER 2017
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
Note

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Short-term loan from Financial Institution

16

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

Non-related companies

14

761,911.94

1,275,827.43

-

-

Related companies

2.5

1,835,627.01

1,155,711.21

92,970,000.00

106,473,400.00

Non-related companies

15

32,283,834.39

50,426,649.08

29,214,020.36

37,458,771.21

Related companies

2.6

-

-

5,329,025.17

4,269,754.74

2.7

-

-

142,388,800.00

268,410,000.00

5,165,386.79

125,525,078.37

5,165,386.79

124,738,357.71

9,125,800.99

3,634,084.86

9,125,800.99

3,634,084.86

1,382,528.00

2,162,995.58

742,028.00

639,095.58

915,401.82

764,668.31

783,657.15

679,612.13

151,470,490.94

184,945,014.84

385,718,718.46

546,303,076.23

-

9,148,416.94

-

9,148,416.94

20.3

19,730,444.50

16,926,598.47

19,695,788.90

16,926,598.47

18

25,844,393.00

21,667,371.00

23,855,531.00

19,364,405.00

45,574,837.50

47,742,386.41

43,551,319.90

45,439,420.41

197,045,328.44

232,687,401.25

429,270,038.36

591,742,496.64

22

705,918,641.00

705,918,641.00

705,918,641.00

705,918,641.00

22

704,700,608.25

704,700,608.25

704,700,608.25

704,700,608.25

144,890,157.11

144,890,157.11

144,890,157.11

144,890,157.11

70,591,864.10

70,591,864.10

70,591,864.10

70,591,864.10

1,508,089,456.55

1,561,841,705.85

422,099,760.87

690,823,962.70

(2,584,557.68)

88,770,937.79

-

-

2,425,687,528.33

2,570,795,273.10

1,342,282,390.33

1,611,006,592.16

76,294,300.53

56,736,251.08

-

-

2,501,981,828.86

2,627,531,524.18

1,342,282,390.33

1,611,006,592.16

2,699,027,157.30

2,860,218,925.43

1,771,552,428.69

2,202,749,088.80

Accounts Payable – Trade

Accounts Payable – Other

Loan from related companies
Accrued corporate income tax
Current portion – Liabilities under financial lease contract

17

Other current liabilities
Suspense output tax
Others
TOTAL CURRENT LIABILITIES
NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilities under financial lease contract
Deferred tax liabilities

17

Employee benefits obligation
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital - Baht 0.125 each
Registered
- Ordinary share 5,647,349,128 shares
Issued and paid up
- Ordinary share 5,637,604,866 shares

Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated - Legal reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Total Equity of the Parent
Non-controlling interests
Total Shareholders' Equity
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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704,700,608.25

-

-

-

-

-

-

21
-

(8,720,308.75)

110,342,515.12

8,720,308.75

22

594,358,093.13

Warrants

144,890,157.11

-

-

-

81,987,738.82

62,902,418.29

-

-

-

-

(73,790.08)

73,790.08

70,591,864.10

-

17,283,694.05

-

-

53,308,170.05

Other components of shareholders' equity

1,561,841,705.85

805,753,540.05

(17,283,694.05)

(332,356,382.88)

-

1,105,728,242.73

88,770,937.79

(6,149,932.74)

-

-

-

94,920,870.53

-

-

-

-

-

-

88,770,937.79

(6,149,932.74)

-

-

-

94,920,870.53

2,570,795,273.10

799,603,607.31

-

(332,356,382.88)

183,536,155.11

1,920,011,893.56

Equity
attributable to
Total other
Difference from Gain (loss)
equity holders
components
translation of from estimate
of parent
Unappropriated
of
financial
of actuarial
shareholders'
statements
assumptions
equity

Retained earnings
Share
Premium
subscriptions
(Discount) on
received
Share capital
Appropriated
in advance
legal reserve

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

Ending balance as at December 31, 2016

Total comprehensive income (loss)
for the year

Appropriated to legal reserve

Cash Dividend paid

Ordinary shares increased - exercise of warrants

Changes in equity

Beginning balance as at January 1, 2016

Note

Issued and
paid – up
share capital

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2017

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THE BROOKER GROUP PUBLIC CO., LTD. AND ITS SUBSIDIARIES

56,736,251.08

(54,180,153.59)

-

-

-

110,916,404.67

Non
Controlling
Interests

2,627,531,524.18

745,423,453.72

-

(332,356,382.88)

183,536,155.11

2,030,928,298.23

Total

(Unit : Baht)
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Beginning balance as at January 1, 2017

Warrants

-

-

144,890,157.11

-

-

-

-

-

-

144,890,157.11

-

-

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

704,700,608.25

-

Transfer gain(loss) from estimate of acturial
- assumptions to retained earnings

Ending balance as at December 31, 2017

-

Difference from change in non-controlling interests

-

21

704,700,608.25

Issued and
paid – up
share capital

Total comprehensive income (loss) for the year

Cash Dividend paid

Changes in equity

Note

-

-

-

-

-

-

Premium
Share
(Discount)
subscriptions
on
received in
Share capital
advance

70,591,864.10

-

-

-

-

70,591,864.10

Appropriated
legal reserve

1,508,089,456.55

(1,475,301.60)

-

339,589,992.26

(391,866,939.96)

1,561,841,705.85

(2,584,557.68)

-

-

(91,355,495.47)

-

88,770,937.79

-

1,475,301.60

-

(1,475,301.60)

-

-

(2,584,557.68)

1,475,301.60

-

(92,830,797.07)

-

88,770,937.79

2,425,687,528.33

-

-

246,759,195.19

(391,866,939.96)

2,570,795,273.10

Equity
attributable to
Gain (loss)
Total other
equity holders
from estimate components of
of parent
of actuarial
shareholders'
assumptions
equity

Other components of shareholders' equity

Difference from
translation of
Unappropriated
financial
statements

Retained earnings

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2017

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (Continued)

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THE BROOKER GROUP PUBLIC CO., LTD. AND ITS SUBSIDIARIES

76,294,300.53

-

(452.27)

19,558,501.72

-

56,736,251.08

Non
Controlling
Interests

2,501,981,828.86

-

(452.27)

266,317,696.91

(391,866,939.96)

2,627,531,524.18

Total

(Unit : Baht)
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THE BROOKER GROUP PUBLIC CO., LTD. AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
SEPARATE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017
(Unit : Baht)
Other
components
of
shareholders'
equity

Retained earnings (Deficit)

Note
Beginning balance as
at January 1, 2016

Share
subscriptions
received
in advance

Issued and
paid - up
share
capital

Warrants

Premium
(Discount)
on Share
capital

594,358,093.13

8,720,308.75

62,902,418.29

73,790.08

53,308,170.05

Appropriated
legal reserve

Gain (loss)
from estimate
of actuarial
Unappropriated assumptions
342,402,646.01

-

Total
1,061,765,426.31

Changes in equity
Ordinary shares
Increased –
exercise of warrants

22

110,342,515.12

(8,720,308.75)

81,987,738.82

(73,790.08)

-

-

-

183,536,155.11

Cash Dividend paid

21

-

-

-

-

-

(332,356,252.88)

-

(332,356,252.88)

-

-

-

-

17,283,694.05

(17,283,694.05)

-

-

-

-

-

-

-

698,061,263.62

-

698,061,263.62

Ending balance as at
December 31, 2016

704,700,608.25

-

144,890,157.11

-

70,591,864.10

690,823,962.70

-

1,611,006,592.16

Beginning balance as
at January 1, 2017

704,700,608.25

-

144,890,157.11

-

70,591,864.10

690,823,962.70

-

1,611,006,592.16

-

-

-

-

-

(338,256,291.96)

-

(338,256,291.96)

-

-

-

-

-

71,469,669.33

(1,937,579.20)

69,532,090.13

-

-

-

-

-

(1,937,579.20)

1,937,579.20

-

704,700,608.25

-

144,890,157.11

-

70,591,864.10

422,099,760.87

-

1,342,282,390.33

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

Changes in equity
Cash Dividend paid
Total
comprehensive
income (loss) for
the year
Transfer gain(loss)
from estimate
of acturial
- assumptions to
retained earnings
Ending balance as at
December 31, 2017

21

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 2017
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

For the years ended December 31

For the years ended December 31

Note

2017

2016

2017

2016

REVENUES
Services income

470,835,431.23

762,817,412.81

80,741,514.39

712,610,910.55

-

221,207,745.60

-

218,024,232.82

9,940,266.85

57,397,512.77

10,127,252.85

57,397,512.77

39,089,333.61

39,861,390.26

39,089,333.61

47,682,164.26

16,919,365.82

15,186,887.87

17,047,377.62

15,345,160.72

-

24,630,626.00

-

24,630,626.00

25,375,997.46

-

46,807,021.80

-

Gain on change investment

23,639,384.31

-

23,639,384.31

-

Others

26,576,080.91

1,234,955.76

26,525,489.62

2,826,856.43

612,375,860.19

1,122,336,531.07

243,977,374.20

1,078,517,463.55

152,229,176.95

131,926,989.60

32,040,530.96

138,226,356.28

56,446,470.75

71,415,383.05

54,034,567.47

69,302,251.32

19,993,548.65

-

40,671,211.27

-

9

-

-

15,630,053.09

-

9, 10

-

1,000,000.00

-

2,999,970.00

2,435,127.31

346,236.22

8,276,296.48

6,216,148.90

Total expenses

231,104,323.66

204,688,608.87

150,652,659.27

216,744,726.50

Profit (loss) before income tax

381,271,536.53

917,647,922.20

93,324,714.93

861,772,737.05

(22,123,042.55)

(166,074,358.01)

(21,855,045.60)

(163,711,473.43)

359,148,493.98

751,573,564.19

71,469,669.33

698,061,263.62

339,589,992.26

805,753,540.05

71,469,669.33

698,061,263.62

19,558,501.72

(54,179,975.86)

-

-

359,148,493.98

751,573,564.19

71,469,669.33

698,061,263.62

0.06

0.15

0.01

0.13

5,637,604,866

5,356,325,304

5,637,604,866

5,356,325,304

0.06

0.14

0.01

0.13

5,637,604,866

5,557,192,683

5,637,604,866

5,557,192,683

Unrealized gain in trading securities
Gain on sales of trading securities
Dividend income
Other income
Interest income
Reversal of allowance for doubtful accounts
Reversal of impairment on investment

9, 10

Total revenues
EXPENSES
Cost of services
Administrative expenses
Unrealized loss in trading securities
Loss from subsidiary's liquidation
Impairment on investments

4.4

Financial costs

Income tax expense

20.2

NET PROFIT (LOSS)
Net income (loss) attributable to :
Equity holders of the parent
Non-controlling interests

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

19

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

19

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 2017
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

For the years ended December 31

For the years ended December 31

Note

Profit (loss) for the years

2017

2016

2017

2016

359,148,493.98

751,573,564.19

71,469,669.33

698,061,263.62

(91,355,495.47)

(6,149,932.74)

-

-

(1,844,127.00)

-

(2,421,974.00)

-

368,825.40

-

484,394.80

-

(92,830,797.07)

(6,149,932.74)

(1,937,579.20)

-

266,317,696.91

745,423,631.45

69,532,090.13

698,061,263.62

246,759,195.19

799,603,607.31

69,532,090.13

698,061,263.62

19,558,501.72

(54,179,975.86)

-

-

266,317,696.91

745,423,631.45

69,532,090.13

698,061,263.62

Other comprehensive income (loss)
Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods :
Exchange differences on translation of foreign operations
Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods :
Gain (loss) from estimate of actuarial assumptions

18

Income tax in other component of shareholders's equity

20.4

Other comprehensive income (loss) for the
years, net of tax
Total comprehensive income (loss) for the years

Total comprehensive income (loss) attributable to :
Equity holders of the parent
Non-controlling interests

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 2017
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

For the years ended December 31

For the years ended December 31

Note

2017

2016

2017

2016

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

359,148,493.98

751,573,564.19

71,469,669.33

698,061,263.62

4,030,981.41

2,893,392.81

4,027,670.66

2,876,506.87

-

(24,630,626.00)

-

(24,630,626.00)

(25,375,997.46)

1,000,000.00

(46,807,021.80)

2,999,970.00

(23,639,384.31)

-

(23,639,384.31)

-

19,993,548.65

(221,207,745.60)

40,671,211.27

(218,024,232.82)

-

-

-

(7,820,774.00)

(39,089,333.61)

(39,861,390.26)

(39,089,333.61)

(39,861,390.26)

2,332,895.00

1,941,454.00

2,069,152.00

1,607,972.00

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

12, 13

Allowance for doubtful account (reversal)
Impairment on investment (reversal)

9 , 10

Loss (gain) on change investment
Unrealized loss (gain) in trading securities

4.4

Dividend received from subsidiaries
Dividend received from other company
Employee benefits

18

Income tax expense of current year

20.1

11,342,789.61

125,525,078.37

11,056,699.66

124,738,357.71

Deferred tax (income) expense

20.1

10,780,252.94

40,545,968.64

10,798,345.94

38,973,115.72

2,435,127.31

-

8,276,296.48

6,216,148.90

321,959,373.52

637,779,696.15

38,833,305.62

585,136,311.74

(97,088.82)

(5,585,239.39)

(38,592,835.36)

7,749,189.00

(177,077,861.60)

28,890,000.00

(8,132,000.00)

7,490,000.00

927,976.93

149,054,883.23

7,339,969.82

(1,800,234.15)

(40,886,223.44)

633,424.61

(35,377,098.22)

578,949.68

788,059.48

(788,059.48)

8,273,001.45

(4,261,774.73)

1,252,820.31

5,259,704.95

966,847.41

(98,781.87)

17,953,707.52

2,036,995.20

17,737,683.27

2,033,837.98

Financial costs
Operating gain (loss) before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase), decrease
Short - term Investment
Trade accounts receivable - other parties
Trade accounts receivable - related parties
Other accounts receivable - other parties
Other accounts receivable - related parties

4.3
5
2.2
6
2.3

Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase, (decrease)
Trade accounts payable - other parties

14

(513,915.49)

-

-

-

Trade accounts payable - related parties

2.5

679,915.80

333,579.09

(13,503,400.00)

106,473,400.00

Other accounts payable - other parties

15

(18,142,814.69)

9,349,653.53

(8,244,750.85)

6,882,184.95

Other accounts payable - related parties

2.6

-

-

1,059,270.43

1,010,625.42

(119,339,290.50)

(17,390,691.53)

(117,452,115.33)

(3,177,322.54)

(6,815,521.94)

11,089,870.94

(7,079,264.94)

10,756,388.94

(19,310,862.92)

820,663,817.30

(154,171,386.70)

718,772,774.42

(2,435,127.31)
(8,300,257.38)

(3,252,948.61)

(8,276,296.48)
(7,365,297.46)

(6,216,148.90)
(2,531,547.96)

(30,046,247.61)

817,410,868.69

(169,812,980.64)

710,025,077.56

Other current liabilities
Other non-current liabilities
Net cash received from operation
Payment of interest expense
Payment of Corporate income tax
Net cash provided by (used in) operating activities

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these 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 2017
(Unit : Baht)

Note

Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

For the years ended December 31

For the years ended December 31

2017

2016

2017

2016

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES :
Cash from subsidiary's liquidation (increase)

9

-

-

95,753,003.00

1,260,375.00

Other investment, (increase) decrease

10

61,030,355.34

(283,087,126.23)

61,030,301.76

(283,086,953.00)

Purchase of property, plant and equipments

12

(200,130.39)

(17,097,727.04)

(39,373.83)

(17,097,727.04)

(250,000,000.00)

(25,369,374.00)

(250,000,000.00)

(25,369,374.00)

-

-

(9,000,000.00)

900,000.00

-

-

-

7,820,774.00

39,089,333.61

39,861,390.26

39,089,333.61

39,861,390.26

(150,080,441.44)

(285,692,837.01)

(63,166,735.46)

(275,711,514.78)

16

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

2.7

-

-

(126,021,200.00)

157,710,000.00

17

(3,656,700.81)

-

(3,656,700.81)

-

-

183,536,155.11

-

183,536,155.11

9

(452.27)

-

-

-

21

(391,866,939.96)

(332,356,382.88)

(338,256,291.96)

(332,356,252.88)

(295,524,093.04)

(148,820,227.77)

(367,934,192.77)

8,889,902.23

(91,355,495.47)

(6,149,932.74)

-

-

(567,006,277.56)

376,747,871.17

(600,913,908.87)

443,203,465.01

1,017,330,154.56

640,582,283.39

857,164,767.07

413,961,302.06

450,323,877.00

1,017,330,154.56

256,250,858.20

857,164,767.07

-

-

67,162,234.10

-

-

-

4,041,011.15

-

-

-

70,454,406.91

-

-

-

748,838.34

-

decrease

Loan to other parties (increase) decrease

7, 11

Loan to related company (increase) decrease

2.4

Dividend received from subsidiaries
Dividend received from other company
Net cash provide by (used in) investing
Activities
CASHFLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Short-term loan from financial institution,
(increase) decrease
Loan from related company, (increase)
decrease
Paid liabilities under financial lease contract
Ordinary shares increased - exercise of
warrants
Cash paid to non-controlling interest of
subsidiary for capital reduction
Dividend paid by the Company
Net cash provided by (used in) financing
Activities
Difference from translation of financial statements
INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH
EQUIVALENTS – NET
CASH AND CASH EQUIVALENTS,
BEGINNING OF YEARS
CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEARS
OPERATING AND INVESTMENT ACTIVITIES
NOT AFFECTING CASH
Decrease in loan from subsidiary company
Decrease in other payable - related party, accrued
interest to subsidiary
Decrease in investment on subsidiaries
Decrease in other receivable - related party ,
advance from subsidiary

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, 2017

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, 2017 and 2016,
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, 2017 and 2016 amount of Baht 954.84
million and Baht 803.57 million respectively, (equivalent to 35.38% and 28.08% respectively
of total assets in the consolidated financial statement), total liabilities amount of Baht 3.82
million and Baht 12.07 million respectively (equivalent to 1.94% and 5.16% respectively of total
liabilities in the consolidated financial statement) and net profit for the years then ended, amount
of Baht 272.30 million and Baht 21.67 million respectively (equivalent to 80.18% of net profit and
2.69% 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

Subsidiary companies
Brooker Capital Company Limited (1)

As at December 31
2017

2016

Investment in other
companies

Share holding and joint
directors

Thailand

-

99.99

Real estate brokerage
and consultancy

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Business consultant

Indirect Share holding
and joint directors

Thailand

-

-

Brooker Corporate Advisory Co., Ltd

Business consultant

Share holding and joint
directors

Thailand

99.99

99.99

Brooker Business Development Co.,Ltd.

Business 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

-

-

Jaturus Project Co., Ltd.

Real estate, Consultancy

Joint directors

Thailand

-

-

Brooker Sukhothai Fund

Foreign Fund

Joint directors

British Virgin Island

-

-

Civetta Capital Co., Ltd.

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

-

-

A shareholder in
subsidiary

British Virgin Islands

-

-

Binswanger Brooker (Thailand) Limited
Brooker Planner Co., Ltd
(Shareheld by Brooker Corporate Advisory
Co., Ltd.)

(Shareheld by Brooker International
Company Limited)

Related Companies

Asian Ocean Enterprises Limited

(1)

Investment company

On August 30, 2017, the shareholder of Brooker Capital Co., Ltd has a resolution to dissolve the company, which has been registered to the
Ministry of Commerce on September 8, 2017 and registered the completion of liquidation on November 29, 2017.
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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 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, 2017 in the year indicated
as follows.
1.4.2 Financial reporting standards which are not effective for the current year
During the year, 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, 2018 as follows.

Accounting Standards
TAS

1

Presentation of Financial Statements (revised 2017)

TAS

2

Inventories (revised 2017)

TAS

7

Statement of Cash Flows (revised 2017)

TAS

8

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (revised 2017)

TAS

10

Events after the Reporting Period (revised 2017)

TAS

11

Construction Contracts (revised 2017)

TAS

12

Income Taxes (revised 2017)

TAS

16

Property, Plant and Equipment (revised 2017)

TAS

17

Leases (revised 2017)

TAS

18

Revenue (revised 2017)

TAS

19

Employee Benefits (revised 2017)

TAS

20

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance (revised 2017)

TAS

21

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised 2017)

TAS

23

Borrowing Costs (revised 2017)

TAS

24

Related Party Disclosures (revised 2017)

TAS

26

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (revised 2017)

TAS

27

Separate Financial Statements (revised 2017)

TAS

28

Investments in Associates and Joint Ventures (revised 2017)

TAS

29

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (revised 2017)

TAS

33

Earnings per Share (revised 2017)

TAS

34

Interim Financial Reporting (revised 2017)

TAS

36

Impairment of Assets (revised 2017)

TAS

37

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (revised 2017)

TAS

38

Intangible Assets (revised 2017)

TAS

40

Investment Property (revised 2017)

TAS

41

Agriculture (revised 2017)

Financial Reporting Standards
TFRS

2

Share - based Payment (revised 2017)

TFRS

3

Business Combinations (revised 2017)

TFRS

4

Insurance Contracts (revised 2017)

TFRS

5

Non - current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (revised 2017)

TFRS

6

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources (revised 2017)

TFRS

8

Operating Segments (revised 2017)

TFRS 10

Consolidated Financial Statements (revised 2017)

TFRS 11

Joint Arrangements (revised 2017)
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TFRS

12

Disclosure of Interests in Other Entities (revised 2017)

TFRS

13

Fair Value Measurement (revised 2017)

Accounting Standard Interpretations
TSIC

10

Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities (revised 2017)

TSIC

15

Operating Leases - Incentives (revised 2017)

TSIC

25

Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders (revised 2017)

TSIC

27

Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
(revised 2017)

TSIC

29

Service Concession Arrangements : Disclosures (revised 2017)

TSIC

31

Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services (revised 2017)

TSIC

32

Intangible Assets - Web Site Costs (revised 2017)

Financial Reporting Standard Interpretations
TFRIC

1

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
(revised 2017)

TFRIC 4

Determining whether an Arrangement contains a Lease (revised 2017)

TFRIC 5

Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration

TFRIC 7

Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2017)

TFRIC 10

Interim Financial Reporting and Impairment (revised 2017)

TFRIC 12

Service Concession Arrangements (revised 2017)

TFRIC 13

Customer Loyalty Programmes (revised 2017)

TFRIC 14

TAS 19 (revised 2017) - The Limit on a Defined Benefit Asset,

and Environmental Rehabilitation Funds (revised 2017)
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (revised 2017)

Minimum Funding Requirements and their Interaction (revised 2017)
TFRIC 15

Agreements for the Construction of Real Estate (revised 2017)

TFRIC 17

Distributions of Non - cash Assets to Owners (revised 2017)

TFRIC 18

Transfers of Assets from Customers (revised 2017)

TFRIC 20

Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (revised 2017)

TFRIC 21

Levies (revised 2017)

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 33, TAS 34, TAS 36, TAS 37 and TFRS 8 and 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.
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Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly
liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject
to withdrawal restrictions.

1.5.3

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

1.5.4

Temporary investments
Trading securities are presented at fair value. Gains or losses arising from changes
in the carrying amounts of securities are included in determining gains or losses.
The fair value of trading securities is based on the latest bid price of the last working
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand.
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 straightline 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

10

Depreciation is included in determining of 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.
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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.
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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RELATED PARTY TRANSACTION
2.1

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

Separate

Financial Statement

Financial Statement

2017

2016

2017

Pricing Policy

2016

Related companies
Service income

5,901

220

221

220

At the rate determined under the contract

106

106

106

106

At the rate determined under the contract

52,948

52,918

-

-

At the rate determined under the contract

138

165

138

165

At the rate determined under the contract

Service income

-

-

4,023

4,063

At the rate determined under the contract

Rental income

-

-

449

449

At the rate determined under the contract

Interest income

-

-

185

241

At the interest rate 2.85% p.a.

Dividend income

-

-

-

7,821

At the announced rate

Interest expense

-

-

6,026

5,870

At the interest rate 2.85% p.a.

Consulting fee

-

-

-

104,960

Rental income
Management income
Other
Subsidiary companies

At the rate determined under the contract

Management remuneration comprised of salary, bonus, life insurance premium, board of directors meeting allowance and
directors compensation etc. for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follow;

BAHT
Consolidated Financial Statement
2017
Benefits – short-term
Benefits – after retirement
Total

2016

Separate Financial Statement
2017

2016

43,261,989.74

50,625,711.12

43,261,989.74

50,625,711.12

1,204,681.00

1,021,147.00

1,204,681.00

1,021,147.00

44,466,670.74

51,646,858.12

44,466,670.74

51,646,858.12

The outstanding balances of assets and liabilities with the subsidiary and related companies presented in the
statements of financial position as of December 31, 2017 and 2016 as follows:-
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2.2 TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)

Consolidated Financial
Statement
December 31,
December 31,
2017

Separate Financial
Statement
December 31, December 31,

2016

2017

2016

TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED
COMPANIES
Subsidiary companies
Brooker Business Development Co.,Ltd.

-

-

-

4,464,846.28

Brooker Planner Company Limited

-

-

-

2,871,208.03

-

-

-

7,336,054.31

428.00

4,343.51

428.00

4,343.51

12,296,778.51

13,220,839.93

-

-

12,297,206.51

13,225,183.44

428.00

7,340,397.82

Total
Related companies
Civetta Capital Co., Ltd.
Brooker Sukhothai Fund Limited

Total amounts due from related companies

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

Consolidated Financial
Statement
December 31,
December 31,
2017
Current
Overdue Less than 30 days

2016

Separate Financial
Statement
December 31,
December 31,
2017

2016

12,296,992.51

13,220,839.93

214.00

256,889.40

214.00

4,343.51

214.00

261,229.21

31

-

60 days

-

-

-

256,932.41

61

-

90 days

-

-

-

259,343.70

91

- 180 days

-

-

-

769,929.06

181

- 365 days

-

-

-

1,594,905.35

-

-

-

3,941,168.69

12,297,206.51

13,225,183.44

428.00

7,340,397.82

Over

365 days

Trade accounts receivable –
related companies - net

103

Annual Report 2017

2.3

The Brooker Group Public Co., Ltd.

OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE – RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated Financial
Statement
December 31, December 31,
2017

Separate Financial
Statement
December 31,
December 31,

2016

2017

2016

UNBILLED RECEIVABLES – RELATED
COMPANIES
Subsidiary companies

Brooker Business Development Co.,Ltd.

-

-

-

205,487.69

-

-

-

205,487.69

Brooker Business Development Co.,Ltd.

-

-

-

3,685,195.46

Brooker Capital Company Limited

-

-

-

3,383.00

Brooker Planner Co., Ltd.

-

-

-

4,373,166.80

Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.

-

-

2,828.00

8,596.50

Asian Ocean Enterprises Limited

-

788,059.48

-

-

Total Advance - related companies

-

788,059.48

2,828.00

8,070,341.76

Total Other Accounts Receivable – related
companies

-

788,059.48

2,828.00

8,275,829.45

Total Unbilled Receivable - related companies
ADVANCE – RELATED COMPANIES
Subsidiary companies

2.4 LOANS TO RELATED COMPANIES

(Unit : Baht)

Separate Financial Statement
December 31,
2016

Increase

Decrease

Policy on
December 31,

Borrowing

2017

Cost

Subsidiary companies
Brooker Business Development Co.,Ltd.
Total loans to related companies

6,000,000.00 10,000,000.00

(1,000,000.00) 15,000,000.00

6,000,000.00 10,000,000.00

(1,000,000.00) 15,000,000.00

2.85% p.a.

* Due to declining of commercial bank interest rate, the group of companies reduced the interest rate charge on loan to
related companies from 5.40% p.a. to 3.80 p.a. as from May 1, 2016. The rate was further reduced to 2.85% p.a. as from
August 1, 2016.
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2.5 ACCOUNTS PAYABLE TRADE – RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
December 31,
2017

Separate Financial Statement

December 31,
2016

December 31,
2017

December 31,
2016

Brooker Planner Co., Ltd.

-

-

9,630,000.00

23,133,400.00

Brooker International Company Limited

-

-

83,340,000.00*

83,340,000.00

1,835,627.01

1,155,711.21

-

-

1,835,627.01

1,155,711.21

92,970,000.00

106,473,400.00

Asian Ocean Enterprises Limited
Total Accounts Payable Other - related
company

* The Company paid the outstanding balance of Baht 83,340,000.00 to Brooker International Company Limited on February 9, 2018.

2.6 ACCOUNTS PAYABLE OTHER – RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
December 31,
2017

December 31,
2016

Separate Financial Statement
December 31,
2017

December 31,
2016

Accrued Interest – Related Companies
Subsidiary companies
Brooker International Company Limited

-

-

5,329,025.17

1,403,352.70

Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.

-

-

-

20,926.02

Brooker Capital Company Limited

-

-

-

2,845,476.02

Total Accounts Payable Other - related company

-

-

5,329,025.17

4,269,754.74

2.7 LOANS FROM RELATED COMPANIES
(Unit : Baht)

Separate Financial Statement
December 31,
2016

Increase

Decrease

Policy on
December 31,

Borrowing

2017

Cost

Subsidiary companies
Brooker International Company Limited
Brooker Corporate Advisory Co., Ltd.
Binswanger Brooker (Thailand) Limited
Brooker Capital Company Limited
Total loans from subsidiary companies

144,010,000.00

-

(12,621,200.00) 131,388,800.00

4,000,000.00

-

(4,000,000.00)

-

2.85% p.a.

18,900,000.00

-

(7,900,000.00)

11,000,000.00

2.85% p.a.

101,500,000.00

-

(101,500,000.00)

-

2.85% p.a.

268,410,000.00

-

(126,021,200.00) 142,388,800.00

2.85% p.a.

* Due to declining of commercial bank interest rate, the group of companies reduced the interest rate charge on loan to related companies
from 5.40% p.a. to 3.80% p.a. as from May 1, 2016. The rate was further reduced to 2.85% p.a. as from August 1, 2016
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3. CASH AND CASH EQUIVALENTS
As at December 31, 2017 and 2016, cash and cash equivalents are as follow;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

Cash

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

Current and saving account deposits

336,281,995.84

324,812,360.36

143,230,858.20

165,660,304.39

Fixed deposit with maturity dates not
longer than 3 months

114,021,881.16

692,497,794.20

113,000,000.00

691,484,462.68

Total cash and cash equivalents

450,323,877.00

1,017,330,154.56

256,250,858.20

857,164,767.07

4. SHORT-TERM INVESTMENT
As at December 31, 2017 and December 31, 2016, the investment in trading securities are as
follows :(Unit : Baht)

December 31, 2017

Cost

December 31, 2016

Fair

Unrealized

Value

Gain(Loss)

Cost

Fair

Unrealized

Value

Gain(Loss)

4.1 The Company
Investment in
- Trading securities

584,407,202.82

673,996,001.29

89,588,798.47

545,814,367.46

18,068,915.00

18,183,955.00

115,040.00

-

676,074,377.20 130,260,009.74

4.2 Subsidiary Company
Investment in
- Trading securities

-

-

- Brooker Sukhothai Fund

254,878,710.76

438,965,874.91 184,087,164.15

298,070,699.86

496,457,158.65 198,386,458.79

- Civetta Fund

165,382,823.72

157,032,977.12

(8,349,846.60)

178,755,496.16

135,543,732.30 (43,211,763.86)

438,330,449.48

614,182,807.03 175,852,357.55

476,826,196.02

632,000,890.95 155,174,694.93

Total subsidiary
Total short-term
investments

1,022,737,652.30

1,288,178,808.32 265,441,156.02 1,022,640,563.48 1,308,075,268.15 285,434,704.67

4.3 The acquisitions and disposals of trading securities during the years ended December 31, 2017
is as follow;
(Unit : Baht)
For the years ended December 31, 2017
Consolidated
Financial Statement

Separate Financial
Statement

For the three-month period ended
December 31, 2017
Consolidated
Financial Statement

Separate Financial
Statement

- Securities acquired

395,625,778.76

373,201,731.76

24,224,047.00

1,800,000.00

- Securities disposed

(395,528,689.94)

(334,608,896.40)

(227,038,441.94)

(210,707,008.00)

106

The Brooker Group Public Co., Ltd.

4.4

4.5

Annual Report 2017

The transactions of unrealized gain (loss) on trading securities during the year ended
December 31, 2017 is as follow;

Consolidated
Financial Statement

(Unit : Baht)
Separate
Financial Statement

Beginning balance as at January 1, 2017

285,434,704.67

130,260,009.74

Transactions during the year

(19,993,548.65)

(40,671,211.27)

Ending balance as at December 31, 2017

265,441,156.02

89,588,798.47

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
As of July 31,2012
Unit adjusted
As adjusted July 31,2012
Un-realize gain
Fair Value July 31,2012
Invested on August 1,2012
As of December 31,2012
As adjusted January 1,2013
As of January 31,2013
Invested on November 22, 2013
As of December 31, 2013
As adjusted January 1,2014
As of December 31, 2014
As adjusted January 1,2015
As of February 29, 2016
Invested on March 29,2016
As of December 31, 2016
As adjusted January 1,2017
As of December 31, 2017

Unit

US $ Amount

Rate **

Cost (Baht)

4,002,058.21

34.2350

137,010,462.82

-

784,197.83

34.2350

26,847,012.71

1,978.111

4,786,256.04
34.2350

8,558,750.00

34.2350

(632,337.23)

34.2350

64,400,827.90

34.2350

567,718.66

34.2350

1,123,307.18

34.2350

17,117,500.00

34.2350

(114,531.28)

1,916.192

4,002,058.21

61.919

-

1,978.111

100.628

2,023.17

2,484.40

250,000.00

2,078.739

5,036,256.04

(6.274)

(18,470.49)

2,072.465

2,421.17

5,017,785.55

545.828

3,446.40

1,881,140.00

2,618.293

2,634.89

6,898,925.55

5.380
2,623.673

16,582.99
2,635.81

6,915,508.54

7.489

32,811.66

2,631.162

6,948,320.20

101.762

4,913.437

2,732.924
(0.656)

7,448,320.20
5,095.55

2,732.268

* Weighted average price
** Weighted average exchange rate as at December 31, 2017
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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
As at December 31, 2017

Unit Price

49,999.500 *

US $ Amount

100.00

5,000,000.00

Average
Exchange Rate

Cost (Baht)

33.0765

165,382,823.72

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

4.7 INVESTMENT IN RIGHT TO PURCHASE SHARES
During quarter 1/2017, the Company has entered into a right to purchase shares agreement
with a non-related person amounting to Baht 350 million in order to have a right to buy a listed
stock on SET on June 8, 2017 under the condition that the seller will transfer such shares as
agreed to the Company when closing price is in the range of prices as agreed. If closing price
is not in the range of prices as agreed, the seller agreed to repay the Company the total
amount of Baht 358.75 million. The seller has pledged 2 times of the number of the shares to
the Company as collateral. On the maturity date, June 9, 2017, the Company re-entered into
a new right to purchase shares agreement to extend the maturity date to October 9, 2017 with
the same conditions and the same collaterals.
In quarter 3/2017, the Company and the Seller mutually agreed to terminate the Agreement
dated June 9, 2017 as well as the Company got the proceeds follow as agreement on
September 27, 2017. Since during the period the market price of such listed company’s
shares has not been within the agreed price range as stated on the Right to Purchase Shares
Agreement, it is expected that there would be a tendency of an increase in share price. With
this situation coupled with an increase in SET index, the Company and the Seller viewed that
it would be unlikely that such listed company’s share price would fall into the agreed price
range within the remaining term of the Agreement (i.e. October 9, 2017).
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TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE – OTHER COMPANIES
As at December 31, 2017 and 2016, the outstanding balance of trade accounts receivable are
classified by aging as follows :(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

Trade accounts receivable - Other parties
Current
Overdue

168,945,861.60

-

-

-

160,500.00

3,370,500.00

-

3,210,000.00

Less than 30 days
31

-

60 days

-

-

-

-

61

-

90 days

-

-

-

-

91

- 180 days

6,420,000.00

-

6,420,000.00

-

181

- 365 days

4,922,000.00

-

4,922,000.00

-

365 days

5,715,592.25

2,505,592.25

4,592,092.25

1,382,092.25

186,163,953.85

5,876,092.25

15,934,092.25

4,592,092.25

(5,715,592.25)

(2,505,592.25)

(4,592,092.25)

(1,382,092.25)

180,448,361.60

3,370,500.00

11,342,000.00

3,210,000.00

Over
Total

Less : Allowance for doubtful accounts
Net

Movement of the allowance for doubtful accounts – Accounts receivable-others during the year
ended December 31, 2017 is as follows;
(Unit : Baht)
Separate Financial
Statement

Consolidated Financial
Statement

6.

Balance at beginning of the year

2,505,592.25

1,382,092.25

Provision increase (decrease) during the year

3,210,000.00

3,210,000.00

Balance at ending of the year

5,715,592.25

4,592,092.25

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

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

42,061,879.73

1,146,550.51

36,582,213.92

1,144,903.16

Advance Payment

4,500.00

124,500.00

4,500.00

124,500.00

Prepaid Expenses

1,018,800.16

927,905.94

719,706.74

659,919.28

43,085,179.89

2,198,956.45

37,306,420.66

1,929,322.44

Total Other Account Receivable - other
company
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LOANS TO OTHERS
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

Gunkul Dhumrongpiyawut

-

50,000,000.00

-

50,000,000.00

Kingdom Property company limited

4,908,000.00

4,908,000.00

4,908,000.00

4,908,000.00

Total

4,908,000.00

54,908,000.00

4,908,000.00

54,908,000.00

(4,908,000.00)

(4,908,000.00)

(4,908,000.00)

(4,908,000.00)

-

50,000,000.00

-

50,000,000.00

Less : Allowance for doubtful accounts
Total loans to others person and
company

The transactions of loans to others person and company during the year ended December 31, 2017,
are as follow;
(Unit : Baht)

Other company

Policy on

December 31,

December 31,

Borrowing

2017

Cost

2016

Gunkul Dhumrongpiyawut

Increase

Decrease

50,000,000.00

-

(50,000,000.00)

4,908,000.00

-

-

Total

54,908,000.00

-

(50,000,000.00)

4,908,000.00

Less : Allowance for doubtful accounts

(4,908,000.00)

-

-

(4,908,000.00)

Total loans to other person and companies

50,000,000.00

-

(50,000,000.00)

-

Kingdom Property company limited

8.

Consolidated Financial Statement / Separate Financial Statement

-

8.00% p.a.

4,908,000.00 10.00% p.a.

DEPOSIT WITH RESTRICTION
As at December 31, 2017 and 2016, deposit with restriction is as follow;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial
Statement

Separate Financial
Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

Fixed deposit with maturity dates not
longer than 3 months
Total deposit with restriction

-

15,000,000.00

-

15,000,000.00

-

15,000,000.00

-

15,000,000.00

The Company has pledged the fixed deposit amounting to Baht 15 million as guarantee for overdraft facilities with
LH Bank. The interest rate for the bank overdraft is as specified on the fixed deposit certificates plus 1.50% per
annum. The Company has cancelled such deposit with restriction with Bank since 13 December 2017 onwards.
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INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES
As at December 31, 2017 and 2016, 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

Book Value

Investment

December 31

December 31

December 31

December 31

December 31

Name of

Type of

2017

2016

2017

2016

Company

Business

(Baht)

(Baht)

%

%

Brooker Capital Co., Ltd. (1) Specialist investment
holding company

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-

117.94 mil

-

99.99

-

120,753

-

104,111

-

(21,431)

99.99

99.99

9,222

9,222

13,101

18,631

-

-

99.99

99.99

-

-

-

-

-

-

Binswanger Brooker
(Thailand) Limited

Real estate brokerage
and consultancy

22.87 mil

22.87 mil

Brooker Planner Co.,Ltd.

Business consultant

43.38 mil

43.38 mil

(Indirect shareholding)

Brooker Corporate Advisory Business consultant
Co., Ltd.

31.02 mil

6.02 mil

99.99

99.99

31,011

6,011

31,647

7,111

-

-

Brooker Business
Development Co., Ltd.

Business consultant

2.00 mil

2.00 mil

99.99

99.99

2,000

2,000

(9,697)

(15,367)

(2,000)

(2,000)

Brooker International Co.,
Ltd.

Business consultant for
foreign clients

US Dollar

US Dollar

100.00

100.00

17,844

17,844

1,161,731

1,018,471

-

-

600,000

600,000

Investment in subsidiaries

60,077

155,830

1,196,782

1,132,957

(2,000)

(23,431)

Less Allowance for Impairment

(2,000)

(23,431)

58,077

132,399

Net Investments in subsidiary companies - The Company Only
(1)

On August 30, 2017, the shareholder of Brooker Capital Co., Ltd has a resolution to dissolve the company, which has been registered to the Ministry of Commerce on
September 8, 2017. Then Brooker Capital has returned proceeds to shareholders in total Baht 104.65. On 29 November 2017 Company’s liquidation has finished and
Brooker Capital has returned proceeds to its shareholders amounting to 0.47 million baht which made total loss Baht 15.63 million.

10. OTHER INVESTMENTS
As at December 31, 2017 and December 31, 2016, the Company has invested in other investments
as follows;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

Type of
business
Other Investment – Other Company
Apex Development Public Company Limited
GM Multimedia Plc.

Real estate
development
Publishing

-

37,390,917.45

-

37,390,917.45

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Advance Finance Plc.

Finance

160,000,000.00

160,000,000.00

160,000,000.00

160,000,000.00

Absolute Clean Energy Co., Ltd.

Energy

200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

(1,000,000.00)

(26,375,997.46)

(1,000,000.00)

(26,375,997.46)

360,000,000.00

372,014,919.99

360,000,000.00

372,014,919.99

554.05

607.63

-

-

554.05

607.63

-

-

360,000,554.05

372,015,527.62

360,000,000.00

372,014,919.99

Less : Allowance for impairment
Total
Other Investment – Related Company
Civetta Capital Co., Ltd

Fund
Management

Total other investments-related company
Total other investments
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The transactions of allowance for impairment of investment during the year ended December 31,
2017 is as follow;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial

Separate Financial

Statement

Statement

Balance as at January 1, 2017
Provision during the period
Balance as at December 31, 2017

26,375,997.46

26,375,997.46

(25,375,997.46)

(25,375,997.46)

1,000,000.00

1,000,000.00

* On March 27, 2017, The Stock Exchange of Thailand approved the resume of trade for the ordinary shares of Apex Development
Public Company Limited. The Company transferred the investment in the ordinary shares of Apex Development Public Company
Limited previously classified as “Other Investment” to “Investment in Trading Securities” resulted in the gain form change of investment
amounting to approximately Baht 23.64 million and the reversal of the impairment allowance of the investment approximately Baht
25.38 million.

11. LOAN TO OTHERS - LONGTERM
On August 18, 2017 the Company, by the resolution of the Board of Directors, entered into a loan
agreement with a non-related limited company to lend an amount of Baht 300 million for a 2- year
period with lending fee and interest rate at 3% p.a. and 12% p.a. respectively. The parent company
of the borrowing company provided a Corporate Guarantee as the collateral throughout the lending
period.

12. Property, Plant and Equipment
As at December 31, 2017 and 2016, the Company has property, plant and equipment as follows;

(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
Furniture
and

Office

Web site

Buildings

Fixture

Equipment

40,884,000.00

13,389,188.80

958,585.70

Additions

-

-

30,973.83

169,165.56

Disposals/ written-off

-

-

(589.00)

(230,039.30)

40,884,000.00

13,389,188.80

18,215,086.18

Additions
Disposals

Computer

Vehicles

Development

Total

COST
At January 1, 2017

At December 31, 2017

4,797,542.57 22,044,782.76

360,729.90

82,434,829.73

-

-

200,139.39

-

(130,000.00)

(360,628.30)

988,970.53

4,736,668.83 22,044,782.76

230,729.90

82,274,340.82

13,359,884.13

867,808.48

4,029,122.07

5,059,861.96

360,727.90

41,892,490.72

2,044,200.00

14,268.37

31,274.08

364,583.05

1,136,478.25

-

3,590,803.75

-

-

(588.00)

(230,032.30)

-

(129,999.00)

(360,619.30)

20,259,286.18

13,374,152.50

898,494.56

4,163,672.82

6,196,340.21

230,728.90

45,122,675.17

ACCUMULATED DEPRECIATION
At January 1, 2017

At December 31, 2017

Property, plant and equipment – net
At January 1, 2017

22,668,913.82

29,304.67

90,777.22

768,421.50 16,984,920.80

1.00

40,542,339.01

At December 31, 2017

20,624,713.82

15,036.30

90,475.97

572,996.01 15,848,442.55

1.00

37,151,665.65

Depreciation included in statement income for the year ended ;
December 31, 2016

2,893,380.81

December 31, 2017

3,590,803.75
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(Unit : Baht)
Separate Financial Statement
Furniture
and

Office

Web site

Buildings

Fixture

Equipment

40,884,000.00

13,382,788.80

Additions

-

Disposals/ written-off

Computer

Vehicles

Development

Total

934,394.20

4,554,806.27

22,044,782.76

230,728.90

82,031,500.93

-

30,973.83

8,400.00

-

-

39,373.83

-

-

-

-

-

-

-

40,884,000.00

13,382,788.80

965,368.03

4,563,206.27

22,044,782.76

230,728.90

82,070,874.76

18,215,086.18

13,356,384.29

843,621.98

3,786,751.80

5,059,861.96

230,727.90

41,492,434.11

Additions

2,044,200.00

12,988.37

31,274.08

362,552.30

1,136,478.25

-

3,587,493.00

Disposals

-

-

-

-

-

-

-

20,259,286.18

13,369,372.66

874,896.06

4,149,304.10

6,196,340.21

230,727.90

45,079,927.11

COST
At January 1, 2017

At December 31, 2017

ACCUMULATED DEPRECIATION
At January 1, 2017

At December 31, 2017

Property, plant and equipment – net

At January 1, 2017

22,668,913.82

26,404.51

90,772.22

768,055.47

16,984,920.80

1.00

40,539,066.82

At December 31, 2017

20,624,713.82

13,416.14

90,471.97

413,902.17

15,848,442.55

1.00

36,990,947.65

Depreciation included in statement income for the year ended ;
December 31, 2016

2,876,503.87

December 31, 2017

3,587,493.00

13. INVESTMENT PROPERTY, NET
The movement of investment property for the year ended December 31, 2017 was as follows:
(Unit : Baht)

Consolidated
Financial Statement

Separate
Financial Statement

Cost
Property , increase (decrease)

8,803,554.00
-

8,803,554.00
-

At December 31, 2017

8,803,554.00

8,803,554.00

552,332.52
440,177.66

552,332.52
440,177.66

At January 1, 2017

Accumulated Depreciation
At January 1, 2017
Increase (decrease)

992,510.18

992,510.18

Balance as of January 1, 2017

8,251,221.48

8,251,221.48

Balance as of December 31, 2017

7,811,043.82

7,811,043.82

At December 31, 2017

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, which is
the market price Baht 11.34 million according to an independent valuator dated November 27, 2017.
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ACCOUNTS PAYABLE TRADE – OTHER COMPANIES
(Unit : Baht)
Separate Financial
Statement

Consolidated Financial
Statement

SCB Securities Co., Ltd.

15.

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

30.00

-

-

-

Simpson Financial Limited

761,881.94

1,275,827.43

-

-

Total Accounts Payable Trade other company

761,911.94

1,275,827.43

-

-

OTHER ACCOUNTS PAYABLE – OTHER COMPANIES
(Unit : Baht)
Separate Financial
Statement

Consolidated Financial
Statement
December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

OTHER COMPANIES
Other accounts payable

16.

75,979.54

93,784.55

75,273.34

93,078.35

Unearned income

5,703,000.00

58,128.85

5,703,000.00

58,128.85

Accrued Expenses

26,504,854.85

50,274,735.68

23,435,747.02

37,307,564.01

Total Other Account Payable other company

32,283,834.39

50,426,649.08

29,214,020.36

37,458,771.21

SHORT TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTE
Consolidated Financial
Statement

(Unit : Baht)
Separate Financial
Statement

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

A Financial Institute

100,000,000.00

- 100,000,000.00

-

Total Short-term loan from
Financial Institute

100,000,000.00

- 100,000,000.00

-

In quarter 3/2017, the Company received credit facilities from a financial institute amounting totally Baht 500 million
with no collateral for a period of one year. Interest rate is based on the local Money Market Rate.
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17. FINANCIAL LEASE OBLIGATIONS
Financial Lease Obligations as at December 31, 2017 and December 31, 2016 was as follows:
(Unit : Baht)
Separate Financial
Statement

Consolidated Financial
Statement

Financial lease obligations
Less : Amount due within 1 year

December 31,

December 31,

December 31,

December 31,

2017

2016

2017

2016

9,125,800.99

12,782,501.80

9,125,800.99

12,782,501.80

(9,125,800.99)

(3,634,084.86)

(9,125,800.99)

(3,634,084.86)

-

9,148,416.94

-

9,148,416.94

Financial Lease Obligations - Net

Changed of Financial Lease Obligations for the years ended December 31, 2017 was as follow;
(Unit : Baht)
Consolidated

Separate

Financial Statement

Financial Statement

Balance as of January 1, 2017

12,782,501.80

12,782,501.80

Add : Increase during the year

-

-

(3,656,700.81)

(3,656,700.81)

9,125,800.99

9,125,800.99

Less : Payment during the year
Balance as of December 31, 2017

As at December 31, 2017 the Company has financial lease obligation which minimum payment
as follow;
(Unit : Baht)
Due within 1 year Due over 1 year

Total

Sum of minimum amount to be paid as Financial lease

9,471,502.00

-

9,471,502.00

Deferred leasing interest

(345,701.01)

-

(345,701.01)

Present value of minimum amount to be paid as Financial lease

9,125,800.99

-

9,125,800.99

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
Movements in the present value of the provision under defined benefit obligation for the years
ended December 31, 2017 and 2016 were as follows:
(Unit : Baht)
Separate Financial

Consolidated Financial
Statement

Statement

December 31,
2017

December 31,
2016

December 31,
2017

December 31,
2016

21,667,371.00

19,725,917.00

19,364,405.00

17,756,433.00

Current service cost and interest cost

2,332,895.00

1,941,454.00

2,069,152.00

1,607,972.00

Gain (loss) from estimate of actuarial assumptions

1,844,127.00

-

2,421,974.00

-

25,844,393.00

21,667,371.00

23,855,531.00

19,364,405.00

Employee benefits obligation as of beginning of year

Employee benefits obligation as of ending of year

Expenses recognized in gain or loss for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follow;
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(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

For the year ended December 31

Current service cost

2017

2016

2017

1,777,739.00

1,241,743.00

1,565,880.00

978,572.00

555,156.00

699,711.00

503,272.00

629,400.00

2,332,895.00

1,941,454.00

2,069,152.00

1,607,972.00

Interest cost
Total

2016

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, 2017 and 2016 are as follows:
Consolidated Financial Statement and Separate Financial Statement
2017
Discount rate

2016

3.16 %

3.57 %

Expected rate of salary increase

0-8.00 %

0-5.00 %

Voluntary resignation rate

0-6.00 %

0-35.00 %

TMO 2008

TMO 2008

Mortality rate
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 December 31, 2017 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.

19. RECONCILIATION OF DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Consolidated Financial Statement
For the year ended 31 December
Net earnings (loss)
(Thousand Baht)
2017

2016

Weighted average number
of ordinary shares
(Thousand Baht)
2017

2016

5,637,605

5,356,325

-

200,868

5,637,605

5,557,193

Earning (loss)
per share
(Baht)
2017

2016

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

339,590

805,754

0.06

0.15

Effect of dilutive potential ordinary shares
Warrants
0 unit
(2016 : 0 units)
Diluted earnings (loss) per share
Net earnings (loss) of ordinary shareholders
(assuming conversion of potential ordinary
shares to ordinary shares)

339,590
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Separate Financial Statement
For the year ended 31 December
Weighted average number
of ordinary shares
(Thousand Baht)

Net earnings (loss)
(Thousand Baht)
2017

2016

2017

2016

5,637,605

5,356,325

-

200,868

5,637,605

5,557,193

Earning (loss)
per share
(Baht)
2017

2016

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

71,470

698,061

0.01

0.13

Effect of dilutive potential ordinary shares
Warrants
0 unit
(2016 : 0 units)
Diluted earnings (loss) per share
Net earnings (loss) of ordinary shareholders
(assuming there is conversion of potential
ordinary shares to ordinary shares)

71,470

698,061

0.01

0.13

20. 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 the period 2017 and 2016 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.
20.1 Income tax expenses for the years ended December 31, 2017 and 2016 are made up as
follows:
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
2017

2016

Separate Financial Statement
2017

2016

Current income tax :
Corporate income tax of current period

11,342,789.61

125,528,389.37

11,056,699.66

124,738,357.71

Deferred tax :
Relating to origination and reversal
of temporary differences

10,780,252.94

40,545,968.64

10,798,345.94

38,973,115.72

-

-

22,123,042.55

166,074,358.01

Effects to deferred tax from change
of income tax rates
Income tax expense reported in
the statements of income
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20.2 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, 2017 and 2016 are presented as the following:
(Unit : Baht)
Separate
Financial Statement

Consolidated
Financial Statement

Accounting profit before corporate income tax
Corporate income tax rates
Accounting profit before corporate income tax
Multiply by tax rates
Effects to deferred tax from change of income
tax rates
Income tax effects that is nondeductible in
calculation of profit:
- Revenue exempted in tax calculation
-Nondeductible expenses
-Tax loss
Income tax expense presented in the
Statement of Income

2017

2016

2017

2016

381,271,536.53

917,647,922.20

20%

20%

76,254,307.30

183,529,584.44

18,664,942.98

172,354,547.41

10,780,252.94

40,545,968.64

10,798,345.94

38,973,115.72

(67,720,326.39)

(49,689,863.66)

(9,688,815.97)

(49,689,751.51)

2,170,643.38

2,147,050.87

2,080,572.65

2,073,561.81

638,165.32

(10,458,382.28)

-

-

22,123,042.55

166,074,358.01

21,855,045.60

163,711,473.43

93,324,714.93
20%

861,772,737.05
20%

20.3 Components of deferred tax assets and deferred tax liabilities comprised of the following items;
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement
December
31,2017

December
31,2016

Separate Financial Statement
December
31,2017

December
31,2016

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts – Trade
receivables

918,418.45

-

918,418.45

-

Allowance for impairment of investments

887,114.72

10,248,519.08

599,994.00

9,961,398.36

-

-

-

-

981,600.00

981,600.00

981,600.00

981,600.00

5,168,878.60

4,333,474.20

4,771,106.20

3,872,881.00

-

-

-

-

7,956,011.77

15,563,593.28

7,271,118.65

14,815,879.36

19,730,444.50

16,926,598.47

19,695,788.90

16,926,598.47

19,730,444.50

16,926,598.47

19,695,788.90

16,926,598.47

Investment in marketable securities
Allowance for doubtful accounts – Loans to
others
Employee benefit obligations
Benefits from accumulated tax loss
Total
Deferred tax liabilities
Investment in marketable securities
Total

20.4 Components of income tax in other comprehensive income (loss) for the years ended December 31,
2017 and 2016 are presented as the following:
(Unit : Baht)
Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

For the years ended December 31
2017

2016

2017

2016

Deferred tax show in
other comprehensive income(loss) :
- Gain(loss) from estimate of Actuarial
assumption

368,825.40

-

484,394.80

-

Total

368,825.40

-

484,394.80

-
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DIVIDEND PAYMENT
On August 8, 2017, the board of directors meeting approves the resolutions to pay interim dividend
to the shareholders from the Company’s earnings during the period of January 1, 2017 to June 30,
2017 at Baht 0.01 per share or not exceeding of Baht 56.38 million. The interim dividend shall be
paid on September 7, 2017.

22. 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;
Particular

No of shares

Amount

(Thousand shares)

(Thousand Baht)

1,405,847

702,924

(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

24,000

3,000

5,647,349

705,919

Registered ordinary share
January 1, 2015
May 6, 2015 decrease capital

May 8, 2015 increase during the year to accommodate exercise of warrant right
December 31, 2017

No of shares

Amount

Premium
(discount) of
share value

(Thousand shares)

(Thousand Baht)

(Thousand Baht)

Particular

Issued and paid-up ordinary share
January 1, 2014

941,337

470,668

(29,382)

49,609

24,805

18,745

990,946

495,473

(10,637)

188

94

71

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)

742,108

92,764

68,916

October 6, 2015 shareholder exercise of warrant right

1,724

216

160

January 7, 2016 shareholder exercise of warrant right

355

44

33

April 7, 2016 shareholder exercise of warrant right

734,924

91,865

68,249

July 5, 2016 shareholder exercise of warrant right

29,941

3,743

2,780

117,521

14,690

10,926

5,637,605

704,701

144,890

Increase - according to exercise of warrant right to buy ordinary
h
December 31, 2014
January 6, 2015 shareholder exercise of warrant right
April 2, 2015 shareholder exercise of warrant right

July 7, 2015 shareholder exercise of warrant right

August 10, 2016 shareholder exercise of warrant right
December 31, 2017

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
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23. EXPENSES BY NATURE
The material expenses for the years ended December 31, 2017 and 2016 are categorized by
their natures as follows;
Consolidated
Financial Statement

Separate
Financial Statement

2017

2016

2017

2016

Personnel expenses
(Exclude Management benefit expenses)

24,192,527.26

31,569,279.33

16,028,306.28

23,148,660.38

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

43,261,989.74

50,625,711.12

43,261,989.74

50,625,711.12

4,030,985.41

3,333,570.48

4,027,670.66

3,316,684.54

40,671,211.27

-

40,671,211.27

-

2,892,233.33

2,596,800.00

279,300.00

105,072,800.00

183,058.99

74,675.48

178,222.59

73,040.00

1,632,841.78

1,682,574.92

1,580,375.85

1,629,050.19

Depreciation and amortization
Unrealized loss in trading securities
Consulting fee
Advertising expenses
Foreign Business Information fees

24. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT OF BUSINESS
The Company had classified its segment operation as follow;
24.1 The results of operations by segment
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated Financial Statement
For the years ended December 31, 2017 and 2016
Business
Consulting
2017
Services income
Cost of services

(42,849)

Gross earnings (loss)

432,458

475,307

Investments

2016

2017

Eliminated

2016

2017

49,030

318,466

(4,472) (108,103)

519,865

1,081,284

(149,371) (110,158)

(88,294)

778

105,738

(152,229)

(131,927)

230,172

(3,694)

(2,365)

367,636

949,357

870,921
721,550

Other income
Administrative expenses
Unrealized loss in trading securities
Impairment on investment
Financial costs
Income tax expense

(61,128)

2016

Consolidated
2017

2016

92,977

41,052

(56,912)

(71,415)

(19,994)

-

-

(1,000)

(2,435)

(346)

(22,123)

(166,074)

Loss(Gain) of non-controlling interest

(19,559)

54,180

Net profit (loss)

339,590

805,754

120

The Brooker Group Public Co., Ltd.

Annual Report 2017
(Unit : Thousand Baht)

Separate Financial Statement
For the years ended December 31, 2017 and 2016
Business
Consulting
2017
Services income
Cost of services
Gross earnings (loss)

Investments

2016

2017

Separate

2016

2017

2016

80,742

712,611

49,216

323,103

129,958

1,035,714

(32,040)

(138,226)

-

-

(32,040)

(138,226)

48,702

574,385

49,216

323,103

97,918

897,488

114,485

42,802

(54,501)

(69,302)

(40,671)

-

(15,630)

-

Other income
Administrative expenses
Unrealized loss in trading securities
Loss from subsidiary's liquidation
Impairment on investment
Financial costs
Income tax expense
Net profit (loss)

-

(3,000)

(8,276)

(6,216)

(21,855)

(163,711)

71,470

698,061

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, 2017 and 2016
Business
Consulting
2017
Sales and services income
Cost of sales and services
Gross earnings (loss)
Other income
Administrative expenses
Unrealized loss in trading securities

Impairment on investment

Investments

2016

2017

Consolidated

2016

2017

2016

470,835

762,818

49,030

318,466

519,865

1,081,284

(139,219)

(112,881)

(13,010)

(19,046)

(152,229)

(131,927)

331,616

649,937

36,020

299,420

367,636

949,357

43,962

41,052

49,015

-

92,977

41,052

(43,139)

(59,815)

(13,773)

(11,600)

(56,912)

(71,415)

-

-

(19,994)

-

(19,994)

-

-

(1,000)

-

-

-

(1,000)

Financial costs
Income tax expense
Loss(Gain) of minority interest

(2,435)

(346)

-

-

(2,435)

(346)

(22,123)

(166,074)

-

-

(22,123)

(166,074)

(19,559)

54,180

-

-

(19,559)

54,180

Net profit (loss)

288,322

517,934

51,268

287,820

339,590

805,754

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, 2017 and 2016
Assets

Service Income

Net Profit (1)

December 31,
2017

December 31,
2016

December 31,
2017

December 31,
2016

December 31,
2017

December 31,
2016

954,836

803,575

381,608

139,470

272,301

21,671

Domestic

1,744,191

2,056,644

89,227

941,814

67,289

784,083

Total

2,699,027

2,860,219

470,835

1,081,284

339,590

805,754

Foreign country

(1) Net income attributable to equity holders of parents of the year ended
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24.2 Assets by segment
(Unit : Thousand Baht)
As at December 31, 2017 and 2016
Business
Consulting

Investments

Eliminated

Consolidated

December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,
2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Assets
Equipment

15,950

17,208

161

3

-

-

16,111

17,211

21,041

23,331

Unallocated assets

2,661,875

2,819,677

Total assets

2,699,027

2,860,219

Unallocated equipment

25. COMMITMENTS
25.1

As of December 31, 2017 the Company has commitment service which should be paid in
the future as follow;
The Brooker Group Public Company Limited
Total minimum payments
Not over 1 year

Amount (Million baht)
0.19

Over 1 year but not over 5 years
Over 5 years
Total

0.19

25.2

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 2015 and has been extended for a period expire August 31, 2018.

25.3

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.
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26. FINANCIAL INSTRUMENTS
26.1 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.
26.2 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.
26.3 Foreign currency risk
In Quarter 2/2017, the Company had entered into forward hedging contracts with a local
Bank amounting to USD Dollars 4 million, equivalent to Baht 137.91 million, to hedge
the risk of foreign exchange. These contracts will be gradually due within November 2017.
The Company has extended the forward contract for 6 months which will be due in May 2018.
26.4 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.
26.5 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.
26.6 Financial instruments carried at fair value
(Unit : Thousand Baht)

Consolidated financial statements
Cost
31 December 2017
Current
Short term investment :
Trading Securities
Investments Fund : Fund

Level 1

602,476
420,261

692,180
595,999

Fair value
Level 2
Level 3

-

Total

-

692,180
595,999

(Unit : Thousand Baht)

Separate financial statements
Cost
31 December 2017
Current
Trading Securities

Level 1

584,407

673,996

Fair value
Level 2
Level 3

-

Total

-

673,996

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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EVENTS AFTER THE REPORTING YEAR ENDED
27.1 On February 19, 2018, the board of directors approves a resolution to call the Annual General
Meeting of Shareholders, to be held on April 25, 2018, that proposes to pay dividend to the
shareholders from the Company’s earnings for the period of January 1, 2017 to December 31,
2017 at Baht 0.04 per share, by deducting the interim dividend paid on September 07, 2017 at
Baht 0.01 per share, which the balance of the dividend is Baht 0.03 per share to be paid on
May 24, 2018.
27.2 On January 25, 2018 the Company, by the resolution of the Board of Directors, entered into
a loan agreement with a non-related person to lend an amount of Baht 580 million for 2 year
period with interest rate at 15% p.a. The collateral is securities for the value of 1.5 of
the loan value.

28.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENT
The financial statement has been approved for issue by the Company’s board of directors on
February 19, 2018.
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สาส์ นถึงผู้ถือหุ้นจากประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
ณ สิ้ นเดือนธันวาคม 2560 ดัชนี SET ปิ ดที่ระดับ 1,753.71 จุด ซึ่ งปิ ดที่ระดับสู งสุ ดของปี และเพิ่มขึ้น13.7 % จากสิ้ นปี
2559 แม้จะได้รับผลกระทบจากหลายปั จจัยทั้งภายในและภายนอก แต่ดว้ ยพิ้นฐานประเทศที่แข็งแกร่ ง และศักยภาพของ
บริ ษทั จดทะเบียนไทยที่ปรับตัวรับสถานการณ์ได้เป็ นอย่างดี ทําให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ยังมีการเติบโตที่ดีพร้อมเดินหน้าสู่
ปี 2561
เช่ นเดี ยวกับบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) การให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุ นสําหรั บเงิ นลงทุ นต่ างประเทศ
ความสําเร็ จในการเป็นที่ปรึ กษาทางธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ โชว์ผลงานปี 2560 แกร่ งทั้งธุ รกิจ
และคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
ปี 2560 รายได้รวมของบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั ฯ เท่ากับ 612.38 ล้านบาทและมีผลกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 339.59 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งโดยมียอดรวมสิ นทรัพย์ 2,699.03 ล้านบาทมีหนี้ สินรวมเพียง 197.05 ล้าน
บาท ในขณะที่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงรักษาระดับความแข่งแกร่ งอยูท่ ี่ 2,501.98 ล้านบาท
บริ ษ ทั ฯ ได้นํา หลัก การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งยัง่ ยืน ภายใต้ค วามสมดุ ล ทั้ง ทางด้า นผลประกอบการ และการใส่ ใ จใน
สิ่ งแวดล้อม สังคม ชุมชน และนําระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล มาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิจ
และยังคงคาดหวังความสําเร็ จกับอีกหลายโครงการใหญ่ภายใต้การดําเนินงานของเราของปี 2561 ต่อไป
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีเป้าหมายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การสร้างความเสมอภาคและความเป็ นธรรม
ทางสังคม การพัฒนาบุคลากรให้เป็ นคนเก่ง-คนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีโดยได้รับการประเมินผลในระดับคะแนน “ดีเยีย่ ม”
ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจําปี 2560 ซึ่ งประเมินโดย ก.ล.ต.และได้รับการประเมินผล
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ในระดับ “ ดีมาก” เป็ นปี ที่เก้า
ติดต่อกัน บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาตนเองให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะผูบ้ ริ หาร ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ และลูกค้าผูม้ ีอุปการคุณทุกท่านที่ได้ให้การ
สนับสนุนกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยดีตลอดมาพร้อมเป็ นกําลังใจให้บริ ษทั ฯ ก้าวเดินต่อไปอย่างมัน่ คง

ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการ

นายชาญ บูลกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทําหน้าที่กาํ กับ
ดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มี
ความมัน่ ใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ควบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต หรื อ การดํา เนิ น การที่ ผิด ปกติ ซึ่ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ป รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ได้ว่า งบการเงินของ
บริ ษทั ฯ และงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี สําหรั บปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ นงาน ถู กต้องใน
สาระสําคัญแล้ว

ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการ
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รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําปี 2560

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษ ทั ฯ ประกอบด้ว ย ดร. ปี เตอร์ เวลดัน เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมพงษ์ เผอิญโชค และนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็ นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็ น
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรั บผิด ชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ท าํ งานอย่า งใกล้ชิ ด กับ คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆ ได้แ ก่ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยในรอบปี บัญชี 2560 ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง และในปี 2561 จนถึงวันที่
รายงานจํานวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้ น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบสามท่านเข้าร่ วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และ
เป็ นการร่ วมประชุมกับผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในตามความเหมาะสมทุกครั้ง นอกเหนื อไปจาก
หัวข้อการประชุมซึ่งเป็ นการประชุมภายใน ซึ่งสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ น ประจําปี 2560 โดยได้สอบถามและรั บฟั งคําชี้ แ จงจาก
ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิ น และความเพียงพอในการเปิ ดเผย
ข้อมูล ประจําปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานข้อมูลการดําเนิ นงาน และระบบการควบคุ มภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่ งเสริ มให้การดําเนิ นงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาํ หนด
ไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจําปี 2560 ของผูต้ รวจสอบภายในจากบริ ษทั เอส.ซี .
การบัญชี และที่ปรึ กษาธุรกิจ (1995) จํากัด ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ มีการดูแล
รั ก ษาทรั พ ย์สิน ที่ เ หมาะสม และมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่างถู ก ต้อง ครบถ้ว น และเชื่ อถื อได้ นอกจากนี้ ผู ้
ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในในปั จจุบนั มีความเพียงพอ
ตามแนวทางของระบบ COSO และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูต้ รวจสอบภายใน
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3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ความเป็ นอิสระ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของบริ ษทั ฯ และ
ข้อผูกพันที่บริ ษทั ฯ มีไว้กบั บุคคลภายนอก ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็ น
สาระสําคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อผูกพันที่บริ ษทั ฯ มีไว้กบั บุคคลภายนอก
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งผูส้ อบบัญชี มีความเห็ นว่ารายการค้ากับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญได้เปิ ดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการที่สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. พิ จ ารณาคัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง และเสนอค่ า ตอบแทนผู ้ส อบบัญ ชี ประจํา ปี 2561 เพื่ อ นํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูส้ อบบัญชี อนุ ญาต เลขที่ 3885 หรื อ นางณัฐสรั คร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชี
อนุ ญาต เลขที่ 4563 หรื อ นางสาว ดรณี สมกําเนิ ด ผูส้ อบบัญชี อนุ ญาต เลขที่ 5007 หรื อนางสาว จารุ ณี
น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 แห่ งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ เอท เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ดังนี้


ในรอบปี บัญ ชี ที่ ผ่ า นมา ผู ้ส อบบัญ ชี ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความรู ้ ความสามารถในวิ ช าชี พ และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ ยงต่าง ๆ รวมทั้งมีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิงาน



มีการปฏิบตั ิสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ใน
เรื่ องการกําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุ นเวียนผูส้ อบบัญชี ที่ลงลายมื อชื่ อรั บรองงบ
การเงินทุก 5 รอบปิ ดบัญชี



ผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
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ความเห็น/ข้ อสั งเกตจากการปฏิบัติหน้ าที่
โดยสรุ ปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีการรายการข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนิ นงานอย่างถูกต้อง มีระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตั ิงานที่
สอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชื่อถือได้
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ปี เตอร์ เวลดัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจําปี 2560

รายงานคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาชุ ด ปั จ จุ บ ัน ประกอบด้ว ย นางพรรณี วรวุ ฒิ จ งสถิ ต ประธานคณะกรรมการสรรหา
(กรรมการอิสระ) และกรรมการอีก 3 ท่านได้แก่ นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็ นบริ หาร) นาย
กิรินทร์ นฤหล้า (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร) และนายวรุ ฒ บูลกุล (กรรมการบริ หาร)
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้ปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ในระเบียบ
ว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถและเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ นอกจากนี้ ยงั สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการ เมื่อครบวาระเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหามี ก ารประชุ ม รวมทั้ง สิ้ น 2 ครั้ งและกรรมการทุ ก คนมาร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง โดย
คณะกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้ออกเสี ยงในเรื่ องที่ตนมีส่วนได้เสี ย
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการไว้ในรายงานประจําปี
ด้วย
ในนามคณะกรรมการสรรหา

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชุดปั จจุบนั มีนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต (กรรมการอิสระ) เป็ นประธาน พร้อม
ด้วยกรรมการอิ สระอี ก 2 ท่าน และกรรมการผูบ้ ริ หารอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายสมพงษ์ เผอิ ญโชค นายปี เตอร์
เวลดัน และนายวรุ ฒ บูลกุล ตามลําดับ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนรับผิดชอบในการสอบทานและนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการนําเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น และพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รวมถึงการขึ้นอัตราเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิ
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังกล่าวทั้งสิ้ น 2 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้กาํ หนดนโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีดาํ เนิ นการที่ชดั เจนเพื่อ
เป็ นแนวทางและกรอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้


ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกําหนดการขึ้นอัตราเงินเดือนโดยรวม คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน จะพิจารณาโดยคํานึงถึงค่าตอบแทนมาตรฐานในอุตสาหกรรม ผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
และบริ ษทั รวมถึงปั จจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจบริ ษทั ฯ หรื อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน ในปี 2560 กรรมการและผูบ้ ริ หารได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดงไว้ใน
รายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารปี 256059 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เห็นว่ามีความเหมาะสมและคณะกรรมการบริ ษทั ฯและที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว
ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานประจําปี 2560

ข้ อมูลบริษทั
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ทีต่ ้งั สํ านักงานใหญ่

ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุ ขมุ วิท 13 ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึ กษาด้านธุ รกิจและการเงิน การลงทุน

เลขทะเบียนบริษัท

0107543000040 (เดิมเลขที่บมจ 658)

โทรศัพท์

+66 (0) 2168-7100

โทรสาร

+66 (0) 2168-7111-2

Website

www.brookergroup.com

ทุนจดทะเบียน

705,918,641 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว

704,700,608.25 บาท

หุ้นสามัญ

5,637,604,866 หุ น้

ราคาพาร์

0.125 บาท

นายทะเบียน
(หุ้นสามัญและ
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ)

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ : +66(0) 2009-9000
โทรสาร : +66(0) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

นายชัยยุทธ อังศุวทิ ยา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885
สํานักงาน เอ. เอ็ม ที. แอสโซซิ เอท
491/27 อาคารสี ลมพลาซ่า ถนนสี ลม เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: +66(0) 2234-1676, 2234-1678
โทรสาร: +66(0) 2237-2133

ทีป่ รึกษากฎหมาย

บริ ษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จํากัด)
540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66(0) 2264-8000
โทรสาร: +66(0) 2657-2222
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วิสัยทัศน์
จะเป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความรับผิดชอบโดยการให้บริ การด้วยวิธีการแก้ไขแบบเพิ่มมูลค่าเพื่อให้
ลูกค้าของเราสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ดีที่สุดของพวกเขารวมถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูถ้ ือหุ ้นใน
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหมด

พันธกิจ
 การสร้ า งและการพัฒ นาอยู่บ นพื้ น ฐานของความรู ้ ข องเราที่ เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ข องการ
แก้ปัญหาที่มีมูลค่าเพิ่มที่ดีที่สุดที่เป็ นไปได้พร้อมเครื่ องมือที่จะให้ผลประโยชน์สูงสุ ดสําหรับลูกค้า
 การนําเสนอนักลงทุนของเราโดยมีผลตอบแทนที่น่าพอใจจากการลงทุนของพวกเขา
 การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของเราในทุกโครงการ

ปรัชญา








ให้หน่วยธุรกิจที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กบั ลูกค้า
ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
ให้การวางแนวในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ให้ความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
ให้ความรู ้และเครื่ องมือสําหรับการแก้ปัญหาที่มีมูลค่าเพิม่
ให้ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
ให้รักษาลูกค้าที่ผา่ นการดําเนินโครงการที่ประสบความสําเร็ จและผลประโยชน์ที่จบั ต้องได้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ในการให้ บ ริ การด้า นข้อ มู ล หรื อคํา ปรึ กษาด้า นธุ ร กิ จ และการเงิ น การลงทุ น
รวมทั้งเป็ นที่ปรึ กษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนําของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกอบธุรกิจให้บริ การงาน 4 ประเภทคือ
(1) ให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)
(2) เป็ นตัวแทนและให้คาํ ปรึ กษาด้านอสังหาริ มทรัพย์
(Real Estate Brokerage and Consultancy)
(3) ให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital
(Offshore Capital Management)
(4) ดําเนินธุรกิจการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment)

งานให้ คาํ ปรึกษาด้ านธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)
ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จในการให้คาํ ปรึ กษาด้านธุ รกิจและการเงิน การลงทุน ให้แก่เจ้าของธุ รกิ จและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของบริ ษทั โดยเน้นการให้บริ การที่แตกต่างเพื่อทําให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรของลูกค้า โดย
บริ ษทั ฯสามารถแก้ปัญหาที่ยงุ่ ยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ ว จากความเชี่ยวชาญที่บริ ษทั มีสามารถแยกได้ดงั นี้


การระดมทุน (Fund Raising)
- ช่วยในการเตรี ยมความพร้อมและเตรี ยมตัวเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ช่วยในการปรับโครงสร้างทางการเงินหรื อปรับฐานทุนจดทะเบียน โดยการระดมทุนจากบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) หรื อ อื่น ๆ
- ช่วยในการจัดหาแหล่งเงินกูท้ ้ งั จากสิ นเชื่อระยะยาวสําหรับโครงการ (Project financing) หรื อ สิ นเชื่อระยะ
สั้น (Bridge loan) ตามความต้องการของลูกค้า
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การปรับโครงสร้ าง (Restructuring)
- ช่วยในการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring) ปรับโครงสร้างองค์กร (Corporate restructuring)
และจัดทําแผนฟื้ นฟูกิจการ (Rehabilitation plan transactions) หรื อปรับปรุ งแผนฟื้ นฟูกิจการทั้งที่อยูใ่ น
ขบวนการพิจารณาของศาลแล้วหรื อยังไม่ได้อยูใ่ นการพิจารณาก็ตาม
- ช่วยในการจัดหาแหล่งเงินทุน หรื อนักลงทุนใหม่ ทั้งแบบเข้ามาช่วยบริ หารหรื อแบบให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนอย่างเดียว และเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กบั ลูกค้า
- ช่วยในการบริ หารจัดการลดธุ รกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non core divestments)



การควบและรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ช่วยจัดการรวมถึงประสานงานเพื่อให้ได้รับข้อตกลงและความเป็ นไปได้ที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า
- ช่ ว ยให้ค าํ แนะนํา ต่ อ ผูข
้ ายในเรื่ องรู ปแบบของข้อตกลง เพื่อหาผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ่ วมลงทุ นให้ได้ผูท้ ี่ เหมาะสม
ที่สุด
- ช่วยให้คาํ แนะนําต่อผูซ
้ ้ือสําหรับเป้าหมายขององค์กรและการปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น
- ช่วยวางแผนในการปรับโครงสร้างและการบริ หารการจัดการจากการเข้าซื้ อกิจการเป้ าหมาย



การให้ บริการอื่น ๆ (Other Services)
- ช่ วยในการวิเคราะห์มูลค่าที่ เหมาะสมที่ ผถ
ู ้ ือหุ ้นควรจะได้รับ (Shareholder value) และในเบื้องต้นช่ วย
จัดเตรี ยมเอกสารสนับสนุนการเสนอขายหลักทรัพย์
- ช่วยในการศึกษาค่าความเป็ นไปได้ของโครงการ (Project feasibility)
- ช่วยจัดเตรี ยมในเรื่ องการวิเคราะห์มูลค่าธุ รกิจ (Business valuation)
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ขั้นตอนการบริการ
ตารางดังต่อไปนี้แสดงขั้นตอนการให้บริ การของบริ ษทั ฯ

ที่มาของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
จากความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี แ ละมี ต่ อ
ผูบ้ ริ หาร
 จากการแนะนํ า โดยลู ก ค้า ของ
บริ ษทั ฯ
 จากโครงการเดิมของบริ ษท
ั ฯ ที่มี
ลักษณะต่อเนื่อง


ผู้บริหารของแผนกและเจ้ าหน้ าที่การตลาด
ประชุมร่ วมกับลูกค้ าเพื่อเสนอบริการของบริษัทฯ
ยื่นข้ อเสนอการให้ บริการ
และสั ญญาให้ แก่ ลูกค้ าพิจารณาตอบรับ

จัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบโครงการ

วางแผนงาน เสนอแผนงาน
และกําหนดระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน

การดําเนินงานโครงการ
(ให้ คาํ ปรึกษาด้ านธุรกิจและการเงิน การลงทุน)
การจัดการโครงการ
ติดตามและควบคุมแผนงาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยเชิงกลยุทธ์ และที่ปรึกษา
ติดตามและควบคุมแผนงาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
การให้ คาํ ปรึกษาการจัดการแบบต่ อเนื่อง
จัดทีมงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง วางแผนงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และ
ตรวจสอบข้อมูล

ร่ างรายงานเสนอลูกค้ า

นําเสนอต่ อลูกค้ า

ส่ งมอบงาน
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ขั้นตอนการให้บริ การสามารถสรุ ปได้ ดังนี้


การตลาด - บริ ษทั ฯ สรรหาโครงการต่างๆ โดยการแนะนําจากลูกค้าเก่าโดยใช้แผนการตลาดเชิ งรุ กซึ่ ง
ประกอบด้วย การเข้าร่ วมบรรยายและเป็ นวิทยากร การส่ งบทความและจดหมายข่าวไปยังสื่ อมวลชน การเข้า
ร่ วมกิจกรรมและการประชุมร่ วมกับสมาคมหอการค้าต่างๆ และจากการแนะนําของบริ ษทั ที่ปรึ กษาและวิจยั
ต่าง ๆ ที่เป็ นพันธมิตรกับทางบริ ษทั ฯ หน่วยงานราชการไทยและต่างประเทศรวมถึงสมาคมหอการค้าต่าง ๆ



การติดต่ อลูกค้ าและการเสนอบริ การ - หลังจากติดต่อครั้งแรกกับผูท้ ี่จะมาเป็ นลูกค้า บริ ษทั ฯ จะประชุมกับ
ลูกค้าเพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการโดยละเอียด แล้วนํามาจัดทําข้อเสนอโครงการ ซึ่ งประกอบด้วย
ความเป็ นมา วัตถุประสงค์ วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการ บุคลากรในโครงการ ระยะเวลาโครงการ
และค่าธรรมเนียมในการดําเนิ นโครงการ ซึ่ งข้อเสนอโครงการจะจัดทําในรู ปแบบของเอกสารการประชุมโดย
อาจจะมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งหลายครั้งก่อนที่จะบรรลุขอ้ ตกลง



การวางแผนงาน - หากมีการอนุ มตั ิโครงการแล้ว ผูจ้ ดั การโครงการจะจัดเตรี ยมแผนงาน โดยกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ ระยะเวลาในการทํางานให้โครงการแล้วเสร็ จ และออกแบบแบบสอบถามสําหรับงานวิจยั นั้น
หากเป็ นโครงการที่จาํ เป็ นต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิเศษหรื อผูร้ ับเหมาช่วงงาน ผูจ้ ดั การโครงการก็จะพิจารณาจัดหา
ให้เหมาะสมเป็ นกรณี ไป



การดําเนินโครงการ – รองประธานอาวุโสฝ่ ายให้คาํ ปรึ กษาด้านธุ รกิ จและการเงิน การลงทุน จะเป็ นผู ้
ควบคุมดูแลให้การดําเนินโครงการต่างๆ เป็ นไปตามแผนงานและมีการติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง



การส่ งมอบงานต่ อลูกค้ า - เนื่ องจากลักษณะของการให้บริ การเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า และขึ้นกับ
ความพร้อมของลูกค้าในการปรับปรุ งโครงสร้างและจัดเตรี ยมข้อมูลเป็ นส่ วนใหญ่ จึงมีกาํ หนดเวลาที่ยืดหยุ่น
ได้ และไม่มีงานใดที่มีกาํ หนดวันส่ งมอบตายตัว

ธุรกิจอื่นๆ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มจัดกลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ฯ ใหม่ ซึ่งมีท้ งั ที่ได้เริ่ มดําเนินธุรกิจและยังไม่ได้
ดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังอยูใ่ นระหว่างจัดวางระบบการดําเนินงานของธุรกิจนั้นๆให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจดังต่อไปนี้
(1) เป็ นตัวแทนและให้ คาํ ปรึกษา ด้ านอสั งหาริมทรัพย์ (Real Estate Brokerage and Consultancy)
บริ ษ ัทฯ ได้ประกอบธุ รกิ จโดยเป็ นตัวกลางการซื้ อขายอสังหาริ มทรั พย์ภายใต้ชื่อบริ ษ ัท บิ นสแวงเกอร์
บรุ๊ คเคอร์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษทั ฯได้รับความร่ วมมือทางธุรกิจจาก Binswanger USA ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการจัดหาโรงงานตามนิ คมอุตสาหกรรมทัว่ โลกป้ อนแก่ลูกค้าที่ตอ้ งการย้ายฐานการผลิต โดยทางบริ ษทั
บิ นสแวงเกอร์ บรุ๊ คเคอร์ (ประเทศไทย) จํากัด จะเป็ นผูจ้ ัดหาพื้ นที่ หรื อโรงงานในประเทศไทยให้ทาง
138

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

Binswanger USA ทําการตลาดทัว่ โลก นอกจากนี้ บริ ษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊ คเคอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ยัง
เป็ นตัวกลางจัดการซื้ อขายอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ เช่นเพื่อการอยู่อาศัยหรื อการพาณิ ชย์ทวั่ ไป โดยรายได้หลัก
บริ ษทั ฯ จะได้รับเป็ นค่าธรรมเนียมในการขายตามสัดส่ วนของราคาขายของทรัพย์สินนั้นๆ
(2) ให้ คาํ ปรึกษาด้ านการลงทุนสํ าหรับเงินลงทุน Offshore Capital (Offshore Capital Management)
เป็ นธุ รกิ จให้บริ การซึ่ งจะมี รายได้ตามสัดส่ วนของขนาดของเงิ นลงทุนที่ บริ หารให้แก่ ลูกค้า อี กทั้งยังได้
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากส่ วนแบ่งกําไรที่ทางบริ ษทั ฯ บริ หารให้และมีส่วนของกําไรมากกว่าผลตอบแทนที่
กําหนด ซึ่งในธุรกิจนี้จะทําให้บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่สมํ่าเสมอและเติบโตตามขนาดของเงินลงทุนที่ให้บริ ษทั ฯให้
คําปรึ กษา ซึ่ งดําเนิ นงานภายใต้การดูแลของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัดโดยจะมุ่งเน้นการลงทุนใน
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรู ปกําไรจากการขายหลักทรัพย์ (capital gain) และ
เงินปั นผล การบริ หารเงินลงทุนนั้นอยูภ่ ายใต้การบริ หารของบุคลากรต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญสู ง โดย
จะทําการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ตรวจสอบสถานะของบริ ษทั เพื่อหาบริ ษทั ที่มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่
แท้จริ งที่ควรจะเป็ น โดยกิจการดังกล่าวต้องมีผบู ้ ริ หารที่มีความสามารถและมีแผนธุ รกิจที่ดีมีความโปร่ งใส
อีกทั้งกิจการมีโอกาสที่จะเติบโตและแนวโน้มของการทํากําไรที่มีอตั ราเติบโตสู ง มีพ้ืนฐานที่ดี เพื่อให้แน่ ใจ
ว่าจะเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า จากการวิเคราะห์มูลค่าของหลักทรัพย์ การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร การตรวจสอบแผน
ธุรกิจ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งสภาวะอุตสาหกรรมของบริ ษทั ที่จะ
เข้าลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสู งสุ ด
(3) ธุรกิจการลงทุน (Investment)
บริ ษทั ฯ ดําเนินนโยบายการลงทุนตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
อนุมตั ิให้บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย บริ หารเงินสดและหรื อเงินทุนหมุนเวียน
ตามความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ต่อไป
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ น ณ งวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี มีดงั นี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
พันบาท
%
พันบาท
%

2560
พันบาท
%

764,484

64.60

707,773

63.06

404,602

66.07

25,000

2.11

-

-

-

-

บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

304,153
7,271
22,505
-

25.70
0.62
1.90
-

54,718
15,187
39,861
221,208

4.88
1.35
3.55
19.71

66,233
16,919
39,089
-

10.82
2.76
6.38
-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

2,304

0.19

57,398

5.12

9,940

1.62

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

57,807
1,183,524

4.88
100.00

26,192
1,122,337

2.33
100.00

75,592
612,376

12.35
100.00

รายได้

ดําเนินการโดย

งานให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจ
และการเงิน

บริ ษทั ฯ

ตัวแทนและที่ปรึ กษาทาง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ย่อยอื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รายได้อื่น*
รวมรายได้

หมายเหตุ

บริ ษทั บินสแวงเกอร์
บรุ๊ คเคอร์
(ประเทศไทย) จํากัด

%
การถือ
หุ้น

99.99

* รายได้ อื่นรวมถึงรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ส่ วนกลางที่คิดกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
การกลับรายการค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ การกลับรายการอื่น ๆ
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โครงสร้ างบริษทั
โครงสร้างบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ให้ คาํ ปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน
(Business & Financial Consulting, Investments)

99.99%

บริษัท บรุ๊คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัด 2/
ลงทุนในกิจการอื่นทีม่ ศี ักยภาพ

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด

99.99%
99.99%

บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ ปอเรท แอดไวเซอร์ รี่ จํากัด

ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
ทีป่ รึกษาทางธุรกิจ

บริษัท บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด

บริษัท บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จํากัด

100%

99.99%

ให้ คาํ ปรึกษาด้านธุรกิจ

ให้ คาํ ปรึกษาด้านธุรกิจ

48.00%
40.00%

บริษัท บินสแวงเกอร์ บรุ๊ คเคอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บรุ๊คเคอร์ ดันน์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด1/

60.00%

เป็ นตัวแทนและทีป่ รึกษาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ให้ คาํ ปรึกษาด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital

หมายเหตุ:

1/ 48% ถือโดย บริ ษัท เอเชี่ยน โอเชี่ยน เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จํากัด
และ 4% โดย Simpson Financial Limited
2/ ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่ อบริษัท
บริษัท บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัด
สถานที่ต้งั ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุ ขมุ วิท 13
ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110
ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2560

บริษัท บินสแวงเกอร์ บรุ๊ คเคอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
ถือผ่านบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไว
เซอร์รี่ จํากัด ร้อยละ 60
และถือโดยบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ40
สถานที่ต้งั ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุ ขมุ วิท 13
ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ ดันน์ แอสเซท
แอดไวเซอรรี่ จํากัด
(ถือผ่านบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จํากัด)
สถานที่ต้ งั ตูไ้ ปรษณี ยเ์ ลขที่ 957
ศูนย์ออฟชอร์อินคอร์เปอร์เรชัน่
โรดทาวน์ ทอดโทล่า
หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิ้น

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ แพลนนอร์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอนซัลติ้ง จํากัด)
ถือผ่านบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่
จํากัด
สถานที่ต้งั ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุ ขมุ วิท 13
ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110

จํานวนหุ้น
ประเภท
ทีอ่ อก
หุ้น
จําหน่ าย

สั ดส่ วนการถือหุ้น
หุ้น

%

ดําเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการ
อื่นที่มีศกั ยภาพเพื่อผลตอบแทน
จากการลงทุน

สามัญ

1,179,400

1,179,394

99.99

ดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนและที่
ปรึ กษาทางธุรกิจด้าน
อสังหาริ มทรัพย์

สามัญ

2,287,000

2,287,000

99.99

ดําเนินธุรกิจในการให้คาํ ปรึ กษา
ด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุน
Offshore Capital

สามัญ

250,000

120,000

48.00

ดําเนินธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษาทาง
ธุรกิจ

สามัญ

433,818

433,813

99.99

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

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ชื่ อบริษัท
บริษัท บรุ๊ คเคอร์ คอร์ ปอเรท แอดไว
เซอร์ รี่ จํากัด

รายงานประจําปี 2560

ประเภทธุรกิจ
ดําเนินธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษาทาง
ธุรกิจ

จํานวนหุ้น
ประเภท
ทีอ่ อก
หุ้น
จําหน่ าย

สั ดส่ วนการถือหุ้น
หุ้น

%

สามัญ

3,101,608

3,101,598

99.99

สามัญ

600,000

600,000

100.00

สามัญ

200,000

199,997

99.99

สามัญ

100

12.5

12.5

สถานที่ต้งั ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุ ขมุ วิท 13
ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด อินเวสท์เม้นท์โฮลดิ้ง
สถานที่ต้งั วินดั้มเพลส ชั้น 26 เลขที่ 44
ถนนวินดั้ม เซ็นทรัล ฮ่องกง

ดําเนินธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษาทาง
ธุรกิจ

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ บิสซิเนส ดีเวลล็อปเม้ นท์ ที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
(เดิมชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ปรึ กษาการลงทุน
บรุ๊ คเคอร์ จํากัด)
สถานที่ต้งั ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุ ขมุ วิท 13
ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

บริษัทซีเวทต้ า แคปปิ ตอล

บริ หารจัดการกองทุน

สถานที่ต้งั ชั้น 2 แซฟฟาร์เฮาส์ 122 ถนนแมรี่
ตูไ้ ปรษณี ยเ์ ลขที่ 709
แกรนด์เคย์แมน เค วาย 1 -1107
หมู่เกาะเคย์แมน
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ปัจจัยเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยงทางด้ านเศรษฐกิจ
การดําเนิ นธุ รกิ จส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิ จของประเทศไทยและภาวะ
เศรษฐกิ จของโลก สื บเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงรวมทั้งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะการซื้ อขาย
หลัก ทรั พ ย์ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งอัน จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายการบริ หารประเทศของรัฐบาล และความไม่แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิ จอันเกิ ดจาก
นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ อันมีผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริ การคําปรึ กษาด้านธุ รกิจและการเงิน การลงทุน
ทั้งแผนงานที่จะให้บริ การแก่ลูกค้า และระยะเวลาในการให้บริ การ เนื่องจากลูกค้าอาจมีความจําเป็ นที่จะต้องรอ
จังหวะของการลงทุนหรื อดําเนิ นการ หรื อทําให้ระยะเวลาการดําเนิ นการต่าง ๆ ของลูกค้าเนิ่ นนานขึ้น ดังนั้น
ความเสี่ ยงดังกล่าว อาจทําให้รายได้หลักของบริ ษทั ฯ อาจลดลงอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ดี ถึ ง แม้ความเสี่ ย งทางด้านเศรษฐกิ จดัง กล่าวอยู่นอกเหนื อความสามารถที่ บริ ษ ทั ฯ จะควบคุ มได้
บริ ษทั ฯ จึงได้พยายามที่จะลดความเสี่ ยงดังกล่าวลง โดยพยายามเน้นการทําธุ รกิจให้มีความหลากหลายและหา
จุดเด่นที่ทางบริ ษทั ฯมีความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษโดยจัดหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเป็ นพิเศษมาเพิ่มเติม
เน้นรายได้จากการให้บริ การเป็ นหลักและยังคงเน้นการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯในด้านการให้บริ การคําปรึ กษา
ด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital ให้มีสัดส่ วนของรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งจะถือว่าเป็ นการลด
ความเสี่ ยงดังกล่าวลงได้ในระดับหนึ่ ง นอกเหนื อจากนี้ ยงั จะทําให้รายได้ของบริ ษทั ฯ มีความมัน่ คงยิ่งขึ้น อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ยังคงมีบริ การและขนาดของผลงานในปี ที่ผ่านๆมาเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าซึ่ งจะเป็ นเครื่ องยืนยันว่าใน
ด้านการให้คาํ ปรึ กษาในการปรับโครงสร้างบริ ษทั และ/หรื อปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการควบรวมกิจการซึ่ งเกิด
จากการให้คาํ แนะนําและบริ การของบริ ษทั เป็ นเครื่ องพิสูจน์แล้ว ซึ่ งบริ การเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเกิ ดขึ้นในช่วง
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่ายาวต่อเนื่ องมายากแก่การแก้ไขแต่ดว้ ยความชํานาญจึงทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงลูกค้า
เหล่านี้ได้และสร้างรายได้จากการให้บริ การคําปรึ กษาดังกล่าวชดเชยในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าได้
2. ความเสี่ ยงในการพึง่ พิงผู้บริหารและบุคลากรทีม่ ีความสํ าคัญ
เนื่ องจากธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นธุ รกิจให้บริ การที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความสามารถทางด้านธุ รกิจและการเงิน การ
ลงทุนจึงจําเป็ นต้องอาศัยบุคคลากรที่มีท้ งั ประสบการณ์และความรู ้อีกทั้งยังต้องเป็ นที่รู้จกั รวมทั้งยังต้องเป็ นที่
ยอมรับในแวดวงธุ รกิ จด้วย ดังนั้นโดยรวมแล้วความสําเร็ จของกิ จการของบริ ษทั ฯ จึงขึ้นอยู่กบั การที่บริ ษทั ฯ
ได้รับงานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจําเป็ นต้องพึ่งพิงผูบ้ ริ หารและบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ จึ งทําให้บริ ษทั ฯ
จําเป็ นต้องพึ่งพิงบุคลากรหลักอยู่ 2 กลุ่ม คือ
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(1) ผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ นายชาญ บูลกุล ซึ่ งดํารงตําแหน่ งรองประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ซึ่ งนายชาญฯ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์การทําธุ รกิจใน
ประเทศไทยมากว่า 30 ปี และมีเครื อข่ายการติดต่อทางธุรกิจที่กว้างขวาง ทั้งนี้ นายชาญฯ มีส่วนสําคัญอย่างมาก
ในการติดต่อหาลูกค้าให้กบั บริ ษทั ฯ และยังเป็ นผูบ้ ริ หารที่ให้คาํ ปรึ กษาที่สําคัญของงานให้บริ การในด้านอื่นๆ
ของบริ ษทั ฯ ด้วย
(2) บุคลากรและทีมงานของฝ่ ายงานให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน ซึ่ งเป็ นทีมงานหลักในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จให้บริ การของบริ ษทั ฯ จึ งจําต้องเป็ นบุคคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ เป็ น
สําคัญ ซึ่งจะมีการแข่งขันสู งในการแย่งชิงตัวบุคลากรดังกล่าว
หากบริ ษทั ฯ จําต้องสู ญเสี ยผูบ้ ริ หาร บุคลากร และทีมงานที่สาํ คัญดังที่กล่าวแล้ว อาจจะทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
หาลูกค้า และไม่สามารถให้บริ การลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะทําให้ บริ ษทั ฯ ต้องสู ญเสี ย
รายได้หลักและมี ผลกระทบต่ อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างรุ นแรง ถึ งแม้ว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถจัดหา
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถมาทดแทนได้ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทําให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับใน
ความสามารถ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญกับบุคลากรเหล่านี้ โดยให้มีการพัฒนาการฝึ กอบรมอย่าง
สมํ่าเสมอ ซึ่ งประกอบด้วยการเปิ ดให้เข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่มีการจัดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกสํานักงาน
รวมถึงกําหนดให้มีกระบวนการทํางานอย่างมีระบบแบบแผน การพัฒนางานและให้บุคลากรเหล่านี้มีการทํางาน
ทดแทนกันได้ตลอดเวลา เพื่อช่ วยลดความเสี่ ย ง อัน สื บเนื่ องมาจากการที่ ตอ้ งสู ญเสี ยบุคลากรเหล่านี้ ไปใน
ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯได้กาํ หนดให้มีการทําแผนสื บทอดงาน (succession plan) ตามแนวนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสําคัญกับนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการเพิ่มสวัสดิการและ
ผลตอบแทนกับพนักงานในระดับที่เหมาะสม ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนเป็ นสําคัญ
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างขวัญและกําลัง ใจที่ ดี ในการทํางาน และรั ก ษาบุ คลากรเหล่ านี้ ใ ห้อยู่กับบริ ษ ทั ฯ เป็ น
ระยะเวลานาน รวมทั้งยังได้ให้ผลประโยชน์ท่ี ผูบ้ ริ หารและพนักงานดังกล่าวของบริ ษทั ฯ จะได้รับจากการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในลักษณะของการให้โบนัสประจําปี ที่เพิ่มสู งขึ้นสื บเนื่ องจากมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการทํางาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เชื่ อว่า การพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ และการให้ผูบ้ ริ หารและ
พนั ก งานได้รั บ ผลประโยชน์ จ ากการดํา เนิ น งานร่ ว มกับ บริ ษ ัท ฯ จะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความภัก ดี ต่ อ องค์ก ร
ในระยะยาว
3. ความเสี่ ยงในการขยายธุรกิจ
บริ ษทั ฯได้เพิ่มธุรกิจหลักขึ้นอีกหนึ่ งธุ รกิจที่สามารถทําให้บริ ษทั ฯมีรายได้ที่แน่ นอนสมํ่าเสมอและมัน่ คงยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเติบโตได้ดีในอนาคตซึ่งเป็ นรายได้จากการรับดอกเบี้ยคือธุรกิจให้กยู้ มื เงินระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือในการ
ปรับปรุ งโครงสร้างทางการเงินโดยมีหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.5 ถึง 2 เท่าของวงเงินที่ใช้ข้ ึนอยู่กบั ชนิ ดของ
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หลักประกัน ในขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในสามธุรกิจหลักๆอันได้แก่ธุรกิจวาณิ ชธนกิจ, การบริ หาร
จัดการกองทุนสําหรับเงินลงทุนของนักลงทุนในต่างประเทศ และธุ รกิจการลงทุน ธุ รกิจหลักเหล่านี้ เป็ นส่ วน
ใหญ่ของรายได้หลักของบริ ษทั ฯในเวลาไม่กี่ปีที่ผา่ นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพอัน
น่ า ประทับ ใจอย่า งต่ อ เนื่ อ งและสมํ่า เสมออาจมี ก ารล่ า ช้า บ้า งในการรั บ รู ้ ผ ลสํา เร็ จ ของงานเนื่ อ งจากปั จ จัย
นอกเหนื อจากการควบคุม การลงทุนของบริ ษทั ฯเองหลักๆที่สําคัญจะอยู่ในรู ปกองทุนรวม รวมถึงกองทุน
โครงสร้างพื้นฐาน และบริ ษทั ที่เตรี ยมตัวจะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ให้
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเป็ นรายได้ในรู ปของเงินปันผลที่ดีอย่างต่อเนื่องและกําไรจากส่ วนต่างของเงินลงทุนซึ่งในปี
2561 นี้ บริ ษทฯคาดหวังว่าจะมี บริ ษทั ที่ เตรี ยมตัวเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่ บริ ษทั ฯได้ลงทุนไว้สามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยสําเร็ จอย่างน้อย 1 บริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯยังคงรอคอยที่จะ
ลงทุนในธุรกิจที่เริ่ มต้นขึ้นใหม่ และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมลงทุนในโครงการที่ดีๆ จากสภาพคล่องของเงินส่ วนเกินที่
บริ ษทั ฯมีอยู่ บริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั ที่มีงบดุลที่แข็งแกร่ งสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการให้ความช่วยเหลือแก่
ลูกค้าที่มีอยู่แล้ว และ/หรื อ ผูท้ ี่อาจจะมาเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ฯในหลายๆวิธีโดยการจัดทําขึ้นในแบบแผนที่
เหมาะสมเพื่อให้พอดีกบั ความต้องการของลูกค้าเพื่อความสําเร็ จของงาน
แนวโน้ม ภาพรวมคาดการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยในปี 2561 นี้ มี ความสดใสขึ้ น หลัง จากเริ่ มเห็ น
สัญญาณฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจที่ชดั เจนในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี ที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หรื อ GDP จะขยายตัวไม่นอ้ ยกว่า 4.0% จะเป็ นปี ที่ดีที่สุดของรัฐบาลนี้ การส่ งออกยังเป็ นกลจักรสําคัญที่ทุกฝ่ าย
เชื่อว่าจะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆเช่นโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรื อโครงการรถไฟทางคู่เป็ นภาระของภาครัฐที่จะเร่ งเครื่ อง
ให้เร็ วขึ้น ตลาดหุ ้นยังขานรับเม็ดเงินการลงทุนสะท้อนภาพความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนได้อย่างเป็ นรู ปธรรมก็คือ
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ น้ ซึ่งล่าสุ ด ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET Index) เปิ ดซื้อขายวันแรก
ของปี 2561 ทําสถิติใหม่ ปิ ด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ 1,778.53 จุด โดยดัชนีพุ่งสู งสุ ดในรอบ 43 ปี เป็ นไปได้ที่
จะทะลุ 1,800 จุด และมูลค่าตลาดรวมกว่า 18 ล้านล้านบาทถือเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีของปี นี้ โดยนักลงทุนยังเชื่อมัน่
ว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีและบริ ษทั จดทะเบียนยังมีความสามารถในการทํากําไรและจะเป็ นปี แห่ งการเก็บเกี่ยว
สิ่ งที่รัฐบาลได้ลงทุนผ่านโครงการต่างๆ ไปก่อนหน้านี้ เช่น โครงการอินเทอร์ เน็ตหมู่บา้ นหรื อโครงการพร้อม
เพย์ โดยคาดว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ตามแผนภายในกลางปี นี้ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ การเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั
กระทรวงพาณิ ชย์คาดการณ์ดชั นี ราคาผูบ้ ริ โภค (เงินเฟ้อ) ของปี 2561 อยูท่ ี่ 0.6-1.6% ซึ่ งอยูภ่ ายใต้สมมติฐานการ
ขยายตัวเศรษฐกิจทั้งปี 2561 อยู่ที่ 3.5-4.0% โดยที่ราคานํ้ามันดิบดูไบอยู่ที่ 50-60 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล และ
อัตราแลกเปลี่ยนอยูท่ ี่ 33-35 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ เชื่อว่าเงินเฟ้ อทั้งปี ไม่เกินกรอบที่คาดการณ์ไว้คือไม่เกิน 1%
การสนับสนุนภาคการเกษตรและธุรกิจขนาดเล็กจากรัฐบาลยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําต่อเนื่อง ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็ง
ค่าขึ้นต่อเนื่ องในอนาคต เนื่ องจากมีปัจจัยสําคัญจากการดําเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิจของประธานาธิ บดีโดนัลด์
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ทรัมป์ ที่สร้างความกังวลให้กบั นักลงทุนจะกดดันให้เงินดอลลาร์ อ่อนค่าอย่างต่อเนื่ อง และจะเกิดการไหลออก
ของเงินทุนไปสู่ ภูมิภาคอื่นโดยจะส่ งผลให้ค่าเงินบาทปรับแข็งขึ้นอีกในระยะกลางและระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่ตอ้ งเร่ งปรับตัวคือธุรกิจส่ งออก ซึ่ งที่ผา่ นมามักจะพึ่งพาอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการแข่งขันใน
ตลาดโลก ถ้าเงินบาทอ่อนค่า ราคาสิ นค้าเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศคู่แข่งก็จะถูกลง ทําให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นผัน
แปรตามค่า เงิ น ถ้าแนวโน้มเงิ นบาทแข็งค่ าต่ อเนื่ องแบบนี้ ผูป้ ระกอบการนอกจากประกันความเสี่ ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนกับธนาคารแล้วยังต้องเร่ งพัฒนานวัตกรรมของสิ นค้าและบริ การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันที่ไม่ใช่ดา้ นราคาเพียงอย่างเดียว และยังต้องหาตลาดใหม่ๆ สําหรับการกระจายสิ นค้าอีกด้วย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบหลายปี ที่ผา่ นมา เห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยน่ าจะผ่านจุดตํ่าสุ ดมาแล้ว และตัวเลขคาดการณ์
ทางเศรษฐกิ จก็ออกมาน่ าพึงพอใจที เดี ยว สิ่ งที่ยงั เป็ นโจทย์สําคัญหนี ไม่พน้ การขับเคลื่อน เร่ งเครื่ องผลักดัน
นโยบายของรั ฐบาล ขณะเดี ยวกันปั จจัยภายนอกประเทศที่ จะมี ผลกับการส่ งออกอันเป็ นรายได้หลักก็ยงั ไม่
สามารถประมาทได้เลย การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ผา่ นมาและในปี 2561 เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น เพราะ
เศรษฐกิจของหลายประเทศจํานวนมากทัว่ โลกไม่ว่าจะเป็ นประเทศพัฒนาแล้วหรื อประเทศกําลังพัฒนา ตอนนิ้
กลับมาฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่ ง จะเป็ นการฟื้ นตัวอย่างทัว่ ถึงในหลายประเทศ/หลายภูมิภาคนี่ คือปรากฏการณ์ที่
ไม่ได้เห็นมานานแล้วหลังปี 2551 เป็ นต้นมา โดยที่สหรัฐฯ พบว่าการจ้างงานขยายตัวแข็งแกร่ งหนุนการใช้จ่าย
ในประเทศเพิม่ และหนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวแต่ภาวะเงินเฟ้อยังเพิม่ ขึ้นอย่างช้าๆ จากนี้ไปจับตามาตรการลดภาษี
(Tax Reform) และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในส่ วนของยุโรปนั้น ตลาดเริ่ มปรับคาดการณ์
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน ขณะที่เงินเฟ้อแม้วา่ จะอ่อนแอแต่เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ ง
ทําให้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตรี ยมยุติมาตรการ QE ในปี หน้า
สําหรับจีนจะพบว่า แรงหนุนส่ งเศรษฐกิจเริ่ มชะลอลงโดยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แต่การชะลอลงสอดคล้องกับนโยบาย
พรรคคอมมิวนิ สต์จีนที่เน้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพโดยคํานึ งถึง
สิ่ งแวดล้อมและลดการผลิตที่ลน้ เกิน
สําหรับญี่ปุ่นจะเห็นว่ามีการเริ่ มปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในทางบวกอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจตามเดิมเพราะเงินเฟ้อญี่ปุ่นไม่มีสัญญาณเพิ่มขึ้น จากนี้ไป
จะต้องจับตาดูผลบวกจากการเป็ นเจ้าภาพโอลิมปิ กของญี่ปุ่นและทิศทางค่าเงินเยน
สําหรับเอเชียโดยรวม การที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวดีมากในครึ่ งแรกของปี หนุ นเศรษฐกิจเอเชียให้ขยายตัวตาม
ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจจีนมีส่วนทําให้ความผันผวนของระบบการเงินโลกอยูใ่ นระดับตํ่าแต่ยทุ ธศาสตร์ใหม่
หลังการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ช้ ีถึงทิศทางเสถียรภาพเศรษฐกิจจีนและคุณภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ถือเป็ นทิศทางบวก
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สําหรับเศรษฐกิจไทย ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ที่ขยายตัวสู งถึง 4.3% บ่งชี้ว่าฟื้ นตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลก เมื่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวดี แน่นอนที่ว่าทิศทางของเงินเฟ้อเริ่ มกลับมาฟื้ นตัว ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้
เวลาที่จะลดการกระตุน้ เศรษฐกิจซึ่งนี่จะส่ งผลให้ตลาดการเงินมีแนวโน้มผันผวนเป็ นระยะ ซึ่งจากนี้ ไปต้องคอย
ตามและประเมินสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดและควรตระหนักว่าโดยปกติแนวโน้มเศรษฐกิ จโลกที่ดีหนุ นราคา
สิ นทรัพย์เสี่ ยงให้เพิ่มขึ้นแต่การที่หลายปี ที่ผา่ นมา ราคาสิ นทรัพย์เสี่ ยงเป็ นขาขึ้นมาโดยตลอดทําให้จากนี้ไปการ
ปรับฐานย่อยน่าจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดการปรับฐานของสิ นทรัพย์เสี่ ยงนี่จะถือได้วา่ เป็ นโอกาสในการเข้าลงทุน
จากการคาดการณ์การเติบโตของโลกในปี พ. ศ. 2561 และ 2562 ได้รับการปรับขึ้นร้อยละ 0.2 เป็ นร้อยละ 3.9 การ
แก้ไขนี้ สะท้อนถึงโมเมนตัมการเติบโตของโลกที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายภาษีของสหรัฐอเมริ กาเมื่อเร็ ว ๆ นี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีของสหรัฐฯคาดว่าจะกระตุน้ ให้เกิด
กิจกรรมต่างๆโดยมีผลกระทบในระยะสั้นที่สหรัฐอเมริ กาส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลงทุนตอบสนองต่อการลด
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลกระทบต่อการเติบโตของสหรัฐฯคาดว่าจะเป็ นบวกไปจนถึงปี 2563 ซึ่ งนับรวมสะสม
เป็ นร้ อยละ 1.2 จวบจนถึ งปี นั้น ด้วยความไม่แน่ นอนท่ามกลางสถานการณ์ สําคัญนี้ เนื่ องจากบทบัญญัติบาง
ประการของบทบัญญัติดงั กล่าวมีลกั ษณะชั่วคราวในชุ ดนโยบายภาษีดงั กล่าวจึ งคาดว่าจะทําให้มีการเติบโต
น้อยลงในช่ วง 2-3 ปี ต่อจากปี พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป ผลกระทบจากนโยบายข้างต้นนั้นทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและคู่คา้ มีส่วนร่ วมสนับสนุนถึงครึ่ งหนึ่งของการแก้ไขการสะสมเพิ่มขึ้นของการเติบโตทัว่
โลกในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2562
อย่างไรก็ตามเราก็ยงั คงต้องเผชิญกับความไม่สมํ่าเสมอของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็ นภัยคุกคาม
จากฟองสบู่ในภาคการเงินของจีนการไหลเข้าและออกของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ วและ
รุ นแรง ความผันผวนของราคาโภคภัณฑ์ท้ งั นํ้ามันและทองคํา รวมไปถึงราคาสิ นค้าเกษตร ความเสี่ ยงจากภัย
ธรรมชาติ ความแห้งแล้ง ความเสี่ ยงของการสะดุ ดลงของเศรษฐกิ จต่ างประเทศ เช่ น สหรั ฐฯ จากเรื่ องหนี้
สาธารณะ หรื อ ค่าเงินดอลล่าร์และค่าเงินหยวนของจีนที่อ่อนค่าลง วิกฤติที่กาํ ลังเกิดขึ้นในระบบบําเหน็จบํานาญ
สาธารณะและค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุ ขภาพที่เพิ่มสู งขึ้นเป็ นเวลาหลายสิ บปี ทัว่ โลก ปั จจัยต่างๆเหล่านี้ ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราในปี นี้แทบทั้งสิ้ น
ความเสี่ ย งต่ างๆเหล่ านี้ ส่ งผลกดดันการใช้จ่ายของทุ ก ๆ ภาคส่ วนทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคครั ว เรื อน
นอกจากนั้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากหนี้ ครัวเรื อนสะสมในระดับสู ง ตลอดจน
ภาระค่าครองชี พที่ได้มีการปรับตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเมื่อผนวกกับภาคการส่ งออกของไทยที่ยงั ไม่แน่ว่าจะ
สามารถกลับมาเป็ นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มที่ แม้จะเริ่ มมีอานิ สงส์เชิงบวกจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกแล้ว ก็ลว้ นแต่เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลให้การกําหนดแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯใน ปี 2561 สะท้อน
การเติบโตทางธุรกิจที่ยงั คงต้องระมัดระวังอย่างมาก
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อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯคงจะต้องได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่คงจะไม่ถึงขั้นรุ นแรงมากนักเนื่ องจาก
บริ ษทั ฯมีผลงานและชื่ อเสี ยงที่ออกมาค่อนข้างดี มากมาอย่างต่อเนื่ องอันเป็ นจุดแข็งของบริ ษทั ฯที่สามารถจะ
ดึงดูดลูกค้าใหม่และในขณะเดียวกันก็ยงั จะรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้เช่นกัน รวมถึงการที่บริ ษทั ฯมีพนักงานไม่
มากและได้ดาํ เนิ นงานอย่างระมัดระวังในการขยายธุ รกิจไม่ให้เร็ วและเสี่ ยงเกินไป หรื อมีขนาดใหญ่จนเกินไป
โดยอาศัยประสบการณ์และความรู ้ ความสามารถของคณะผูบ้ ริ หารเป็ นหลักทําให้บริ ษทั ฯสามารถรับมือกับ
สถานะการณ์ดงั กล่าวได้ค่อนข้างดีเป็ นที่พอใจของลูกค้าเสมอมา
ในปี 2561 นี้ บริ ษทั ฯยังคงให้ความสําคัญกับธุรกิจที่ดาํ เนินอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นสําคัญโดยยังจะเน้นการหาโอกาสที่
จะเข้าลงทุนหรื อมองหาธุรกิจที่จะส่ งเสริ มซึ่งกันและกันกับธุรกิจที่บริ ษทั ฯมีอยูใ่ นปัจจุบนั และให้ผลตอบแทนสู ง
ภายใต้ความเสี่ ยงที่ผา่ นการวิเคราะห์พิจารณาอย่างดีและรอบคอบแล้วจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องท่ามกลาง
ความผันผวนหรื อวิกฤตที่ยงั คงมีอยูโ่ ดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญเช่นเคย
4. ความเสี่ ยงจากการแข่ งขัน
เนื่ องจากธุ รกิ จการให้บริ การได้แก่ ที่ปรึ กษาด้านธุ รกิ จและการเงิ น การลงทุน, ตัวแทนและที่ปรึ กษาด้าน
อสังหาริ มทรัพย์, และที่ปรึ กษาด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital ที่ทางบริ ษทั ฯ ให้บริ การอยูน่ ้ นั
เป็ นงานที่มีบุคคลหลายกลุ่มเข้ามาให้บริ การมากขึ้น จนอาจทําให้ กลายเป็ นคู่แข่งรายใหม่ของบริ ษทั ฯ โดยบุคคล
เหล่านี้ อาจใช้ฐานลูกค้าจากการให้บริ การเดิมที่ให้บริ การอยู่รวมกับความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และ
ความสามารถเทียบเคียงงานให้บริ การเช่นเดียวกับที่ทางบริ ษทั ฯ ให้บริ การอยู่ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่
รายได้ของ บริ ษทั ฯ อาจจะลดลงจากการแข่งขันด้านราคาของคู่แข่งรายใหม่ที่มีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
เชื่ อมัน่ ว่าการมี สายสัมพันธ์ที่ดีรวมถึ งประสบการณ์ อนั ยาวนาน อี ก ทั้งการมี ชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั และความรู ้
ความสามารถด้านการให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิ จและการเงิ น การลงทุ น ของนายชาญฯ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สามารถติดต่อลูกค้าและให้
ความเชื่อมัน่ ในงานให้บริ การจนเป็ นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้ ดังนั้น ความเสี่ ยงดังกล่าวจึงไม่น่าจะมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ มากนัก
5. ความเสี่ ยงจากการลงทุน
สื บเนื่ องจากความผันผวนของตลาดทุนและตลาดเงิน ย่อมจะส่ งผลกระทบต่อผลตอบแทน ตลอดจนถึงความ
เสี่ ยงจากการลงทุน ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนิ นนโยบายกระจายความความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการลงทุนใน
สิ นทรัพย์หรื อธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในความเสี่ ยงที่เหมาะสม ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการลงทุน
ซึ่งคอยพิจารณากลัน่ กรองการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
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รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยอาศัยประสบการณ์และความรู ้ความสามารถของ
คณะกรรมการดังกล่าว ทําให้ความเสี่ ยงดังกล่าวลดลงอยูใ่ นระดับที่ทางบริ ษทั ฯ สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
6. ความเสี่ ยงทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และมีความเสี่ ยงจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพือ่
การค้า
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงในอัตรา
ดอกเบี้ยที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
ความเสี่ ยงจากเงินตราต่างประเทศ
ในไตรมาศที่ 2 ปี 2560 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเพื่อบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กับ
ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง มูลค่าตามสัญญา 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 137.91 ล้าน
บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวน โดยสัญญาดังกล่าวจะได้ครบ
กําหนดในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 ทั้งหมดแล้ว และบริ ษทั ฯได้ทาํ การต่ออายุสัญญาไปอีก 6 เดื อน ซึ่ งจะครบ
กําหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี้แก่บริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
เมื่อครบกําหนด ฝ่ ายบริ หารได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ และเชื่อว่าไม่มีความเสี่ ยงจาก
สิ นเชื่อที่เป็ นสาระสําคัญ อย่างไรก็ตามจํานวนค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นจํานวน
ที่ครอบคลุมผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ไม่ได้แล้ว
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั ฯ มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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มูลค่ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริ ษทั ฯจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน งบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าของเงินลงทุนชัว่ คราวของกลุ่มบริ ษทั ถูกประเมินเป็ นระดับ 1 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม เนื่ องจากเงิน
ลงทุนชัว่ คราวดังกล่าวมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้สิน ในขณะที่
ทั้งสองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะ
กําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
(ก) หุ้นสามัญ
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 5,647,349,128 หุน้ ซึ่งเป็ นทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้วเป็ นจํานวนเงิน
704,700,608.25 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 5,637,604,866 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.125 บาท
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น (ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 30 ธันวาคม 2560)
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
1.

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

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
จํานวนหุน้
กลุ่มครอบครัวบูลกุล
2,276,278,270
นายวริ ศ บูลกุล
846,829,534
น.ส. วริ นทร บูลกุล
845,954,376
นายวรุ ฒ บูลกุล
583,494,360
OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C 740,303,990
CLIENT
BANK OF SINGAPORE LIMITED
288,374,363
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
282,075,897
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
280,000,000
นางจารุ ณี ชินวงศ์วรกุล
168,800,000
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD
90,142,113
นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์
74,500,000
นายเกียรติ ศรี จอมขวัญ
62,160,696
NOMURA SINGAPORE LIMITED –CUSTOMER
56,615,000
SEGREGATED ACCOUNT
นายสุ คเณศ จันทรุ จานนท์
43,840,000
นายอมริ นทร์ นฤหล้า
42,000,000
อื่น ๆ
1,232,514,537

รวม

5,637,604,866
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ร้อยละ
40.37
15.02
15.00
10.35
13.13
5.12
5.00
4.97
2.99
1.60
1.32
1.10
1.00
0.78
0.75
21.87

100.00

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส า มั ญ ป ร ะ จํ า ปี ค รั้ ง ที่ 1 / 2 5 5 4 เ มื่ อ วั น ที่ 2 7 เ ม ษ า ย น 2 5 5 4 มี ม ติ
อนุ มตั ินโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีของบริ ษทั ฯ โดย
คํานึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริ ษทั ประกอบด้วย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเป็ นเอกฉันท์เสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานวันที่ 1
กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท โดยจัดสรรจากกําไร
สุ ทธิ ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 จะเป็ นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ใน
อัตราหุ น้ ละ 0.04 บาท
นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทย่ อย
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 จึงมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเมื่อมีเงินสด
มากพอและเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างๆ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิ ชย์ เป็ นต้น
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างองค์ กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการการลงทุน

ประธานบริหาร
นายเอนก กมลเนตร

รองประธานบริหาร
นายวรุฒ บูลกุล

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นางสาวสุ ภาณี พงศ์ สุภาพชน
(ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน)

ฝ่ ายบุคคลและบริหารทัว่ ไป
นางสาวนงนุช พนมสวย
(พนักงานอาวุโส)

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
นายสุ โชติ เอือ้ จรู ญ
(ผู้จัดการฝ่ าย)

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายให้ คาํ ปรึกษาด้ านธุรกิจ
และ
การเงิน การลงทุน

รองประธาน
ฝ่ ายให้ คาํ ปรึกษาด้ านธุรกิจ
และ
การเงิน การลงทุน
นางสาวสิ ริยา บุณฑริก
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การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ บริ หารงานโดยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (Board of Directors)
คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

(1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการ ประกอบด้วยสมาชิก 10 คน แต่ละคนมีสถานภาพเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
ชื่ อ
1. ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2. นายชาญ บูลกุล

3. นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ

4. นายโรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
5. นายปี เตอร์ เวลดัน

ตําแหน่ งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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ชื่ อ
6. นายสมพงษ์ เผอิญโชค

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

8. นายเอนก กมลเนตร

9. นายกิรินทร์ นฤหล้า

10. นายวรุ ฒ บูลกุล

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
1. คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าที่บริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสี่ ครั้งต่อปี
3. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่ งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบทันทีที่มีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญาใดๆ
หรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูใ้ นบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ
5. กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ
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6. ในกรณี ที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็ นผูช้ ้ ีขาด
7. ดําเนินการในเรื่ องใด ๆ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด เช่นในเรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดําเนินการ
(2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสิ นใจ
การดําเนิ นงานที่สาํ คัญ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย
ชื่ อ

ตําแหน่ งปัจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายโรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
3. นายเอนก กมลเนตร

4. นายวรุ ฒ บูลกุล

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารสามารถดํา เนิ น การในเรื่ องใดๆ ที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมตามอํา นาจหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริ หาร อย่างไรก็ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม
2552 เพื่อกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยสมํ่าเสมอ
2. สอบทานการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเทียบกับประมาณการโดยสมํ่าเสมอ
3. สอบทานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขนโยบายการควบคุมภายใน
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4. มี อาํ นาจในการอนุ มตั ิ การลงทุ นตามวงเงิ นที่ สูงกว่า 10 ล้านบาทและต้องรายงานให้คณะกรรมการ
รับทราบและให้สตั ยาบันทุกครั้ง
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ได้มีมติอนุมตั ินโยบายการ
บริ หารเงินสดคงเหลือใหม่ของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ให้อาํ นาจคณะกรรมการหรื อคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริ หารเงินสด
และหรื อเงินทุนหมุนเวียน ตามความเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ต่อไป

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ได้อนุมตั ิให้เลือกคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ซึ่ ง
ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้
ชื่ อ

ตําแหน่ งปัจจุบัน

1. ดร. ปี เตอร์ เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2. นายสมพงษ์ เผอิญโชค

3. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก รวมถึงเลิกจ้าง เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดัง กล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้ว ยความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเป็ นกรรมการอิสระมีความรู ้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินทั้งสาม
ท่านโดยที่
ดร. ปี เตอร์ เวลดัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีประสบการณ์หลากหลายจากหลายบริ ษทั ข้ามชาติ
ในอดีตเคยดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ ษทั ในประเทศฮ่องกง เป็ นต้น
นายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการตรวจสอบ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ งกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน)
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบบริ ษทั สหพัฒนา
อิ น เตอร์ โ ฮลดิ้ ง จํา กัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริ ษ ัท ไทยวาโก้ จํา กัด (มหาชน) และประธาน
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คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั โมโน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)และยังเป็ นกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้าน
บัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในอดีตเคยดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบบริ ษทั
จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบบริ ษทั นครไทยสตริ ปมิล จํากัด (มหาชน) และ บมจ. ที
ทีแอนด์ที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผูบ้ ริ หารและหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ ลําดับที่
3 , 4 และ 5 หน้า 173-175
(4) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วย
ชื่ อ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตําแหน่ งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

2. ดร. ปี เตอร์ เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

3. นายสมพงษ์ เผอิญโชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

4. นายวรุ ฒ บูลกุล

กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่และความรั บผิดชอบพิจารณา ตัดสิ นใจ และนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ผลตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สัญญาจ้างผูบ้ ริ หารระดับสู ง
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
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(5) คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
ชื่ อ
1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตําแหน่ งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

2. นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ
3. นายกิรินทร์ นฤหล้า
4. นายวรุ ฒ บูลกุล

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
1. สรรหาผูท้ ี่เห็ นสมควรดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั และนําเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป
2. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วย
ชื่ อ
1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร

ตําแหน่ งปัจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
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ชื่ อ

3. นายกิรินทร์ นฤหล้า
4. นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ

ตําแหน่ งปัจจุบัน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Framework)
2. วางกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง ดําเนิ นการและสนับสนุ นการบริ หารความเสี่ ยงให้ประสบความสําเร็ จ
ทัว่ ทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Risk Awareness
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุ งแผนดําเนินการ เพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ ในสิ่ งที่ ตอ้ งปรั บปรุ งแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่กาํ หนด
(7) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วย
ชื่ อ

ตําแหน่ งปัจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร

3. นายวรุ ฒ บูลกุล
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ชื่ อ

ตําแหน่ งปัจจุบัน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารในการพิจารณาเรื่ องการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ ในวงเงินไม่เกิน 75 ล้านบาทรวมถึงการให้เงินกูร้ ะยะสั้นแก่ลูกค้า (Bridging Loans) ลงทุนใน
tender offer securities ได้ถึง 3 บมจ.ในคราวเดียวกันวงเงินแต่ละบริ ษทั ไม่เกิน 35 ล้านบาทรวมวงเงินไม่เกิน
โดยการลงทุ น เป็ นไปตามเงื่ อ นไขและข้อกํา หนดจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และ
105 ล้า นบาท
คณะกรรมการบริ หาร โดยต้องรายงานการลงทุนทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการ
บริ หาร
ผู้บริหาร
รายชื่อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
ชื่ อ

ตําแหน่ งปัจจุบัน
รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการการลงทุน
ประธานบริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
รองประธานบริ หาร
กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
รองประธานฝ่ ายให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจและการเงิน
การลงทุน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

1. นายชาญ บูลกุล

2. นายเอนก กมลเนตร

3. นายวรุ ฒ บูลกุล

4. นางสาวสิ ริยา บุณฑริ ก
5. นางสาวสุ ภาณี พงศ์สุภาพชน
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การสรรหากรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่ปี 2551
เป็ นต้นไปต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยแนวทางในการคัดเลือก
บุคคลที่ จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ โดยคํานึ งถึ งความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ
Board Diversity เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็ นต้น
(1) การจัดตั้งคณะกรรมการ







คณะกรรมการจะจัดตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นเพื่อเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุม
ของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น และตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ในกรณี ที่ ต าํ แหน่ ง กรรมการว่ า งลง ให้
คณะกรรมการสรรหาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนได้
กรรมการไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯและไม่มีขอ้ จํากัดเรื่ องอายุของกรรมการ
กรรมการไม่ตอ้ งรับผิดเป็ นการส่ วนตัวต่อบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่ได้ทาํ ไป หรื อที่ละเว้นไม่กระทํา
เว้นแต่ที่เป็ นการฉ้อฉลหรื อการกระทําโดยจงใจ
คณะกรรมการบริ ษทั จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิ น 11 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
คณะกรรมการจะเป็ นผูเ้ ลือกประธานคณะกรรมการ

(2) สิ ทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่ งตั้งกรรมการ
1. ผูถ้ ือหุ น้ หนึ่งคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าที่พึงจะมีในการ
เลือกตั้งครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยง
ในกรณี ที่มีการลงคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยง
(3) หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกลัน่ กรองโดยคณะกรรมการ สรรหา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษทั
ดังนี้
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1. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี พ้ื น ฐานและความเชี่ ย วชาญจากหลายอาชี พ มี ค วามรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ที่จ ะเป็ นประโยชน์ต่อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท มี ภ าวะผูน้ ํา วิสั ย ทัศน์ ก ว้า งไกล มี
คุณธรรม ประวัติการทํางานโปร่ งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ทั้งนี้ สาํ หรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนื อจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
บริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตั้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ให้นบั รวมมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคล ที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ ใช่ กรรมการอิสระผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันแต่งตั้ง
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชี พเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ กรรมการอิ สระ ผูบ้ ริ ห าร หรื อหุ ้น ส่ ว นผูจ้ ัด การ ของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวัน
แต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุ น้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่ เ ป็ นหุ ้น ส่ ว นที่ มีนัย ในห้า งหุ ้น ส่ ว น หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ภายหลัง ได้รับ การแต่ งตั้ง ให้เ ป็ นกรรมการอิ สระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง (1) ถึ ง (9) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
(4 ) การครบวาระของคณะกรรมการ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่ งในสาม ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังแปลงสภาพจากบริ ษทั จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชน
จํากัดนั้นให้ใช้วิธีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี ต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่ งนานที่สุดจะ
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด
ออกโดยมติของการประชุมสามัญประจําปี
ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษทั ฯ กรรมการซึ่งลาออกตามที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย
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(5 ) การประชุมคณะกรรมการ
การประชุ ม คณะกรรมการจะต้อ งจัด ให้ มี ข้ ึ น อย่ า งน้อ ย 4 ครั้ งต่ อ ปี โดยประธานคณะกรรมการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการเรี ยกประชุมดังกล่าว
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมี กรรมการมาประชุ มไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน ให้ปฏิ บตั ิ ก ารอย่า งหนึ่ งอย่า งใดแทน
คณะกรรมการก็ได้
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน ถ้าในการออกเสี ยงเรื่ องใดมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สําหรับปี 2560
กรรมการ
1. ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2. นายชาญ บูลกุล

3. นายโรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน
4. ดร. ปี เตอร์ เวลดัน

5. นายสมพงษ์ เผอิญโชค

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ***
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ***
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ***
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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ค่ าตอบแทนที่
เป็ นตัวเงิน (บาท)

รูปแบบของ
ค่ าตอบแทน

305,000

เบี้ยประชุม

125,000

เบี้ยประชุม

-0122,500

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม

122,500

เบี้ยประชุม
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กรรมการ
6. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

7. นายเอนก กมลเนตร

8. นายกิรินทร์ นฤหล้า
9. นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ

10. นายวรุ ฒ บูลกุล

ค่ าตอบแทนที่
เป็ นตัวเงิน (บาท)

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ***
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

รูปแบบของ
ค่ าตอบแทน

130,000

เบี้ยประชุม

125,000

เบี้ยประชุม

82,500

เบี้ยประชุม

82,500

เบี้ยประชุม

140,000

เบี้ยประชุม

*** ไม่มีค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระมีแต่ค่าเบี้ยประชุมจากการประชุม
สรุ ปค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท/ ผู้บริหาร

จํานวน (ราย)

ค่ าตอบแทนที่
เป็ นตัวเงิน (บาท)

รูปแบบของ
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

10

1,235,000
2,765,000

ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส

ผูบ้ ริ หาร (รวมกรรมการที่มีอาํ นาจจัดการ)

5

38,800,025

เงินเดือนและโบนัส

ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรู ปอื่นนอกจากตัวเงิน
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การเปลี่ยนแปลงการถือหุ น้ ของกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ ณ วันที่
กรรมการ

ตําแหน่ ง

1. ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

2. นายชาญ บูลกุล

รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน

3. นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4. นายโรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน กรรมการบริ หาร

ผลต่ าง

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 60

เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)

11,301,000

8,301,000

(3,000,000)

-0-

-0-

6,403,900

-0-

6,403,900

-0-

-0-

-0-

-0-

886,900

886,900

-0-

5. ดร. ปี เตอร์ เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

6. นายสมพงษ์ เผอิญโชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

-0-

-0-

-0-

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

253,400

253,400

-0-

8. นายเอนก กมลเนตร

กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

-0-

-0-

-0-

18,450,000

18,450,000

-0-

9. นายกิรินทร์ นฤหล้า

169

รายงานประจําปี 2560

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นทีถ่ ือ ณ วันที่
กรรมการ
10. นายวรุ ฒ บูลกุล

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการการลงทุน

31 ธ.ค. 59

31 ธ.ค. 60

583,494,360

583,494,360

ผลต่ าง
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง)
-0-

เงินกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร เป็ นจํานวนเงิน 2.14
ล้านบาท
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 12 ต.ค. 2558
อายุ

72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพคิ้นส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรม

หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2546)

สั ดส่ วนการถือหุ้น

8,301,000 หุ น้ คิดเป็ น 0.15% ของทุนชําระทั้งหมด

ประสบการณ์

2558-ปั จจุบนั
2546-2557
2558-ปัจจุบนั
2555-2557
2558-ปัจจุบนั
2547-2557
2555-2557
2557-2558
2553-ปัจจุบนั
2549-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน
ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิ ฟิค
นายกสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2547-ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการดําเนินการและรองประธานสภา สถาบันความ

2545-ปั จจุบนั
2527-ปัจจุบนั
2554-2557
2540-2557

ร่ วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนํ้าโขง
กรรมการที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริ ษทั เศรณี โฮลดิ้งส์ จํากัด
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

นายชาญ บูลกุล
ตําแหน่ ง

รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 1 ต.ค. 2546
อายุ

69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรม

หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548)

สั ดส่ วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

ประสบการณ์

ต.ค. 2546-ปัจจุบนั

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ธ.ค. 2555-2558
กรรมการ(ไม่มีอาํ นาจ) บริ ษทั นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จํากัด
พ.ย.2553- ส.ค.2555 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริ ษทั ยูไนเต็ด โฮมส์ จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริ ษทั ริ ทซ์ วิลเลจ จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริ ษทั นอร์ท สาธร เรี ยลตี้ จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค.2555 กรรมการ บริ ษทั นารายณ์ พาวิลเลียน จํากัด
ส.ค.2555- ธ.ค. 2555 กรรมการ บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จํากัด

172

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

นายสมพงษ์ เผอิญโชค
ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 9 ส.ค. 2556
อายุ

57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาโท สาขาวิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่ น 49) และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.8)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. มส.1) หลักสู ตร การบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสู ง
หลักสู ตร Director Certification Program 26/2003 : IOD
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ประสบการณ์

-ไม่มีส.ค. 2556 –ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
2533 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์
2546 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ.ไทยรุ่ งยูเนี่ยนคาร์
2530 – ปัจจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่
2535 – ปัจจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
2535 – ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
2536 – ปัจจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟิ รส์พาร์ท
2537 – ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อีซูซุชยั เจริ ญกิจมอเตอร์ส
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิซ มอเตอร์ส
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซัส ออโต้ ซิ ต้ ี
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เดลต้า ไทยรุ่ ง
2532 – ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ.ไทยรุ่ ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
2534 – ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วสิ
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
2529 – ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.ชัยเจริ ญกิจมอเตอร์ ส
2539 – ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.สิ นธรณี พร็ อพเพอร์ต้ ี
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการ บจ.ไทยออโต้ คอนเวอชัน่
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ดร. ปี เตอร์ เวลดัน
ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 27 ก.พ. 2546
อายุ

80 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาเอก Development Sociology มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรม

หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550)

สั ดส่ วนการถือหุ้น

886,900 หุน้ คิดเป็ น 0.02% ของทุนชําระทั้งหมด

ประสบการณ์

2546- ปัจจุบนั
2550-2558

กรรมการ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Cuervo Appraisals ฟิ ลิปปิ นส์

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 30 ส.ค. 2547
อายุ

65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย
วุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) สมาคมผูต้ รวจสอบภายในสหรัฐอเมริ กา
วุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA, QIA) สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กรรมการอาชีพ (Chartered Director) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่ นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
การอบรม

ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Directors Accreditation Program รุ่ น 2/2003
หลักสู ตร Directors Certification Program รุ่ น 38/2003
หลักสู ตร Audit Committee Program รุ่ น 2/2004
หลักสู ตร Improving the Quality of Financial Report รุ่ น 1/2006
หลักสู ตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่ น 1/2007
หลักสู ตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่ น 2/2007
หลักสู ตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่ น 5/2007
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

หลักสู ตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014
หลักสู ตร Anti-Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2014
สั ดส่ วนการถือหุ้น

253,400 หุน้ คิดเป็ น 0.01% ของทุนชําระทั้งหมด

ประสบการณ์

2550-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั
2558- ปัจจุบนั
เม.ย.2553-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2550-2558
2543-2559
2542-2552
2533-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบสํานักงาน ปปช.
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ดิบบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ ีส์ แอนด์
พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โมโน
เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษาอิสระ เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชีภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน
และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ บริ ษทั เอกชนหลายประเภทธุรกิจ
กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน
ตําแหน่ ง

กรรมการบริ หาร

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 17 ก.ย. 2544
อายุ

62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants in Australia (พ.ศ.2526)
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ของรัฐนิ วเซาท์เวลล์
ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2525)
การอบรม

หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550)
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ไม่มี

ประสบการณ์

พ.ค.2556-ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ต.ค. 2546-เมย. 2556

กรรมการมีอาํ นาจและกรรมการบริ หาร บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
ธ.ค. 2555-เมย. 2556 กรรมการ บริ ษทั แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ส.ค. 2546-ก.ย.2546 กรรมการมีอาํ นาจและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
2541-ส.ค. 2546
กรรมการไม่มีอาํ นาจ และกรรมการบริ หาร บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
ส.ค.2553-ปัจจุบนั
กรรมการ Oceanwide Ventures (BVI) Limited
ส.ค.2553-ปัจจุบนั
กรรมการ Global Alliance Partners Limited
ก.ย. 2551-ปัจจุบนั
กรรมการ Oceanwide Multi-Strategy Funds (SPC) Ltd
พ.ย. 2550-2557
ประธานกรรมการและกรรมการมีอาํ นาจ MAC Capital Ltd
ต.ค. 2540-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2550-ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจ Oceanwide Fund Plus (SPC) Limited
มิ.ย. 2549-ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการและกรรมการมีอาํ นาจ MAC Sharaf Securities
(UAE) LLC
มิ.ย. 2549-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการและกรรมการมีอาํ นาจ MAC Capital Advisors Ltd
มิ.ย. 2549-พ.ค. 2550 กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน)
ก.พ. 2549-2559
ประธานกรรมการและกรรมการมีอาํ นาจ McMillen Advantage Capital Ltd
ส.ค. 2548-พ.ค. 2549 กรรมการมีอาํ นาจและกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้
จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2548-ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจ Oceanwide Fund (SPC) Ltd
ส.ค. 2547-ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจ Oceanwide Asset Management (BVI) Ltd
เมย.2556-ปัจจุบนั
กรรมการ McSlim’s Health Food Products Australia Pty Limited

นายเอนก กมลเนตร
ตําแหน่ ง

กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รองประธานบริ หาร
เลขานุการบริ ษทั

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 11 พ.ค. 2550
อายุ
60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ College of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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การอบรม

หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550)

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ไม่มี

ประสบการณ์

พ.ค.2550-ปัจจุบนั
ก.พ.2555-ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.พ.2555- ธ.ค.2555
ก.ย.2549- ปัจจุบนั
ก.ย.2552- 2558
2546-ส.ค.2549
2539-2546

กรรมการบริ หาร และ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั ยูไนเต็ด โฮมส์ จํากัด
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั ริ ทซ์ วิลเลจ จํากัด
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั นอร์ท สาธร เรี ยลตี้ จํากัด
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั นารายณ์ พาวิลเลียน จํากัด
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จํากัด
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั แกรนด์ เมย์แฟร์ จํากัด
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั บ้านฉางเอสเตท จํากัด
รองประธานบริ หาร บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ดาต้าแมท จํากัด
(มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มซี แอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด

นายกิรินทร์ นฤหล้ า
ตําแหน่ ง

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 29 เมย. 2552
อายุ

54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน วอชิงตัน ดี.ซี . สหรัฐอเมริ กา
การอบรม

หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 80 (ต.ค. 2552)

สั ดส่ วนการถือหุ้น

18,450,000 หุน้ คิดเป็ น 0.33% ของทุนชําระแล้วทั้งหมด

ประสบการณ์

2552-ปัจจุบนั
2528-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ควอลิต้ ี อินน์ จํากัด (Sheraton Grande Sukhumvit
Hotel)

2528-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จํากัด (Amari Boulevard Hotel)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ควอลิต้ ี ลอดจ์ จํากัด (City Lodge Sukhumvit Soi
9/City Lodge Sukhumvit Soi 19)
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อโศก พาร์ค จํากัด (Park Plaza Sukhumvit
Bangkok Hotel)

นายพงษ์ ชัย เศรษฐี วรรณ
ตําแหน่ ง

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 12 พ.ย. 2552
อายุ
58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba, แคนาดา
การอบรม

หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) (2549)

สั ดส่ วนการถือหุ้น

6,403,900 หุน้ คิดเป็ น 0.11% ของทุนชําระแล้วทั้งหมด

ประสบการณ์

2552-ปั จจุบนั

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบนั
2550-ม.ค.2558
2526-ปั จจุบนั
2526-ปั จจุบนั
2526-ปัจจุบนั
2526-ปัจจุบนั
2526-ปัจจุบนั
2526-ปัจจุบนั
2526-ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยฟ้า เพาเวอร์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยฟ้า (2511) จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ข้าวสุ พรรณ จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ข้าวเศรษฐี จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยฟ้า คลังสิ นค้า จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยฮั้วเฮง จํากัด (ประเทศจีน)
กรรมการบริ ษทั เศรษฐีวรรณ การ์ เมนท์ จํากัด (ประเทศจีน)

นายวรุ ฒ บูลกุล
ตําแหน่ ง

กรรมการบริ หาร
กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง 24 พ.ค. 2555
อายุ
33 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริ ญญาโท สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
การอบรม

หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2556 (106/2013)
หลักสู ตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) พ.ศ. 2559 (17/2016)
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สั ดส่ วนการถือหุ้น

583,494,360 หุ น้ คิดเป็ น 10.35% ของทุนชําระแล้วทั้งหมด

ประสบการณ์

พ.ค. 2555 –ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

เมย.2559-ปัจจุบนั

กรรมการไม่มีอาํ นาจ บริ ษทั เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จํากัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบนั

กรรมการมีอาํ นาจ บริ ษทั บ้านฉาง กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบนั
2550-2553

กรรมการมีอาํ นาจ บริ ษทั เซ็นจูรี่พทั ยา จํากัด
Analyst, Investment Banking Division ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน)

นางสาวสิ ริยา บุณฑริก
ตําแหน่ ง

รองประธานฝ่ ายให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน

อายุ

43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon ประเทศสหรัฐอเมริ กา
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ประสบการณ์

ไม่มี
2549-ปัจจุบนั
ต.ค.2546-2549
ส.ค.2545-ส.ค.2546

รองประธานฝ่ ายให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Senior Research Analyst บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Research Analyst บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุ ภาณี พงศ์ สุภาพชน
ตําแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

อายุ

57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ประสบการณ์

ไม่มี
ส.ค.2543-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่ องการกํากับดู แลกิจการที่ดี และได้ปฏิบตั ิตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยกําหนดแนวทางดําเนิ นการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผู ้
ถือหุ น้ ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน ได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับข้อมูลของ บริ ษทั ฯ อย่าง
เพียงพอ การเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่ องที่สาํ คัญ ๆ ของ บริ ษทั ฯ รวมทั้ง
การมีส่วนแบ่งในกําไร เป็ นต้น ดังนี้
(1) จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และเอกสารประกอบให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย
21 วัน ก่ อ นวัน นัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยหนัง สื อเชิ ญประชุ มมี ร ายละเอี ย ดระเบี ย บวาระการประชุ ม
เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หนังสื อมอบฉันทะ
ตามที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเลือกที่จะมอบ
ฉัน ทะให้เ ข้า ประชุ ม แทนได้ รวมทั้ง แผนที่ แ สดงสถานที่ ป ระชุ ม ไว้ใ นหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม จะแจ้ง
รายละเอียดของเอกสารที่ผถู ้ ือหุ น้ จะต้องนํามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิ ทธิ ในการเข้าประชุม
รวมถึงข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า 30
วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
หนึ่งชัว่ โมง
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทุกครั้งโดยการเผยแพร่ หนังสื อมอบฉันทะทุกประเภททั้งแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สําหรับผูถ้ ือหุ ้น
ต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า 30
วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
(2) ก่อนเริ่ มการประชุ มทุกครั้ ง ประธานกรรมการจะชี้ แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้
อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ จะจัดแยกการลงคะแนนเสี ยงสําหรับแต่ละเรื่ องอย่าง
ชัดเจน เพื่อรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุ มอย่างเพียงพอ และดําเนิ นการประชุ มอย่างเหมาะสมและ
โปร่ งใส โดยในระหว่างการประชุ ม จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็ นและซักถามอย่าง
ทัว่ ถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ
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(4) ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ว มีสิทธิ ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
(5) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ช่ องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
(6) จัด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยสามารถติ ด ต่ อ ขอข้อ มู ล ได้โ ดยตรงทางไปรษณี ย ์ ไปรษณี ย ์
อิเล็คทรอนิคส์ (“E-mail address”) ของบริ ษทั ฯ “cghotline@brookergroup.com” ในเรื่ องต่าง ๆ ได้แก่
กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยยัง
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริ ษทั
(7) เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจว่ามี
โครงสร้างการดําเนินงานที่มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
(8) ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยดําเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่ง
ได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทัว่ กันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยผู ้
ถือหุ ้นจะต้องเสนอวาระต่อบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้ง
ได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่ องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ ไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ด้วย
ระยะเวลาในการเสนอในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแจ้งให้
ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลผูถ้ ือหุ น้ ในเว๊บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(2) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่ อบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการ ซึ่ งผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อ
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุ ปคุณสมบัติกรรมการบริ ษทั และต้องให้ความยินยอมในการเสนอ
ชื่ อและส่ งมอบใบสมัครตามแบบฟอร์ มในเอกสารแนบซึ่ งได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทํางานเสนอต่อบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
60 วันก่ อนการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งก่ อนที่จะมีการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ จะระบุวนั สุ ดท้ายของแต่ละปี ที่สามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อบริ ษทั ฯ เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้
ดําเนิ นการตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ผ่านทางคณะกรรมการสรรหาต่อไป และประกาศแจ้ง
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การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการ
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ระยะเวลาในการเสนอในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแจ้งให้
ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลผูถ้ ือหุ น้ ในเว๊บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(3) ดําเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบาย
ที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีโอกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสิ นใจ ยกเว้นวาระการประชุมที่เกิดจากการเสนอวาระเพิ่มเติม
ของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า 1 ใน 3 ของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มาประชุ มทั้งหมด ตามมาตรา 105 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) เสนอรายชื่ อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น เพื่อสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนเสี ยงได้เอง รวมทั้ง
เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
(5) ส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตาม
เรื่ องที่สําคัญ ๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่ งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสี ยงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสื อ
มอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสี ยงในห้องประชุมในที่สุด
(6) บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่ งรายงานการประชุมดังกล่าว ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็ จสิ้ น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเข้าไปดูรายงานดังกล่าวได้ดว้ ย
โดยรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้บนั ทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุ มทราบก่ อนการดําเนิ นการประชุ ม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นตั้งประเด็น หรื อซักถาม
นอกจากนี้ยงั บันทึกคําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู ้ ือหุ น้ เห็นด้วย คัดค้านและ
งดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ ละวาระในการประชุ มสามัญและ
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวันทําการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบนเว๊บไซต์
ของบริ ษทั ภายใต้หวั ข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ในเว๊บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(7) กําหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ และจะแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการบริ ษทั ฯ พนักงานบริ ษทั ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญต่อการซื้อขายหุ น้ ของบริ ษทั
ฯ และการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ ้นบริ ษทั ฯ และยังไม่ได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนที่ บริ ษทั ฯ
จะมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงิน หรื อข้อมูลข่าวสารที่เป็ นสาระสําคัญ
ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนที่
กรรมการและผูบ้ ริ หารนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตําแหน่งภายใน 30 วันทําการ และรายงานทุกครั้ง
เมื่ อมี การซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์ภายใน 3 วันทําการต่อ ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้แจ้งเตือน
กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรห้ามทําการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่ วง 1
เดื อนก่ อนการเปิ ดเผยงบการเงิ นแก่ สาธารณชนและหลังจากเปิ ดเผยงบการเงิ นนั้นแล้วอย่างน้อย 24
ชัว่ โมง
(8) กําหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งแจ้งต่อเลขานุ การบริ ษทั เกี่ยวกับการซื้ อขายหุ ้น
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื้อขายหุน้ บริ ษทั
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น ๆ และ
ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยในปี 2554 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มแนวปฎิบตั ิที่ดี
โดยกําหนดนโนบายในเรื่ อง ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน นําซอฟแวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอก
ซอฟท์แวร์ลิขสิ ทธิ์ การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
และห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ การส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า กําหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบตั ิงานด้วยจิตสํานึ กถึงความปลอดภัย
และคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
พนักงาน สังคมและสิ่ งแวดล้อม ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน รวมถึงการให้ความสําคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย
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(1) สรุ ปหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่ม ได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ เน้นความโปร่ งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการ
เงินต่อผูถ้ ื อหุ ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ของตลาดหลักทรั พย์ฯ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การประกาศทาง
หนังสื อพิมพ์ การจัดทํา Press Release หรื อการจัดส่ งจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นต้น
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสการกระทําที่ไม่สุจริ ตหรื อข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ ครอบคลุม
ถึงเว๊บไซต์ ไปรษณี ย ์ และโทรคมนาคม และมีกระบวนการการตอบสนองข้อร้องเรี ยน การคุม้ ครองผู ้
ร้องเรี ยน รวมถึงแจ้งผลการดําเนินการต่อผูร้ ้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบและยุติธรรม
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ เน้นให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งพัฒนาบริ การและสร้ างสรรค์บริ การ
ใหม่ๆ เพื่อนําเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริ การที่ปรึ กษาทางธุรกิจและการเงิน การลงทุน ควบคู่กบั
การรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า และใส่ ใจต่อการแก้ไขปั ญหาในทุกเรื่ องที่ลูกค้าร้องเรี ยนหรื อ
ให้ขอ้ แนะนํา สนันสนุนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
สิ ทธิมนุษยชนและการปฎิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ เน้นการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์ ตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล สนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วย
ความเป็ นกลาง มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และจัดให้พนักงานทุกคนรับทราบ
นโยบายและสวัสดิ การที่ พ นักงานพึงได้รับ โดยมี คู่มือพนักงานซึ่ งระบุ ขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับระเบี ย บ
ข้อบังคับว่าด้วยการทํางาน หลักเกณฑ์การลางาน รวมทั้งคู่มือประกันสุ ขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิต
แบบกลุ่ม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการทํางานของเครื่ องจักร
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุหรื ออัตราการหยุดงานหรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางานจึงไม่มี แต่อย่างไรก็
ตามบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประกันสุ ขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม เป็ นประจําสมํ่าเสมอทุก
ปี ถือเป็ นสวัสดิการอย่างหนึ่งของพนักงาน
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ตลอดมาในการส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั อดออมอย่างยัง่ ยืนโดยมีการจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพให้กบั พนักงานมาตั้งแต่ปี 2542 นับเป็ นเวลา 18 ปี จนถึงปั จจุบนั โดยพนักงานสามารถเลือกอัตรา
การออมได้ตามอายุงาน และบริ ษทั ฯจะสมทบให้ในอัตราเดี ยวกับพนักงาน เมื่ อพนักงานมี อายุการ
ทํางานกับบริ ษทั ครบ 10 ปี มีสิทธิที่จะได้เงินสบทบจากบริ ษทั เต็มจํานวนร้อยเปอร์เซนต์
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บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และเสริ มประสบการณ์ของพนักงาน โดย
ส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ เพื่อให้พนักงานได้รับ
การพัฒนาความเชี่ ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม และข้อกําหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ
ต้องปฏิ บตั ิ ตาม เช่ น การสัม มนาหรื ออบรมเกี่ ย วกับประกาศ ข้อกํา หนด และกฎระเบี ยบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชี ของสถาบันต่างๆ สัมมนาความรู ้ เกี่ ยวกับ
ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็ นต้น
เจ้าหนี้ คู่คา้ และคู่แข่ง
บริ ษทั ฯ เน้นการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุ รกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็ นธรรม และประพฤติ
ตามกรอบกติกา บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในการแข่งขัน และมีจรรยาบรรณที่ ดีในการดําเนิ น
ธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ต และห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จของบริ ษทั โดย
กําหนดอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่าย
ผลประโยชน์ใด ๆที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ เจ้าหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาความไม่โปร่ งใสไม่เป็ นธรรม
ในการค้า และเป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดปั ญหาทุจริ ต และความไม่เป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจนในการเป็ นแนวร่ วมปฎิ บตั ิ(Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตซึ่ งจัดทําโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย ร่ วมกับ หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคาร
ไทย สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยแล้วนั้น บริ ษทั ฯ ได้ยื่นขอรับรอง
กับคณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบตั ิ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองบริ ษทั ฯ เป็ นสมาชิกแนว
ร่ ว มปฎิ บ ัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต เมื่ อ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2559 และได้ ผ่ า น
กระบวนการรั บรองและเป็ นสมาชิ กแนวร่ ว มปฎิบัติข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ า นทุ จริ ต อย่ า ง
สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
บริ ษทั ฯมีนโยบายใช้สินค้าและบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทําที่เป็ น
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาโดยกําหนดอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน โดยบริ ษทั มีแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลง
นามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
บริ ษ ัท มี ก ารกํา หนดนโยบายการใช้ง านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของกลุ่ ม บริ ษ ัท และได้มี ก าร
ตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทํางานของพนักงาน เพื่อป้ องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่
ละเมิดลิขสิ ทธิ์หรื อไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
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ส่ งเสริ มการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ เข้ามามีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ฯ
องค์กรกํากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กาํ หนดโดยองค์กรที่กาํ กับดูแล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. เป็ นต้น รวมทั้งให้ความร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของกลุ่มบริษัท ฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึงให้ความสําคัญในเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
 คํานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสี ยหาย
ของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
โดยการรณรงค์ให้พนักงานเปิ ดปิ ดไฟเป็ นเวลา เวลาพักกลางวันให้ปิดเครื่ องปรับอากาศสักหนึ่ ง
ชัว่ โมง เปิ ดเครื่ องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเสมอ รณรงค์ให้ใช้กระดาษรี ไซเคิลเวลาพิมพ์งาน
หรื อถ่ายเอกสาร ซึ่งเป็ นการแสดงถึงการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างคุม้ ค่า
 คืนกําไรส่ วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ
 ปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องให้ความสําคัญในการทําธุรกรรม กับคู่คา้ ที่มีเจตจํานงเดียวกันกับบริ ษทั ฯ สําหรับเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
 ปฏิบตั ิและให้ความร่ วมมือหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
 ให้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 ดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อสุ ขลักษณะที่ดีของพนักงานและสังคม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความช่วยเหลือ บริ จาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิ ธิและองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมทางสังคม ตามโอกาส เช่น บริ จาคเครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์สาํ นักงานให้แก่วดั มูลนิธิหรื อ
หน่ วยงานอื่น ที่มีกิจกรรมทางสังคม เป็ นต้น นอกจากนี้ จะจัดให้มีการรณรงค์ประหยัดพลังงานการใช้
ทรัพยากรในบริ ษทั ฯ เท่าที่จะทําได้ และส่ งเสริ มกระบวนการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
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การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักว่า การพัฒนาองค์กรให้เจริ ญเติบโตและสร้างความยัง่ ยืนต่อไปได้น้ นั
บริ ษทั ฯ ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยส่ งเสริ มให้ชุมชนและสังคมมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ อย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั มุ่งเน้นเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาคนให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ดังนี้
 การพัฒนาและช่วยเหลือสังคม
บริ ษ ัท ตระหนัก ดี ถึ ง ความสํา คัญ ของการมี ส่ว นร่ ว มและรั บ ผิด ชอบขององค์ก รธุ รกิ จ ต่ อ การพัฒ นา
สังคมไทย เพื่อเป็ นการสร้างจิตสํานึ กให้แก่พนักงานให้ตระหนักและรับรู ้ว่าสังคมต้องอยูโ่ ดยการพึ่งพา
อาศัยกันและให้ความช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน บริ ษทั จึงมีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงาน
จัดทําโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยบริ ษทั ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณบางส่ วนและ
ส่ งเสริ มให้มีพนักงานบริ ษทั รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มจิตอาสาบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)” ซึ่ ง
ประกอบด้วยพนักงานที่ยินดีสละเวลาว่างส่ วนตัวมาร่ วมกันทําโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่ทางกลุ่ม
พิจารณาเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
การศึ ก ษามี ค วามสํา คัญ อย่า งมากต่ อ การพัฒ นาสัง คมไทยให้เ จริ ญ ก้า วหน้า ทัด เที ย มนานาประเทศ
กระบวน การสําคัญอย่างหนึ่ งในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา คือ การส่ งเสริ มการอ่านหนังสื อของ
เยาวชนให้มากขึ้นเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ พัฒนาความรู ้ ความคิดและสติ ปัญญาได้ดว้ ยตนเอง ปั จจุบนั
เยาวชนไทยมี การอ่านหนังสื อมากขึ้น แต่ยงั มี เยาวชนผูม้ ี ความบกพร่ องทางร่ างกายกลุ่ มหนึ่ งที่ ขาด
โอกาสในการเข้าถึ งคลังความรู ้ มากมายที่ มีอยู่ใ นหนังสื อ เยาวชนผูพ้ ิการทางสายตาที่ เ รี ยนอยู่ตาม
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดทัว่ ประเทศมิ ได้มีสติ ปัญญาด้อยกว่าเด็กปกติ ทวั่ ไปแต่ ไม่ สามารถแสวงหา
ความรู ้จากการอ่านหนังสื อในรู ปแบบปกติได้
ดังนั้นทางกลุ่มจิ ตอาสาบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จึงต้องการช่ วยเหลือเด็กๆ ผูพ้ ิการทาง
สายตาเหล่านี้ โดยการจัดทําหนังสื อเสี ยงบันทึกลงในแผ่นซี ดีเพื่อนําไปมอบให้กบั มูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่ งมอบให้กบั โรงเรี ยนสอนคนตาบอดต่อไปเป็ นประจํา
อย่างสมํ่าเสมอทุกปี พร้ อมกับรั บบริ จาคปฎิ ทินเก่ าเฉพาะแบบตั้งโต๊ะเพื่อนําไปทําเป็ นบัตรคําอักษร
เบรลล์สื่อการสอนให้กบั โรงเรี ยนสอนคนตาบอด กรุ งเทพ ฯ ด้วย


การสนับสนุนการศึกษา

เนื่ องจากปลายปี 2554 ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางได้ประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ทาํ ให้หลาย
โรงเรี ยนในภาคกลางได้รับความเสี ยหายอย่างมากโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ทางบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป
และกลุ่มบริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล คู่คา้ จึงได้ร่วมมือกันให้ความอนุเคราะห์ในการบริ จาคเงิน เพื่อซ่อมแซม
โรงเรี ยน เพื่อสนับสนุ นการศึกษา เพื่อจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนที่ประสบภัยได้แก่ โรงเรี ยนวัดคุง้ ท่าเลา ต. บางพึ่ง อ. บ้านหมี่ จ.
ลพบุรี และโรงเรี ยนวัดเชียงราก สพป. สิ งห์บุรี อ.อินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม และ22
เมษายน 2555 ตามลํา ดับ โดยในการนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท บรุ๊ ค เคอร์ กรุ๊ ป ได้บ ริ จ าคเงิ น ไปเป็ นจํา นวน
1 ล้านบาทถ้วน
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จึง
ได้จดั กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่ องเขียนให้แก่โรงเรี ยน
บ้านโนนกระโดน ต. พญาเย็น อ. ปากช่อง จังหวัดนครราชสี มาอีกด้วย
นอกจากนี้ยงั ได้บริ จาคให้กบั โรงเรี ยนกว๋ องเจ้า-กว๋ องสิ วอย่างต่อเนื่องตลอดมา เนื่องด้วยคุณชาญ บูลกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการของบริ ษทั ฯ เคยดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรี ยนดังกล่าวใน
ฐานะอดีตนายกสมาคมกว๋ องสิ วแห่ งประเทศไทย


โครงการนํ้าดื่มสะอาดเพื่อน้องๆ และโครงการปรับปรุ งระบบนํ้าประปาภายในโรงเรี ยนให้แก่
โรงเรี ยนที่ขาดแคลน

เพื่อเป็ นการสานต่อปณิ ธานของบริ ษทั ฯในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่ องเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม
2556 บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ตวั แทน ไปดําเนินการส่ งมอบโครงการนํ้าดื่มสะอาดเพื่อน้องๆ และ
โครงการปรับปรุ งระบบนํ้าประปาภายในโรงเรี ยน ให้แก่โรงเรี ยนที่ขาดแคลน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้าน
หนองตอตะเคียน ม.7 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และโครงการแทงก์น้ าํ เพื่อ
กักเก็บนํ้าสําหรับอุปโภค ให้แก่ โรงเรี ยนบ้านเขานมนาง ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี


โครงการนํ้าดื่ มสะอาดเพื่อน้องๆ และโครงการปรับปรุ งระบบนํ้าประปาภายในโรงเรี ยนให้แก่
โรงเรี ยนที่ขาดแคลน
เพื่อเป็ นการสานต่อปณิ ธานของบริ ษทั ฯในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่ องเมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม
2556 บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ตวั แทน ไปดําเนินการส่ งมอบโครงการนํ้าดื่มสะอาดเพื่อน้องๆ และ
โครงการปรับปรุ งระบบนํ้าประปาภายในโรงเรี ยน ให้แก่โรงเรี ยนที่ขาดแคลน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้าน
หนองตอตะเคียน ม.7 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และโครงการแทงก์น้ าํ เพื่อ
กักเก็บนํ้าสําหรับอุปโภค ให้แก่โรงเรี ยนบ้านเขานมนาง ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ตวั แทนไปดําเนินการส่ งมอบโครงการนํ้าดื่ม
สะอาดเพื่อน้อง ๆ ซึ่ งเป็ นโครงการที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําอย่างต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรี ยนบ้านหนอง
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สองห้อง ตําบลห้วยแห้ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


โครงการช่ วยเหลือให้ หญิงชรามีชีวติ ความเป็ นอยู่ทดี่ ีขนึ้
บริ ษ ทั ฯ ได้จ ัด ให้มีกิจกรรมโครงการช่ ว ยเหลื อสังคม (โดยการให้ความช่ ว ยเหลื อทางด้าน
งบประมาณของรั ฐฯ ทีมีจาํ นวนจํากัด เพื่อช่ วยให้หญิงชรา มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน) ในวันที่
7 พฤษภาคม 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ
กางเกงผ้าอ้อม สําหรับผูใ้ หญ่ จํานวน 130 ห่ อ และเงินสด จํานวน 13,200 บาท ไปบริ จาคให้กบั
สถานสงเคราะห์ดงั กล่าว ซึ่งปัจจุบนั ให้การบริ บาลดูแลคนชราหญิงทั้งหมด 66 คน



โครงการช่ วยเหลือเด็กปากแหว่ งเพดานโหว่ เพื่อชีวติ ความเป็ นอยู่ทดี่ ีขนึ้
บริ ษทั ฯ ได้บริ จาคเงิ นเพื่อการกุศลจํานวนเงิน 1,000,000 บาทให้แก่ มูลนิ ธิสร้ างรอยยิ้ม (ประเทศ
ไทย) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในการรั กษาเพื่อชี วิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน



โครงการถวายตู้ยาพร้ อมยาสามัญประจําวัดและเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ และโครงการมาตรฐานด้ าน
อาคารและสภาพแวดล้อม โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
บริ ษทั ฯ ได้บริ จาคเงินเพื่อการกุศลจํานวนเงิน 20,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559



การเป็ นเจ้ าภาพร่ วมการบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) กลุ่มบริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้มนท์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ไทย-เยอรมัน
โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั เศรณี โฮลดิ้งส์ จํากัด เป็ นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลสวดพระ
อภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณและถวายเป็ นพระราชกุศล เมื่อวันเสาร์ ที่ 28
มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.



การบริจาคเงินเพื่อการกุศลในโครงการ ” ก้าวคนละก้ าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ”
บริ ษัท บรุ๊ ค เคอร์ กรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) ได้ บ ริ จาคเงิ น เพื่ อ การกุ ศ ลจํา นวนเงิ น 300,000 บาท
ให้แก่ โครงการ ” ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เพื่อซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั โรงพยาบาล
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(2) จัดช่องทางการรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ (CG Hotline) ไว้สาํ หรับเปิ ดรับข้อร้องเรี ยน
ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เพื่อให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ “CG Hotline” มี 5 ช่องทาง ได้แก่
1. โทรศัพท์ (662) 168-7100
2. โทรสาร (662) 168-7111-2
3. เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ หรื อ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@brookergroup.com
4. ยืน่ เรื่ องโดยตรงที่เลขานุการบริ ษทั ฯ หรื อทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริ ษทั ฯ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้
ซอยสุ ขมุ วิท 13 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
5. ไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิ คส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
นายปี เตอร์ เวลดัน
นายสมพงษ์ เผอิญโชค
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

peterdweldon@gmail.com
sompong@brookergroup.com
punnee.w@brookergroup.com

เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผูร้ ้องเรี ยน บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรี ยนเป็ นความลับ
และได้กาํ หนดขั้นตอนการรับเรื่ องและการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะ
รับรู ้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดการสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรื อไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดํา เนิ น งานและการบริ ห ารงานของบริ ษ ัท ฯ อัน จะทํา ให้สู ญ เสี ย ทรั พ ยากรโดยเปล่ า ประโยชน์
เลขานุ การบริ ษทั ฯ จะร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรี ยนหรื อคําถามเฉพาะเรื่ องที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานและการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ หรื อเรื่ องที่เป็ นการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อร้องเรี ยนหรื อข้อมูลที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการสื บค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรื อการปฏิบตั ิ ไม่
ชอบด้วยกฎหมายของบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ อันจะทํา
ให้บริ ษทั ฯ เสี ยหายหรื อสู ญเสี ยประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
(ข) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกําหนดต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ จะต้องปฎิบตั ิตาม
(ค) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับนโยบายการดําเนิ นงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ ที่กาํ หนด
ไว้แล้ว
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(ง) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรื อ
รายการเกี่ยวโยง (Connected Transaction) กับบริ ษทั ฯ ที่เข้าข่ายตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(จ) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ฉ) ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
(ช) ข้อร้องเรี ยนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุ ้น และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ วและความเท่าเทียมกันของการให้ขอ้ มูลแก่ทุกกลุ่ม
ดังนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ทางการเงิ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในส่ ว นของงบการเงิ น นั้น จะต้อ งผ่า นการสอบทาน/
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ก่อนเผยแพร่ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู ้
ถือหุน้ นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2)
(3) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคน
เข้าร่ วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งไว้ภายใต้หวั ข้อการ
จัดการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
(4) เปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
(5) เปิ ดเผยรายงานการซื้ อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ของกรรมการแต่ละท่านในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั้ง
(6) เปิ ดเผยการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่ น ๆ ของกรรมการแต่ ละท่ านทั้งที่ เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหรื อบริ ษทั จํากัดอื่น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั้ง
(7) กําหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่ อง การรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความ
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เกี่ ยวข้อง ลงวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกําหนดให้มีการรายงานครั้ งแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2552 และรายงานทุกครั้ งที่ มีการเปลี่ ยนแปลงภายใน 3 วันทําการโดยจัดส่ งรายงานไปยังเลขานุ การ
บริ ษทั ฯ
(8) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั บนเว๊บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งนําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดว้ ย
(9) การสื่ อสารข้ อมูลผ่ านการจัดให้ มีการพบปะกับนักวิเคราะห์ และหรื อนักลงทุนในปี 2560 บริษัทได้ จัดให้ มี
รายการนั กลงทุ นและนั กวิเคราะห์ พ บผู้ บริ หารในเดื อน มกราคม กุม ภาพัน ธ์ พฤษภาคม สิ ง หาคม
ตุลาคม และพฤศจิกายน 2560 ที่สํานักงานที่ต้ังบริ ษัท ถนนสุ ขุมวิท ดูรายละเอียดได้ ที่เว๊ ปไซด์ บริ ษัท
หัวข้ อนักลงทุนสั มพันธ์ เรื่ องรายงานผลการวิเคราะห์
นอกจากนี้ผู้บริ หารของบริ ษัทยังได้ ให้ สัมภาษณ์ หนังสื อพิมพ์ เศรษฐกิจอย่ างต่ อเนื่ องดูรายละเอียดได้ ที่
เว๊ ปไซด์ บริษัทหัวข้ อนักลงทุนสั มพันธ์ เรื่ องห้ องข่ าว
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการ
(1) กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริ หารงาน แบ่งได้เป็ น



กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็ นอิสระ
o กรรมการอิสระ
o กรรมการไม่อิสระ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 11 คน กรรมการแต่ละคนมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จาํ กัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมีกรรมการอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด
ก) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลเดียวกัน
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ข) ประธานคณะกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ
ค) ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ง) ประธานคณะกรรมการเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะทํางาน หรื อมี หรื อได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริ หาร
(4) กําหนดให้กรรมการอิสระมี วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละไม่เกิ น 9 ปี และคณะกรรมการต้อง
นําเสนอเหตุผลในการขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเลือกกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการมาเกิน 9 ปี เป็ นกรรมการอิสระต่อไป
(5) ประธานกรรมการจะต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ และจะต้อ งไม่ เ ป็ นกรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารหรื อ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ โดยประธานกรรมการจะเลื อ กตั้ง มาจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ส่ ว น
กรรมการผูอ้ าํ นวยการจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา
(6) จํานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
โดยเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
(7) กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใน
เครื อหรื อบริ ษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้รับทราบด้วย
(8) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีเลขานุ การบริ ษ ทั ฯ เพื่อทําหน้าที่ ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่ า ง ๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต้อ งทราบ
และปฏิ บ ัติห น้า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประสานงานให้มีการปฏิ บตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5.2 คณะอนุกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่ กรอง
รายละเอียด และได้กาํ หนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรั บผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ
เฉพาะเรื่ องไว้อย่างชัดเจน


กําหนดให้มีคณะกรรมการบริ หาร เพื่อกําหนดนโยบายและตัดสิ นใจการดําเนินงานที่สาํ คัญ



กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ให้มีการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที่ โ ปร่ ง ใสเป็ นไปตามระเบี ย บนโยบายของบริ ษ ัท และ
ข้อกําหนดทางกฎหมายตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และผูบ้ ริ หารระดับสู ง สัญญาจ้างผูบ้ ริ หารระดับสู ง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
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กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาผูท้ ี่เห็ นสมควรดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ฯและนําเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิหรื อนําเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป แล้วแต่กรณี



กําหนดให้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ ยงในการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ

กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อพิจารณาการลงทุนให้เป็ นไปนโยบายอย่าง
รั ด กุ ม รอบคอบ และตรวจสอบได้ เพื่ อ กระจายความเสี่ ย งและรั ก ษาประโยชน์ ที่ ดี ที่สุ ด ของ
บริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนิ นงานหรื อทบทวนนโยบาย
ต่าง ๆ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง



(2) ประธานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานของคณะกรรมการสรรหาจะต้องเป็ น
กรรมการอิสระ
(3) ประธานกรรมการจะไม่ ท ํา หน้ า ที่ เ ป็ นประธานของคณะอนุ ก รรมการหรื อสมาชิ ก ของ
คณะอนุกรรมการ
หมายเหตุ ดูรายละเอียดคณะอนุกรรมการในหัวข้อคณะอนุกรรมการชุดย่อย
5.3 บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน
1.1 คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้
องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
1.2 ในการสร้ างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกํากับดู แลกิ จการให้นาํ ไปสู่ ผล
(governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไป ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนด
ขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
2.1 คณะกรรมการควรกําหนดหรื อดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ (objective) กิจการ
เป็ นเพื่อความยัง่ ยืนโดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ งั กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย และสังคมโดยรวม
2.2 คณะกรรมการควรกํากับดู แ ลให้มนั่ ใจว่า วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใ น
ระยะเวลา ปานกลาง และ/หรื อประจําปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
กิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
3. เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ อง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
3.2 คณะกรรมการควรเลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการและดู แ ลให้ ม ั่น ใจว่ า
องค์ประกอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ
3.3 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและ
ชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้
3.4 ในการเสนอค่ า ตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถ้ ื อ หุ ้น อนุ มตั ิ คณะกรรมการควรพิ จ ารณาให้
โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้
ดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
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3.6
คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงาน
ของ บริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ ง รวมทั้ง
บริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ประจําปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุ ดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้สําหรั บการพัฒนาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อไปด้วย
3.8 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทักษะและความรู ้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
3.9 คณะกรรมการควรดูแลให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น และมีเลขานุการบริ ษทั ที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่จาํ เป็ นและเหมาะสมต่อ การ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
4.1 คณะกรรมการควรดําเนิ นการให้มนั่ ใจว่ามี การสรรหาและพัฒนากรรมการผูอ้ าํ นวยการและ
ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งให้มีความรู ้ ทัก ษะ ประสบการณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่ จ าํ เป็ นต่ อการขับ เคลื่ อ นองค์ก รไปสู่
เป้าหมาย
4.2
เหมาะสม

คณะกรรมการควรกํา กับ ดู แ ลให้มี ก ารกํา หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและการประเมิ น ผลที่

4.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้นอาจมีผลกระทบต่อการบริ หาร
และการดําเนินงานของกิจการ
4.4 คณะกรรมการควรติ ด ตามดู แ ลการบริ ห ารและพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี จ าํ นวน ความรู ้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
5. ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการควรให้ความสําคัญและสนับสนุ นการสร้ างนวัตกรรมที่ ก่อให้เกิ ดมูลค่าแก่ ธุรกิ จ
ควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนิ นการ (operational plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้
ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
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5.3 คณะกรรมการควรติ ด ตามดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การจัด สรรและจัด การทรั พ ยากรให้เ ป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้
สามารถ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
5.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวุตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการ
6. ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6.1 คณะกรรมการควรกํากับดู แลให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั มี ระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ ม
ภายใน ที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
6.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และอิสระ
6.3 คณะกรรมการควรติดตามดู แลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นได้ระหว่าง
บริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน
ข้อมูล และโอกาสของบริ ษทั และการทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์เกี่ ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่
สมควร
6.4 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฎิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์ รัปชันที่
ชัดเจนและสื่ อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฎิบตั ิได้จริ ง
6.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดําเนินการกรณี มีการชี้
เบาะแส
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี้
7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการควร
มัน่ ใจ ได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหาหรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้
การคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทํารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
7.5 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ทาํ หน้าที่ในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เช่นนักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกัน และทันเวลา
7.6 คณะกรรมการควรส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้
8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มนั่ ใจว่า ผูถ้ ือหุ น้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั
8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดําเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส
มีประสิ ทธิภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้สิทธิของตน
8.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
9. กําหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริ ษทั และพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
ทุก ๆ 1 ปี
10. กําหนดให้มีการพิจารณาการปฎิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดีและทบทวนนโยบายดังกล่าว
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
11. กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดําเนินธุรกิจ
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ประธานกรรมการมีหน้ าที่
(1) การกํากับ ติ ด ตาม และดู แ ลให้มนั่ ใจได้ว่า การปฏิ บตั ิ ห น้า ที่ ของคณะกรรมการเป็ นไป อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) การดู แ ลให้ ม ั่น ใจว่ า กรรมการทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด วัฒ นธรรมองค์ก ร ที่ มี
จริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารื อร่ วมกับกรรมการผูอ้ าํ นวยการ และมีมาตรการ
ที่ดูแลให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) การจัด สรรเวลาไว้อย่า งเพีย งพอที่ ฝ่ ายจัด การจะเสนอเรื่ อ งและมากพอที่ ก รรมการจะอภิ ป ราย
ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน การส่ งเสริ มให้กรรมการมีการใช้ ดุลยพินิจที่รอบคอบ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(5) การเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หา
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
5.4 การประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกําหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และกําหนดวาระ
ประจําของแต่ละครั้งไว้ชดั เจน เช่น การพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ผา่ นการสอบทานหรื อตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น ส่ วนระเบี ย บวาระที่ นอกเหนื อจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ และกรรมการจะร่ วมกันพิจารณาตามความสําคัญและจําเป็ น ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้มี
การประชุ มทุกเดื อน บริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุก
เดื อนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากับควบคุมและดู แลการปฎิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่าง
ต่อเนื่อง
(2) คณะกรรมการบริ ห ารจัด การประชุ ม ขึ้ น โดยเฉลี่ ย เดื อ นละ 1 ครั้ งเพื่ อ พิ จ ารณารั บ ทราบผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมาประจําเดือน และบริ หารงานต่าง ๆ
(3) คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอํานาจหน้าที่ที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงาน
(4) รายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่ งให้กรรมการเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทําการ เอกสารดังกล่าวมีลกั ษณะโดยย่อ ยกเว้นเอกสาร
ประกอบการประชุมในวาระที่ไม่ประสงค์เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้นาํ เรื่ องอภิปรายกันในที่
ประชุม
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(5) กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมด้วย ได้ตามความ
จําเป็ นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุ การบริ ษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงานและควรแจ้งผลการ
ประชุมให้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารทราบถึงผลการประชุม
(6) กรรมการบริ ษ ทั ฯ สามารถขอข้อ มู ลหรื อ สารสนเทศที่ จ าํ เป็ นเพิ่ ม เติ ม ได้โดยตรงจากกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการและเลขานุการบริ ษทั ฯ รวมถึงผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายในเรื่ องนั้น
(7) ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ งควรจัด ให้ ผู ้บ ริ หารและผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งเข้า ร่ ว มประชุ ม พื่ อ ให้ ข ้อ มู ล และ
รายละเอียดประกอบการตัดสิ นใจที่ถูกต้องและทันเวลา
(8) จํา นวนองค์ป ระชุ ม ขั้น ตํ่า ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการต้อ งมี
กรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
(9) กรรมการทุกคนควรมีสดั ส่ วนของการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุม
ทั้งปี
ในปี 2560 มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ทั้ง หมด 5 ครั้ ง ใช้เ วลาในการประชุ ม ครั้ งละ
ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง โดยมีรายงานการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการและจํานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560
รายชื่ อกรรมการ

ตําแหน่ ง

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม

1. ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ ษทั

5/5

2. นายชาญ บูลกุล

รองประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน

5/5

3. นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

5/5

4. นายโรเบิร์ต วิลเลี่ยม แม็คมิลเลน

กรรมการบริ หาร

4/5

5. ดร. ปี เตอร์ เวลดัน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5
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รายชื่ อกรรมการ

ตําแหน่ ง

จํานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุม

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
6. นายสมพงษ์ เผอิญโชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

5/5

7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

5/5

8. นายเอนก กมลเนตร

กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการการลงทุน
เลขานุการบริ ษทั

5/5

9. นายกิรินทร์ นฤหล้า

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
กรรมการสรรหา

5/5

10. นายวรุ ฒ บูลกุล

กรรมการบริ หาร
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการการลงทุน

5/5

รายชื่อคณะอนุกรรมการและจํานวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560
คณะกรรม
การการลงทุน
จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

-

คณะกรรม
การพิจารณา
ผลตอบแทน
จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม
-

12/12
-

คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ ยงจํานวน
ครั้งที่เข้า
ประชุม
1/1
-

2/2
2/2
-

2/2
2/2

12/12
-

1/1
1/1
1/1
-

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรม
การบริ หาร
จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
จํานวนครั้งที่เข้า
ประชุม

คณะกรรม
การสรรหา
จํานวนครั้งที่
เข้าประชุม

นายชาญ บูลกุล
นายโรเบิร์ต วิลเลี่ยม
แม็คมิลเลน
นายเอนก กมลเนตร
นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ
นายกิรินทร์ นฤหล้า
ดร. ปี เตอร์ เวลดัน
นายสมพงษ์ เผอิญโชค

5/5
4/5

-

5/5
-

4/4
4/4
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5/5

4/4
-

2/2
2/2

2/2
2/2

12/12

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในลักษณะของกลุ่มรวม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขการดําเนิ นงานต่อไป โดยมีการกําหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน
ก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ ซึ่ งผล
การประเมิ นดังกล่ าว เลขานุ การบริ ษทั ฯได้รวบรวมความเห็ นและเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 19 กุมภาพัน ธ์ 2561 สรุ ปได้ว่าการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะโดยรวม คณะกรรมการมีระดับความเห็นชอบด้วยกับผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะโดยรวมดีมากถึงดีมากที่สุด
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินผลกรรมการเป็ นรายบุคคลนอกเหนื อจากการประเมินทั้ง
คณะ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ส่ วนดังต่อไปนี้
1. กรรมการมีความเข้าใจในโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. กรรมการมี ค วามเข้า ใจในการประชุ ม ของคณะกรรมการ กรรมการได้ใ ห้ ค วามเห็ น ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ โดยกรรมการได้มีระดับความเห็นชอบด้วย
กับผลการปฏิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการดีมากถึงดีมากที่สุด
5.6 การประเมินผลของคณะกรรมการชุ ดย่อย
บริ ษัท ได้ จ ั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิ นการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีแบบใหม่ตาม
มาตรฐานกลางของตลาดทุนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดย
ได้กาํ หนดให้มีการประเมินผล ปี ละ 1 ครั้ง แบ่งการประเมินผลออกเป็ น 2 รู ปแบบ ประกอบด้วย การ
ประเมิ นผลของคณะกรรมการชุ ดย่อยทั้งคณะ และการประเมิ นผลของกรรมการชุ ด ย่อยรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)
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โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 ทุกชุดอยูใ่ นระดับดีมากถึงดีมากที่สุดสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. คณะกรรมการการลงทุน

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
ประเมินทั้งคณะ
ประเมินตนเอง
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด
ดีมากถึงดีมากที่สุด

5.7 การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้อาํ นวยการ
บริ ษทั ฯ จัดทําการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการทุกสิ้ นปี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูป้ ระเมินและนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขอความเห็ นชอบ ทั้งนี้
สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ถือเป็ นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถ
เปิ ดเผยได้ การปฏิบตั ิงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ มีเกณฑ์การประเมินเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน ระบุเป้าหมายและสถานะของความสําเร็ จของแต่ละ
เป้าหมาย
ส่ วนที่ 2 การประเมินการวัดผลการปฎิบตั ิงาน
1. ความเป็ นผูน้ าํ
2. การกําหนดกลยุทธ์
3. การปฎิบตั ิตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฎิบตั ิทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7. การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8. การสื บทอดตําแหน่ง
9. ความรู ้ดา้ นบริ การ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ส่ วนที่ 3 การประเมินการพัฒนากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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5.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดขึ้นตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดํารง
อยู่ใ นแต่ ล ะคณะเป็ นอัต ราที่ แ น่ น อน และเหมาะสม และคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
(2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) จะพิจารณาค่าตอบแทนและผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการและกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร เพื่อเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
(4) กรรมการผูอ้ าํ นวยการจะพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นประจํา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรื อแนวทางพิจารณาจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน อายุงาน และศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาต่อไป
5.9 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
(1) สนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและเลขานุการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมการสัมมนาอบรมกับสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แห่ งชาติ เพื่อสามารถนําความรู ้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรื อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้
อย่างน้อยกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสู ตรต่อเนื่ องตามเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กําหนด
(2) จัดเตรี ยมข้อมูลเกี่ ยวกับบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เช่ น คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน แบบ
แสดงรายการข้อ มู ล ประจํา ปี (แบบ 56-1) รายงานประจํา ปี (แบบ56-2) รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้ง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(Corporate Governance Policy) และอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่
และสนับสนุ นให้กรรมการเข้าใหม่เข้าร่ วมการอบรมหลักสู ตรกรรมการกับสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ในหลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation
(DAP) และ/หรื อ Audit Committee Program (ACP) เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนไทยให้ดียงิ่ ขึ้น และได้ส่งกรรมการเข้าร่ วมการอบรมหลักสู ตรกรรมการ
กับสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยอย่างสมํ่าเสมอ เช่น หลักสู ตร Directors Certification
Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee (ACP).
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ซึ่ งในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ส่งกรรมการ 1 ท่ านคือ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิ ต เข้าร่ วมการอบรม
หลักสู ตร ITG - Driving Company Success with IT Governance ITG 4/2017 กับสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยเมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560
(3) จัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ นหลัก โดยกรรมการผูอ้ าํ นวยการจะกํา หนดช่ ว งเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าว เพื่อเป็ นแผนพัฒนาและสื บทอดงานของบริ ษทั ฯ อีกทั้งเป็ นการ
พัฒนาผูบ้ ริ หารและพนักงานให้มีความรู ้ความสามารถในการทํางานมากขึ้น และสามารถทํางานแทน
กันได้ โดยบริ ษทั ฯได้เริ่ มมีนโยบายการทําแผนสื บทอดงาน (succession plan) โดยเฉพาะตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการตามแนวนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.10 การจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่ งงาน
การจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่งงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ เพื่อมัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารที่
มีความรู ้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฎิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร เพื่อจัดทําแผนสื บทอด
ตําแหน่งงานกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
(2) คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน พิจารณากําหนดความรู ้
ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่
กําหนด สามารถสื บทอดงานได้
(3) กรรมการผูอ้ าํ นวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องและมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับ รองประธานบริ หาร รองประธานอาวุโส เข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริ หาร
องค์กรต่อไปในอนาคต
(4) คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ทบทวนและสรุ ปผลการจัดทํา
แผนการสื บทอดตําแหน่งงานของกรรมการผูอ้ าํ นวยการเป็ นประจํา และรายงานคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ทราบปี ละ 1 ครั้ง
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบการบริ หารจัดการธุ รกิจ และการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมถึง
การบริ หารงานบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริ ษทั ตามมติของผูถ้ ือหุ น้ โดยสุ จริ ต ภายใต้กฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงการกํากับดูแลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับดูแลเพื่อควบคุม
จัดการและรับผิดชอบ การดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสําคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั นั้นให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมที่ได้ลงทุนอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารใน
บริ ษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ
3. คณะกรรมการบริ ษทั มีการควบคุมดูแลการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไป
ตามนโยบายทางธุ รกิจ เป้ าหมาย แผนการดําเนิ นงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณา
อนุมตั ิไว้
4. คณะกรรมการบริ ษทั มี การพิจารณาโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมให้มีประสิ ทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดําเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรื อการดําเนิ นงานต่างๆ การทํา
รายการการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน การกูย้ ืมหรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน
การให้กูย้ มื เงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริ ษทั ที่มีผลต่อการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญของ
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
7. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พิจารณากลัน่ กรองนโยบายและแนวทางบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
8. คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งพัฒนาการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมให้มีระบบการกํากับดูแล
กิจการและการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับรายงานผลการดําเนิ นงานจากบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม และมีการ
พิจารณาผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงานต่อไป
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การตรวจสอบการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตน
บริ ษทั ฯ ได้มีขอ้ ห้ามอย่างเด็ดขาดสําหรับผูบ้ ริ หารในการใช้ขอ้ มูลภายในไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในการซื้อ
ขายหรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกโดยที่ได้รับผลประโยชน์เป็ นการตอบแทน โดยกรณี ที่ผบู ้ ริ หาร
หรื อพนักงานปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามนโยบาย และมาตรการที่กาํ หนดไว้จะถูกลงโทษตามระเบียบวินยั พนักงาน
ของบริ ษทั ฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ลงมติให้
สัตยาบันห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานซึ่งอยูใ่ นหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทําการซื้อหรื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและหลังจากเปิ ดเผยงบการเงิน
นั้นแล้วอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities) CSR
บริ ษทั ฯ ได้นาํ หลักการดําเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ความสมดุลทั้งทางด้านผลประกอบการ และการใส่ ใจใน
สิ่ งแวดล้อม สังคม ชุมชน และนําระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานสากล มาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ น
ธุรกิจ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การสร้างความเสมอภาคและความ
เป็ นธรรมทางสังคม การพัฒนาบุคลากรให้เป็ นคนเก่ง-คนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ควบคู่ไป
กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้ปฎิบตั ิตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ดังนี้
- สิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้
- การปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่คา้ และคู่แข่ง
- การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายละเอียดอยู่ภายใต้ หัวข้ อการกํากับดูแลกิจการ
(2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ให้ความสําคัญในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตและรับสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริ ษทั มี
นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
และได้มีการทบทวนปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยกําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1. นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
“ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ได้ แก่ การรับสิ่ งของ ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์ อื่นใด ให้ แก่ตนเอง
จากบุคคลทีท่ าํ ธุรกิจกับบริษัท”
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ทั้งนี้ ให้ ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่ างประเทศ และจัดให้
มีการสอบทานการปฏิบตั งิ านตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น เป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
2. คํานิยาม “ทุจริตคอร์ รัปชั่น” : หมายถืง การติดสิ นบนไม่ว่าจะในรู ปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา
มอบให้ ให้คาํ มัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ (ในรู ปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสมกับ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานเอกชน คู่คา้ ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ
หรื อแนะนําธุรกิจให้กบั บริ ษทั โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ เว้นแต่ เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่น หรื อจารี ตทาง
การค้าให้กระทําได้
3. คํานิยาม “การให้ สิ่งของหรื อประโยชน์ อื่นใด” : หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรู ปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ
หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นสิ นนํ้าใจ เป็ นรางวัล หรื อเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
4. คํานิยาม “การให้ สินบน” : หมายถึง การเสนอให้หรื อรับสิ่ งของ ของขวัญ รางวัล หรื อผลประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ตนเอง หรื อจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าวให้กระทําการบางอย่างที่ไม่สุจริ ต ผิดกฎหมายหรื อผิด
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
นอกเหนื อไปจากที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ โดยบริ ษทั ได้ร่วมให้สัตยา
บรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคําประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ม อบหมายให้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น้า ที่ รั บ ผิด ชอบในการกํา หนด
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นปฏิ บตั ิ ก ารและจัด การการทุ จ ริ ต เพื่ อ บริ ห ารจัด การเรื่ องทุ จ ริ ต และการ
ปฏิบตั ิงานผิดพลาดที่อาจส่ งผลให้เกิดการทุจริ ตโดยประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และรวบรวมฐานะความ
เสี่ ยงในภาพรวมให้อยูภ่ ายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการ
ตรวจจับกรณี ตอ้ งสงสัยและมีความเสี่ ยงที่จะกระทําทุจริ ตผ่านทางระบบ รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
หรื อหลักฐานเบื้องต้น และประสานงานเพื่อบรรเทาความเสี ยหาย คณะกรรมการทั้งสองจะรายงานผลโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการ
ทุจริ ตดังนี้
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1. กรรมการ ผู ้บ ริ หาร และพนั ก งานของบริ ษัท ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และ
จรรยาบรรณการทํางาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
2. พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย :
2.1 เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อ
ซักถามให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ บุคคลที่กาํ หนดให้ทาํ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการติดตามการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณบริ ษทั ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้
2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและแอบแผง ทั้งส่ วนตน ครอบครั ว และพวกพ้องกับบริ ษทั เช่ น
กระทําการใด ๆ เพื่อขายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั หรื อแข่งขันกับบริ ษทั
2.3 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจกับบริ ษทั หรื อจากผูอ้ ื่น ซึ่ งอาจได้ประโยชน์จากการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2.4 ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อประโยชน์อื่นใดเพื่อให้
ได้มาซึ่ งประโยชน์ ทางธุ รกิ จ รวมถึ งไม่ ใช้ประโยชน์จากสิ นบนหรื อการทุ จ ริ ต โดยมิ ชอบในการ
ประกอบธุรกิจ
3. จัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ความโปร่ งใส
และมีการคํานึ งถึงความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในการดําเนิ นงาน โดยมีการติดตามดูแลอย่าง
สมํ่าเสมอ
4. บริ ษทั กําหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจะให้ความเป็ นธรรม
และคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรื อ แจ้งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผู ้
ร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามที่บริ ษทั กําหนดไว้ในนโยบายการ
แจ้งข้อร้องเรี ยน และข้อเสนอแนะ
5. ผูท้ ี่กระทําการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นการกระทําที่ผดิ จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
6. บริ ษทั ให้ความสําคัญในการเผยแพร่ ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ เพื่อนําไปสู่ การสร้างจิตสํานึกที่ดี
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ข้ อกําหนดสํ าหรับการดําเนินการ
1. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือการ
กํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั จะกําหนดขึ้นต่อไป
2. นโยบายต่อต้านการทุจริ ตนี้ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
3. กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กร เป็ นประจําทุกปี
4. เพื่อให้เกิความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องความเสี่ ยงกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ทุกระดับต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องต่อไปนี้
4.1 การรับสิ่ งของ/ การให้สิ่งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด : กําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
4.1.1 การรับสิ่ งของ หรื อประโยชน์ อื่นใด
1) ห้ามมิให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงาน ; รับ ขอรับเรี่ ยไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริ การ
การสนับสนุ นทางการเงิน เงิน รางวัลใด ๆ จากคู่คา้ เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยที่ ทําธุรกิจ
กับบริ ษทั
2) การขอสนับสนุนในรู ปเงินหรื อสิ่ งของ สามารถกระทําได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดย
ต้องได้รับการลงนามอนุมตั ิจาก กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม เท่านั้น
3) เว้น แต่ ในโอกาสหรื อเทศกาลอัน เป็ นประเพณี นิย มที่ พึ งปฏิ บตั ิ ต่อกัน โดยสิ่ งของหรื อ
ประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรื อมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และ/หรื อ มีความ
จําเป็ นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรื อระหว่างองค์กร
4) กําหนดให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง (ตั้งแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป) เป็ นผูแ้ ทนองค์กรในการรับสิ่ งของ
หรื อประโยชน์อื่นใด และนําส่ งต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ผ่านสํานักบริ หารบุคคลกลาง
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้รับสิ่ งของหรื อ ประโยชน์อื่นใด
5) ยกเว้น ของชําร่ วยในช่วงเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยม บริ ษทั อนุโลมให้พนักงานสามารถรับ
ได้โดยมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ สมุดบันทึกฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์
ขององค์กรนั้นระบุไว้ โดยมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับสู ง(ตั้งแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป) เป็ น
ผูแ้ ทนในการรับมอบ และมีอาํ นาจในการพิจารณาแจกจ่ายของชําร่ วยนั้นให้แก่พนักงาน แต่
ต้องรายงานให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการทราบ ผ่านสํานักบริ หารบุคคลกลาง เป็ นลายลักษณ์
อักษร
6) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ไม่อนุญาตให้พนักงานหรื อบุคคลที่บริ ษทั
มิได้มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ทนในการรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด โดยเด็ดขาด
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4.1.2 การให้ สิ่งของ หรื อประโยชน์ อื่นใด :
1) การให้สิ่งของ กําหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิ ต่อ
กัน โดยสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดนั้น บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดหาซึ่งกําหนดราคา
หรื อมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนําไปสู่ การให้สินบน บริ ษทั กําหนดให้มีการสํารวจ และตรวจสอบความ
เหมาะสมก่ อ นดํา เนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกัน การนํา ไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต และกํา หนดให้ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู ง เป็ นผูแ้ ทนองค์กร ในการมอบสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด
4.2 เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน : การให้/รับเงินบริ จาค เงินเรี่ ยไร ต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส่ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุ นไม่ได้ถูกนําไปใช้
เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
4.3 การเมือง : บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมและฝักใฝ่ พรรค
การเมื องใดพรรคการเมื องหนึ่ ง หรื อผูม้ ีอาํ นาจทางการเมื องคนหนึ่ งคนใด ไม่ นาํ เงิ นทุ นหรื อ
ทรั พ ยากรของบริ ษัท ไปใช้ส นั บ สนุ น ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้อ มแก่ พ รรคการเมื อ งหรื อ
นักการเมืองใด ๆ
4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง : ห้ามให้สินบนหรื อรับสิ นบนในการดําเนินธุรกิจ
ทุกชนิดกับคู่คา้ คู่สญ
ั ญา หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่ดาํ เนินธุรกิจกับบริ ษทั ต้อง
ดําเนินการให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
4.5 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายงดรับของขวัญในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ และโอกาสอื่นใด ให้แก่ผบู ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
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5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
คําอธิบาย

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
Start

1. BOD แสดงความมุ่งมัน่ ต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการ
รับรองมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
3. BOD แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทาน
แบบ ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตราการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่
4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบ
ประเมินตนเองและรายงานให้ BOD พิจารณา

BOD แสดงความมุง่ มันต่
่ อการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพือ่ เข้ารับการรับรอง
มาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
BOD แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมิน
ตนเองเกีย่ วกับมาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประมินตนเองและ
รายงานให้ BOD พิจารณา
เพือ่ นําเสนอคณะกรรมการ
ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
โดยมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแบบประเมิน
มีการตรวจประเมินทุกปี

5. ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ โดยมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามแบบประเมิน

Stop

6. มีการตรวจประเมินทุกปี
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บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ดังนี้
1. กําหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการกํากับดูแล
กิ จการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิ จที่บริ ษทั กําหนดขึ้น ซึ่ งรวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดี จริ ยธรรม
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จริ ยธรรมว่าด้วยการสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิใน
การป้ อ งกัน การมี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การคอร์ รั ปชั่น และจรรยาบรรณ/ข้อ พึ ง ปฏิ บ ัติ ข องพนัก งาน อย่า ง
สมํ่าเสมอ
2. จ้างหน่ วยงานตรวจสอบภายใน (outsource) ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ ย งการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การและให้ข ้อ เสนอแนะอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยดํา เนิ น การตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี ที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
นัยสําคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กําหนดให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตและ
คอร์ รั ป ชั่น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารนํา มาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น ไปปฏิ บ ัติ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุ งมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ
โดยนํา เสนอผลการประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท
ตามลําดับ อย่างทันเวลาและสมํ่าเสมอ
4. หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้อร้องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควร
ให้ เ ชื่ อ ว่ า มี ร ายการ หรื อ การกระทํา ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย สํา คัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดํา เนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึ งการฝ่ าฝื นการกระทําผิดกฎหมายหรื อ จริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ หรื อ
แนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อ ข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน
หรื อระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน่ นี้ โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่ม บริ ษทั ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฎิบตั ิในการ
ต่อต้านการทุจริ ตของบริ ษทั ฯ โดยจัดการอบรมเป็ นแบบ In House จัดการอบรมโดยฝ่ ายบริ หารและทรัพยากร
บุคคล
ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดําเนิ นการที่เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริ ตคอร์รัปชันได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.brookergroup.com ภายใต้หวั ข้อการกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
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บริ ษทั มีนโยบายในการดําเนิ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยได้จดั ทําแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษทั ซึ่งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันโดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับ
โครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อ
รับทราบข้อตกลงตามคําประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่ วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการดําเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ดังนี้
(1) บริ ษทั ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยกําหนดให้การดําเนินการทุก
กระบวนการอยูใ่ นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่ ดครัด หรื อถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดําเนิ นงาน เนื่ องจาก
ความประมาท รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นในพ้นผิด
(2) บริ ษทั จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อพบเห็นการกระทําทุจริ ต
คอร์รัปชัน และมีมาตรการคุม้ ครองให้กบั ผูร้ ายงาน
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฎิบตั ิในการ
ต่อต้านการทุจริ ตของบริ ษทั ฯ รวมถึงได้กาํ หนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฎิบตั ิตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ต
ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดําเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริ ตคอร์รัปชันได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.brookergroup.com ภายใต้หวั ข้อการกํากับดูแลกิจการ
(3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
นโยบายการไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและแนวปฏิบตั ิ
บริ ษทั ยึดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทําการใดๆ หรื อ
ส่ งเสริ มให้มีการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยเคร่ งครัด ซึ่ งได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิบตั ิเรื่ องดังกล่าวไว้ใน
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั ให้การดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน และถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูล
หรื อกระจายข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน เป็ นต้น ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานจะกระทําได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
นอกจากนั้น บริ ษทั ยังปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของเชื้อ
ชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริ ษทั ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
โดยกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมและการ
อบรมในระยะสั้นและระยะยาว มีการดําเนิ นการพิจารณาผลงานความดีความชอบ อย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรื อเรื่ องอื่นใดที่อาจนําไปสู่ ความขัดแย้ง
หากมีพนักงานท่านใดเห็ นว่าไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ยังได้เปิ ดโอกาสให้พนักงาน
สามารถเสนอแนะ ร้องเรี ยน ร้องทุกข์ เรื่ องที่ถูกละเมิดสิ ทธิ รวมทั้งเรื่ องอื่นๆ ได้ ซึ่ งทางบริ ษทั จะดําเนิ นการ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทํางานร่ วมกัน
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รายละเอี ย ดอยู่ภ ายใต้หัว ข้อ บทบาทของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย และระบุ อ ย่า งชัด เจนในจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานซึ่ งได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.brookergroup.com ภายใต้
หัวข้อการกํากับดูแลกิจการ
(4) การปฎิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม ซึ่งได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.brookergroup.com ภายใต้
หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดของหัวข้อ (4) ถึงหัวข้อ (7) อยูภ่ ายใต้หวั ข้อบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสาม
ท่านเข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยการซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร แบบประเมินที่ฝ่ายบริ หารจัดทําและ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุ ปได้
ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฎิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบ
การติดตามคณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั
ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย จากการที่ ก รรมการหรื อผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิ ชอบหรื อโดยไม่ มีอาํ นาจ รวมถึ งการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
นอกจากนี้ในปี 2560 เลขานุการบริ ษทั ฯ ยังได้จดั ส่ งแบบสอบถามไปยังคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ ประเมินผล
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็ น 5 ส่ วนดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลองค์ประกอบด้านการควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินผลองค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ ยง
1. การประเมินผลองค์ประกอบด้านการควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
2. การประเมินผลองค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล
3. การประเมินผลองค์ประกอบด้านการติดตามผล
ซึ่ งผลการประเมิ น ดัง กล่ าว เลขานุ การบริ ษ ทั ฯได้ร วบรวมความเห็ น และเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
สรุ ปการประเมินผลการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวม คณะกรรมการมีระดับความเห็นชอบด้วย
กับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ดีมากถึงดีมากที่สุด
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หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2/2017 ได้แต่งตั้งบริ ษทั เอส. ซี . การ
บัญชีและที่ปรึ กษาธุ รกิจ (1995) จํากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ประจําปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งบริ ษทั เอส. ซี . การบัญชีและที่ปรึ กษาธุรกิจ (1995) จํากัด ได้มอบหมายให้นางสาว
สวนศรี สวนกูล ตําแหน่ง Accounting & Auditing Director เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผู ้
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั บริ ษทั เอส. ซี . การบัญชี และที่ปรึ กษาธุ รกิจ (1995)
จํากัดและ นางสาว สวนศรี สวนกูล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฎิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจาก
มีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในปฎิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะ
เดียวกับบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานด้าน
ตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสู ตร การประเมินการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละระบบงาน
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ (หรื อได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกันทีผ่ ่ านมา
บุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์ ร่วม/
ลักษณะความสั มพันธ์

มูลค่ า (พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รายละเอียด
106 ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
106
106
197
รายได้จากการบริ การ
197
197
15
รายได้ reimburse expense
12
12
รายได้ค่าบริ การ
-0-0-0-

บริษทั เอ็ม.ซี.แอล จํากัด
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ภรรยาของกรรมการท่านหนึง่ เป็ น
กรรมการ

1)
2)
3)
4)

Brooker Sukhothai Fund
Limited
เป็ นกองทุนต่างประเทศ
มีกรรมการร่ วมกัน

5) รายได้ค่าบริ การ
6) ลูกหนี้การค้า

บริษัท เอ็ม.ซี.แอล
พร็อพ
เพอร์ ตี ้ จํากัด(มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ภรรยาของกรรมการท่านหนึ่ง
เป็ นกรรมการ
บริษัท ซีเวทต้ า แคปปิ ตอล
จํากัด
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน, มี
กรรมการร่วมกัน
บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่
จํากัด
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ภรรยาของกรรมการท่านหนึ่ง
เป็ นกรรมการ

7) รายได้จากการบริ การ
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8) รายได้ค่าบริ การ

-0-

-0-

9) รายได้ reimburse expense
10) ลูกหนี้การค้า

34
3

11
4

138 ค่าที่จอดรถสําหรับ
พนักงาน
-0- ค่านายหน้าจากการ
แนะนําลูกค้าให้ซ้ื อห้อง
ชุดคอนโดมิเนี่ยม
9 ค่าฝากส่ งเอกสารไป
- ต่างประเทศ

1,500

-0-

5,680 ค่าที่ปรึ กษาทางธุรกิจ

11) รายได้ค่าบริ การ

158,271 52,918
161,635 13,221
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นโยบายราคา
เป็ นข้อตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ
กับ บริ ษ ทั ร่ ว ม เป็ นราคาตาม
สัญญา
เป็ นราคาตลาดสามารถอ้างอิง
ได้

52,948 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จาก เป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติ
12,297 การบริ หารจัดการกองทุน เป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกันและ
ต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ ไม่เสี ยเปรี ยบ

เป็ นการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติ
และเป็ นราคาตลาดสามารถ
อ้างอิงได้

เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เป็ น
การดําเนิ นธุ รกิจตามปกติและ
เป็ นไปตามราคาที่ทาํ กับลูกค้า
รายอื่น
เป็ นการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติ
และเป็ นราคาเป็ นไปตามราคา
ที่ทาํ กับลูกค้ารายอื่น

รายงานประจําปี 2560

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของคณะกรรมการตรวจสอบ สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการระหว่ างกัน
รายการซื้อ/ขายสิ นค้าหรื อบริ การ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปตามแนวทางการค้าปกติ
ของธุรกิจ และราคาไม่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ เสี ยประโยชน์

มาตรการในการทํารายการระหว่ างกันและแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯ มี นโยบายในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันด้วยความโปร่ งใส โดยคํานึ งถึ งความเป็ นธรรมและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันจะเป็ นรายการทางการค้าที่ เป็ นธุ รกิ จปกติ หรื อเกี่ ย วกับการบริ ก ารเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผูเ้ กี่ยวโยงในการทํารายการระหว่างกันจะเป็ นดังรายชื่อที่เปิ ดเผยข้างต้น
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
หน่ วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ ว
รายการ

เฉพาะบริษทั ฯ

งบรวม

2558

2559

2560

2558

2559

2560

413,961
465,799
10,700
5,540
2,508
4,014
6,900
7,017
15,000
135,659
89,928
25,878
8,691
36,863
2,122
1,230,580

857,165
676,074
3,210
7,340
1,930
8,276
50,000
6,000
7,115
15,000
132,399
372,015
40,539
8,251
14,816
2,619
2,202,749

256,251
673,996
11,342
37,306
3
15,000
6,149
58,077
360,000
300,000
36,991
7,811
7,271
1,355
1,771,552

640,582
1,081,282
32,261
162,280
2,832
14,739
15,000
89,929

1,017,330
1,308,075
3,371
13,225
2,199
788
50,000
9,479
15,000
372,016

25,898
8,691
39,183
3,163
2,115,840

40,542
8,251
15,564
4,379
2,860,219

450,324
1,288,179
180,448
12,297
43,085
8,226
360,000
300,000
37,152
7,811
7,956
3,549
2,699,027

30,577
3,259
110,700
4,904
1,618
17,756
168,814

106,473
37,459
4,270
268,410
124,738
3,634
1,319
9,148
16,927
19,364
591,742

100,000
92,970
29,214
5,329
142,389
5,165
9,126
1,525
19,696
23,856
429,270

2,098
55,042
4,904
3,142
19,726
84,912

2,431
50,427
125,525
3,634
2,928
9,148
16,927
21,667
232,687

100,000
2,598
32,284
5,165
9,126
2,298
19,730
25,844
197,045

705,919
594,358
8,720
62,903
74
53,308
342,403
-

705,919
704,701
144,890
70,592
690,824
-

705,919
704,701
144,890
70,592
422,099
-

705,919
594,358
8,720
62,903
74
53,308
1,105,728
94,921
110,916

705,919
704,701
144,890
70,592
1,561,842
88,771
56,736

705,919
704,701
144,890
70,592
1,508,090
(2,585)
76,294

สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชัว่ คราว – หลักทรัพย์เพื่อค้า
ลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่น – สุทธิ
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้ อื่น – กิจการอื่น
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื – กิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม – จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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รายงานประจําปี 2560

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบแล้ ว
รายการ

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

เฉพาะบริษทั ฯ

งบรวม

2558

2559

2560

2558

2559

2560

1,061,766
1,230,580

1,611,007
2,202,749

1,342,282
1,771,552

2,030,928
2,115,840

2,627,532
2,860,219

2,501,892
2,699,027
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (ต่ อ)
หน่ วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ ว
รายการ

เฉพาะบริษทั ฯ
2558

2559

งบรวม
2560

2558

2559

2560

กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการบริ การ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้ลา้ สมัย
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุน
กําไรจาการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเลิกบริ ษทั
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

769,536
22,505
10,547
2,842
25,461
29,050
5,402
865,343

712,611
218,024
57,397
47,682
15,345
24,631
2,827
1,078,517

80,742
10,127
39,089
17,048
46,807
23,639
26,525
243,977

1,094,014
2,304
22,505
7,271
2,842
19,950
29,050
5,588
1,183,524

762,817
221,208
57,397
39,861
15,187
24,631
1,235
1,122,336

470,835
9,941
39,090
16,919
25,376
23,639
26,576
612,376

117,781
55,088
76,028
1,518
6,317

138,227
69,302
3,000
6,216

32,041
54,035
40,671
15,630
8,276

118,983
58,832
55,179
-

131,927
71,415
1,000
346

152,229
56,446
19,994
2,435

256,732

216,745

150,653

232,994

204,688

231,104

608,611
(117,618)
490,993

861,772
(163,711)
698,061

93,325
(21,855)
71,470

950,530
(124,098)
826,432

917,648
(166,074)
751,574

381,271
(22,123)
359,148

490,993

698,061

71,470

807,395

805,754

339,589

-

-

-

19,037

(54,180)

19,559

490,993

698,061

71,470

826,432

751,574

359,148

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

223

รายงานประจําปี 2560

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (ต่ อ)
หน่ วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ ว
รายการ

เฉพาะบริษทั ฯ
2558

งบกระแสเงินสด
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ค่าเผือ่ ด้อยค่าในเงินลงทุน(โอนกลับ)
ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
ขาดทุน(กําไร) จากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป
ขาดทุน(กําไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่น
รายการรับชําระค่าบริ การด้วยหุน้ สามัญของบริ ษทั อื่น
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตดั บัญชี
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า – กิจการอื่น
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

2559

งบรวม
2560

2558

2559

2560

490,993

698,061

71,470

826,432

751,574

359,148

2,467
(2,842)
(25,461)

2,877
(24,631)
3,000

4,028
(46,807)
(23,639)

2,546
(2,842)
(19,950)

2,893
(24,631)
1,000

(29,050)
76,028
1
(22,505)
(188,000)
1,678
127,921
(10,303)
6,317
427,245

(218,024)
(7,821)
(39,861)
1,608
124,738
38,973
6,216
585,136

40,671
(39,089)
2,069
11,056
10,798
8,276
38,833

(29,050)
55,179
1
(22,505)
(188,000)
1,987
127,921
(3,823)
747,896

(221,208)
(39,861)
1,942
125,525
40,546
637,780

4,031
(25,376)
(23,639)
19,994
(39,089)
2,333
11,342
10,780
2,435
321,959

(238,770)
4,601
662
(1,471)
19,587
7
17,826

7,749
7,490
(1,800)
579
(4,262)
(99)
2,034

(38,593)
(8,132)
7,340
(35,377)
8,273
967
17,738

(251,701)
(15,979)
14,935
(1,099)
203
18,161

(5,585)
28,890
149,055
633
(788)
5,260
2,037

(97)
(177,078)
928
(40,886)
788
1,253
17,954

(5,575)
224,111
(6,317)
(145,661)
72,133

106,473
15,473
718,773
(6,216)
(2,532)
710,025

(13,503)
(131,717)
(154,171)
(8,276)
(7,366)
(169,813)

472
17,033
529,921
(151,411)
378,510

333
3,049
820,664
(3,253)
817,411

(514)
680
(144,298)
(19,311)
(2,435)
(8,300)
(30,046)
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รายงานประจําปี 2560
หน่ วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ ว

รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนทัว่ ไป (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินให้กยู้ มื – กิจการอื่น ๆ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่น
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จาก-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับล่วงหน้าจากการออกจําหน่ายใบสําคัญแสดงสิ ทธิในบริ ษทั ใหญ่
จ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ใหญ่
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

เฉพาะบริษทั ฯ

งบรวม

2558

2559

2560

2558

2559

2560

(32,000)
(800)
(8,804)
2,842
189,208
22,505
172,951

1,260
(283,087)
(17,098)
(25,369)
900
7,821
39,861
(275,712)

95,753
61,030
(39)
(250,000)
(9,000)
39,089
(63,167)

(32,000)
(800)
(8,804)
2,842
22,505
(16,257)

(283,087)
(17,098)
(25,369)
39,861
(285,693)

61,031
(200)
(250,000)
39,089
(150,080)

(12,980)
164,616
74
(182,704)
(30,994)
214,090
199,872
413,962

157,710
183,536
(332,356)
8,890
443,203
413,961
857,164

100,000
(126,021)
(3,657)
(338,256)
(367,934)
(600,914)
857,165
256,251

164,616
74
(182,704)
(18,014)
72,724
416,963
223,620
640,583

183,536
(332,356)
(148,820)
(6,150)
376,748
640,582
1,017,330

100,000
(3,657)
(391,867)
(295,524)
(91,355)
(567,006)
1,017,330
450,324
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อัตราส่ วนทางการเงิน
ตรวจสอบแล้ ว
รายการ

เฉพาะบริษทั ฯ
2558

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่นๆ (%)
อัตราเงินสดต่อการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
อัตราตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่ วนต่ อหุ้น (Per Share Data)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)

2559

งบรวม
2560

2558

2559

2560

6.06
5.93
0.58
40.78
8.83
-

2.96
2.83
2.04
53.20
6.77
-

2.59
2.44
0.63
5.85
61.49
-

29.63
29.37
6.58
5.64
63.84
-

13.00
12.66
6.53
7.23
49.82
-

13.09
12.75
0.18
4.50
80.03
-

84.69%
78.17%
8.47%
15.28%
56.74%
59.50%

80.60%
79.96%
3.97%
85.73%
64.72%
52.24%

60.32%
33.77%
46.73%
386.97%
29.29%
5.95%

89.12%
84.11%
5.47%
42.62%
68.22%
48.70%

82.71%
81.19%
3.66%
93.11%
71.79%
34.59%

67.67%
59.86%
15.11%
9.66%
55.45%
13.24%

48.89%
40.66%
1,591.73% 1,681.73%
0.86
0.63

4.76%
190.24%
0.16

46.47%
32.39%
2,607.58% 1,939.62%
0.68
0.45

12.22%
733.01%
0.22

0.16
4.64

0.37
86.89

0.32
24.16

0.04
-

0.09
1,881.47

0.08
22.42

0.46
37.21%
0.04

3.70
26.17%
0.03

0.37
315.52%
0.04

2.09
22.63%
0.04

2.34
22.67%
0.03

0.08
66.40%
0.04

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.14
0.13
0.22

0.13
0.13
0.29

0.01
0.01
0.24

0.24
0.21
0.43

0.15
0.14
0.47

0.06
0.06
0.43
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รายงานประจําปี 2560

คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของผลการดําเนินงานในปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษทั ฯ ใช้นโยบายการรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง กล่าวคือ รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เป็ นรายได้ เมื่อมีการ
ให้บริ การตามขั้นความสําเร็ จของงานซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญา และหรื อรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อการให้บริ การ
เสร็ จสิ้ น
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การลดลงจํานวน 291.98 ล้านบาทลดลงจาก 762.82 ล้านบาทใน
ปี 2559 เป็ น 470.84 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 38.28 เนื่องจากปี 2559 บริ ษทั ฯ สามารถรับรู ้รายได้
ค่าบริ การที่ปรึ กษาจากผลสําเร็ จของงานโครงการใหญ่
ในขณะเดียวกันต้นทุนการให้บริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นจํานวน 5.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 203.34
ล้านบาทในปี 2559 เป็ น 208.68 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 2.63
ทําให้อตั รากําไรสุ ทธิลดลงจากอัตรากําไรสุ ทธิร้อยละ 71.79 ในปี 2559 เป็ นอัตรากําไรสุ ทธิร้อยละ 55.45 ในปี
2560
ส่ วนรายได้จากการลงทุนลดลง 269.44 ล้านบาท จากปี 2559 เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลดลง ณ สิ้ นปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง 221.21 ล้านบาท รายได้กาํ ไรจากการขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลงจากปี 2559 จํานวน 47.46 ล้านบาท โดยลดลงจาก 57.40 ล้านบาทในปี 2559
เป็ น 9.94 ล้านบาทในปี 2560
บริ ษทั ฯ มีรายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลงจากปี 2559 จํานวน 0.77 ล้านบาท โดย
ลดลงจาก 39.86 ล้านบาทในปี 2559 เป็ น 39.09 ล้านบาทในปี 2560
บริ ษทั ฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 125.36 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 51.46 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจาก
41.05 ล้านบาทเป็ นจํานวน 92.51 ล้านบาทในปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการกลับรายการค่าเผือ่
ด้อยค่าเงินลงทุนจํานวน 25.38 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน 23.64 ล้านบาท
ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท ขณะที่รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 25.34 ล้านบาท การกลับรายการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญลดลง 24.63 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 82.71 ในปี 2559 เป็ นร้อยละ 67.67 ในปี 2560 ดังนั้น ผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2560 มีผลกําไรจํานวน 339.59 ล้านบาทลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2559 ซึ่งมีผลกําไรจํานวน 807.75 ล้านบาท และกําไรสุ ทธิต่อหุน้ ลดลงจาก 0.15 บาทในปี 2559 เป็ นกําไร
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สุ ทธิต่อหุ น้ 0.06 บาท ในปี 2560 ส่ วนกําไรต่อหุ น้ ปรับลด ลดลงจากปี 2559 จาก 0.14 บาทต่อหุ น้ เป็ น 0.06 บาท
ต่อหุน้
ผลการดําเนินงานทีผ่ ่ านมาของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ ตามกลุ่มธุรกิจ มีดงั นี้

รายได้

ดําเนินการโดย

งานให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจ
และการเงิน

บริ ษทั ฯ

ตัวแทนและที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
%
2558
2559
การถื อ พันบาท
%
พันบาท
%
หุน้
764,484
64.60
707,773
63.06

บริ ษัท บิ น สแวงเกอร์
บ รุ๊ ค เ ค อ ร์ 99.99
(ประเทศไทย) จํากัด

25,000

บริ ษทั ย่อยอื่น ๆ
304,153
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ฯ
7,271
รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
22,505
กําไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการลงทุน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กํา ไรจากการขายเงิ น ลงทุ น ใน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
2,304
หลักทรัพย์เพื่อค้า
รายได้อื่น*
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
57,807
รวมรายได้
1,183,524
หมายเหตุ * รายได้อื่นรวมถึงรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ส่ วนกลางที่คิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
การกลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ การกลับรายการอื่น ๆ

2560
พันบาท
404,602

%
66.07

2.11

-

-

-

-

25.70
0.62
1.90
-

54,718
15,187
39,861
221,208

4.88
1.35
3.55
19.71

66,233
16,919
39,089
-

10.82
2.76
6.38
-

0.19

57,398

5.12

9,940

1.62

4.88
100.00

26,192
1,122,337

2.33
100.00

75,592
612,376

12.35
100.00

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้หลักจากการให้บริ การด้านงานให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจและการเงิน เป็ นตัวแทนและ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านอสังหาริ มทรัพย์ ให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนสําหรับเงินลงทุน Offshore Capital และจากการ
ลงทุนของบริ ษทั ฯ เอง จํานวน 470.84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 76.83 ของรายได้รวมในปี 2560
เงินปั นผลรับจํานวน 39.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.38 ของรายได้รวมในปี 2560 เป็ นรายได้เงินปั นผลรับจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ในขณะที่ดอกเบี้ยรับมีจาํ นวน 16.92 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากจํานวน
15.19 ล้านบาทจากปี 2559 เป็ นจํานวน 1.73 ล้านบาท
ไม่มีกาํ ไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าในปี 2560 กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เพื่อค้าในปี 2560 จํานวน 9.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.62 ของรายได้รวมในปี 2560 ส่ วนรายได้อื่น ๆ เป็ น
จํานวนเงิน 75.59 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 12.35 ของรายได้รวมซึ่งได้รวมการกลับรายการค่าเผือ่ ด้อย
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ค่าเงินลงทุนจํานวนเงิน 25.38 ล้านบาท กําไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน 23.64 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ
จํานวนเงิน 26.57 ล้านบาท
ต้นทุนขายและบริ การเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 20.30 ล้านบาท จากจํานวน 131.93 ล้านบาทเป็ น 152.23 ล้าน
บาทในปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าบริ หารจัดการที่เพิ่มขึ้นของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2559
ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงจากปี 2559 จํานวน 14.97 ล้านบาท จากจํานวน 71.42 ล้านบาทเป็ น 56.45 ล้าน
บาทในปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากค่าบริ หารการตลาด และผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น
จึงทําให้บริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 82.71 ในปี 2559 เป็ นร้อยละ 67.67 จากสาเหตุดงั กล่าว
ข้างต้นส่ งผลให้ในปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิจาํ นวน 339.59 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากกําไรสุ ทธิ
805.75 ล้านบาทในปี 2559 อัตรากําไร (ขาดทุน) สุ ทธิลดลงจากอัตรากําไรสุ ทธิร้อยละ 71.79 ของรายได้รวมใน
ปี 2559 เป็ นกําไรสุ ทธิร้อยละ 55.45 ของรายได้รวมในปี 2560 ตามลําดับ และมีกาํ ไรต่อหุน้ ปรับลดในปี 2560
เท่ากับ 0.06 บาท เปรี ยบเทียบกับกําไรต่อหุ น้ ปรับลดในปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 0.14
ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 5.64 คิดเป็ นจํานวน 161.19 ล้าน
บาท ซึ่งลดลงจากจํานวน 2,860.22 ล้านบาทในปี 2559 เป็ นจํานวน 2,699.03 ล้านบาท ในปี 2560 แยกเป็ น
รายละเอียด
1. การลดลงของสิ นทรัพย์หมุนเวียนในปี 2560 จํานวน 421.91 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 567 ล้านบาท การลดลงของเงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 19.90 ล้าน
บาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ - กิ จการอื่นจํานวน 177.08 ล้านบาท การลดลงของลูกหนี้ การค้า
สุ ทธิ -กิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 0.93 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ อื่น –กิจการอื่น กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันเพิ่มขึ้นจํานวน 40.09 ล้านบาท เงิ นให้กูย้ ืมกิ จการอื่นลดลง 50 ล้านบาทและสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม-สุ ทธิ ลดลงจํานวน 1.25 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ จํานวน 260.72 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของเงินฝากประจําที่มีภาระผูกพันจํานวน 15 ล้านบาท การลดลงของเงินลงทุนทัว่ ไปจํานวน 12.01
ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินให้กูยืมระยะยาวจํานวน 300 ล้านบาท การลดลงของอาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
จํานวน 3.39 ล้านบาท การลดลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ จากการคิดค่าเสื่ อมราคา จํานวน
0.44 ล้านบาท การลดลงของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTA) จํานวน 7.61 ล้านบาท การลดลง
ของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจํานวน 0.83 ล้านบาท
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ยอดลูกหนี้การค้าสุ ทธิ-กิจการอื่นจํานวนสุ ทธิ 180.45 ล้านบาท เป็ นจํานวนสุ ทธิหลังจากตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
จํานวน 2.51 ล้านบาท ซึ่งเป็ นยอดลูกหนี้คา้ งชําระเกินกว่า 365 วัน เป็ นลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้
และบางรายได้ยา้ ยถิ่นที่อยูท่ าํ ให้ไม่สามารถติดตามหนี้ได้ บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วจึงได้ต้ งั ค่าค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สู ญอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
ยอดลูกหนี้การค้าสุ ทธิ-กิจการอื่นจํานวนสุ ทธิ 180.45 ล้านบาทเป็ นลูกหนี้ที่คา้ งชําระไม่เกิน 30 วัน
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนทัว่ ไป (สุ ทธิ) ในบริ ษทั อื่น ได้แก่
1. บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ง (บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด)ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ซีเวทต้า แคปิ ตอล ซึ่งเป็ นบริ ษทั บริ หารจัดการกองทุน ซีเวทต้า ฟันด์
เป็ นจํานวนเงิน 554.05 บาทเทียบเท่ากับเงินยูโร 12.50 ยูโร คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ของหุ น้ ทั้งหมด
2. บริ ษทั เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเงินทุน จํานวน 160 ล้านบาท
3. บริ ษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ ี จํากัด ธุรกิจพลังงาน จํานวน 200 ล้านบาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวมลดลงจากจํานวน 232.69 ล้านบาทในปี 2559 เป็ นจํานวน 197.05 ล้านบาท
ในปี 2560 หรื อลดลงร้อยละ 15.32 คิดเป็ นจํานวนเงิน 35.64 ล้านบาท โดยหนี้ สินที่ลดลงเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน
จํานวน 33.47 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจํานวน 2.17 ล้านบาท
ส่ วนหนี้ สินหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นเพิ่มขึ้ น 100 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจํานวน 0.59 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 0.76 ล้าน
บาท เจ้าหนี้ กิจการอื่นลดลงจํานวน 18.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลค้างจ่ายลดลงจํานวน
120.36 ล้านบาท หนี้ สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี เพิ่มขึ้นจํานวน 5.49 ล้านบาทและ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 0.63 ล้านบาท
หนี้ สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงินลดลงจํานวน 9.15 ล้านบาท ภาษีเงิ นได้รอตัด
บัญชีเพิ่มขึ้นจํานวน 2.80 ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 4.18 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวมลดลงจากจํานวน 2,627.53 ล้านบาทในปี 2559 เป็ น
จํานวน 2,501.98 ล้านบาทในปี 2560 หรื อลดลงร้อยละ 4.78 คิดเป็ นจํานวนเงิน 125.55 ล้านบาท เนื่องจากมีผล
กําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี 2560 เพียงจํานวน 339.59 ล้านบาท ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
19.56 ล้านบาท ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลงจํานวน 91.36 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 391.87 ล้านบาท และผลขาดทุนจากากรประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จํานวน 1.47 ล้านบาท
เนื่ องจากในปี 2560 บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรจากการดําเนิ นงานสุ ทธิ จาํ นวน 71.47 ล้าน
บาทในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในรู ปเงินสดรวมจํานวน
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338.26 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเงิ นปั นผลจากการดําเนิ นงานของปี 2560 โดยบริ ษทั ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ครบถ้วนแล้วจํานวน 70.59 ล้านบาทในปี 2559 ทั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ที่กาํ หนดให้ “บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ตอ้ งมีทุนสํารองมากกว่า
นั้น” ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 422.10 ล้านบาท ส่ วนกําไร
สะสมยังไม่ได้จดั สรรของงบรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 1,508.09 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 0.08 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2559
ซึ่งเท่ากับ 0.09 เท่า และบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย กล่าวคือ อัตราส่ วนสภาพคล่องในปี 2560 เท่ากับ
13.09 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 13.00 เท่า ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และ
ผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ลดลงเท่ากับ 12.22 % และ 13.24 % ตามลําดับ
กระแสเงินสด
บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 450.32 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเงินสด
สุ ทธิ ที่ลดลงจากปี 2559 จํานวน 567.01 ล้านบาท อันประกอบด้วย กําไร(ขาดทุน) ก่ อนการเปลี่ ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน จํานวนเงินรวม 321.96 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมการดําเนิ นงาน
จํานวนเงิน 352.01 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 150.08 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 295.52 ล้านบาท และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ลดลงจํานวน 91.36 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 352.01 ล้านบาท ใช้ไปจากการได้มาของเงินลงทุนชัว่ คราว
จํานวน 0.10 ล้านบาท ใช้ไปจากลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นจํานวน 177.08 ล้านบาทได้มาจากของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 0.93 ล้านบาท ใช้ไปจากลูกหนี้อื่นจํานวน 40.10 ล้านบาท ได้มาจากสิ นทรัพย์
หมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 19.21 ล้านบาท
ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่นจํานวน 0.17 ล้านบาท
ใช้ไปเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่นจํานวน 18.14 ล้านบาท ใช้ไปจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนอื่น 119.34 ล้านบาท
ใช้ไปจากการลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 6.82 ล้านบาท ใช้ไปจากการจ่ายภาษีเงินได้จาํ นวน 8.30
ล้านบาท และใช้ไปในการจ่ายดอกเบี้ยจํานวน 2.44 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 150.08 ล้านบาทเกิดจาก ได้มาจากการลดลงของเงินลงทุนทัว่ ไป
จํานวน 61.03 ล้านบาท ใช้ไปจากการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 0.20 ล้านบาท ใช้ไปจากเงินให้กยู้ มื -แก่
บุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 250 ล้านบาท ได้มาจากเงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่นจํานวน 39.09 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ไม่มีรายจ่ายลงทุนจํานวนมาก ๆ และไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สิน
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปจํานวน 295.52 ล้านบาท ได้จากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท จ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จํานวน 3.65 ล้านบาท การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
ใหญ่จาํ นวน 391.87 ล้านบาท
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจาการสอบบัญชี (audit fee)
บ ริ ษั ท ฯ แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ส อ บ บั ญ ชี ใ ห้ แ ก่ สํ า นั ก ง า น ส อ บ บั ญ ชี
ที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา 2560 ดังนี้
- ค่าสอบบัญชี จํานวนเงิน 1,675,000 บาท
ค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 เปลี่ ยนแปลงจากปี 2559 ตามจํานวนบริ ษทั ย่อยและหรื อ
ปริ มาณงานที่เกิดขึ้นจริ ง
(2) ค่าบริ การอื่น (non- audit fee) : ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถศึ กษาข้ อมูลของบริ ษัท ฯ เพิ่มเติมได้ จากแบบ 56-1 ที่บริ ษัทฯ นําส่ งสํ านักงานคณะกรรมการ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (กลต) แล้ วที่ กลต เว๊ บไซต์ www.sec.or.th

www.brookergroup.com
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รายงานประจําปี 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิ จการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ สําหรั บงวดปั จจุ บนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ และเงินลงทุนชั่วคราว : ตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั แสดงรายได้จากการให้บริ การในงบการเงินรวม
เป็ นจํานวนเงิน 470.84 ล้านบาท และขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า เป็ นจํานวนเงิน 19.99 ล้านบาท
แสดงยอดคงเหลือของเงินลงทุนชัว่ คราว ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมเป็ นจํานวนเงิน 1,288.18 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ได้
เลือกใช้นโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.1 เรื่ องการรับรู ้รายได้ ข้อ 1.5.4 เรื่ องเงินลงทุนชัว่ คราว และ
การเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 เรื่ องเงินลงทุนชัว่ คราว
เนื่ องจากรายได้เป็ นรายการที่มีนัยสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั แม้โครงสร้างการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
จะไม่ซบั ซ้อนและมีสัญญาเป็ นหลักฐานประกอบ แต่เงื่อนไขในสัญญาสําคัญๆ กําหนดผลตอบแทนแก่กลุ่มบริ ษทั ในรู ปแบบ
“เมื่องานสําเร็ จ (Success Fee)” และแต่ละสัญญามีมูลค่างานเป็ นจํานวนสู ง
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และหน่วยลงทุนในกองทุน เป็ นจํานวนเงินสู ง (ร้อยละ 47.73 ของ
สิ นทรัพย์รวม) ซึ่ งทุกสิ้ นงวดบัญชี ต้องปรับมูลค่าตามบัญชีเป็ นมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ จึงมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้
ดังนั้นวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าวมีดงั นี้
ก. การรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ
ทําความเข้าใจและทดสอบระบบควบคุมภายในของการรั บรู ้ รายได้ และตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างรายการบันทึกบัญชีรายได้จากการให้บริ การ
ข. เงินลงทุนชัว่ คราว
ทําความเข้าใจและทดสอบระบบควบคุมภายในของกระบวนการลงทุน และตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างจากรายงานมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนเพื่อค้า และหน่ วยลงทุนในกองทุน รวมถึงการบันทึ กปรั บ
รายการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและการรับรู ้กาํ ไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากเงินลงทุน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุ ส มผลคื อ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ที่ มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อ เท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั



ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ด
ข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ ได้รั บจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้า พเจ้า ได้สื่ อ สารกับ ผู ม้ ีห น้า ที ่ใ นการกํา กับ ดูแ ลในเรื ่ อ งต่า งๆ ที่สํา คัญ ซึ่ ง รวมถึง ขอบเขตและช่ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จ จุบ นั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อ ข้อบังคับ ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ อ ง
ดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายชัยยุทธ อังศุวทิ ยา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3885

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิ เอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
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งบการเงิน

รายงานประจําปี 2560

บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในสิ ทธิการซื้ อหุน้
ลูกหนี้การค้า สุ ทธิ
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื
บุคคลและกิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

3

450,323,877.00

1,017,330,154.56

256,250,858.20

857,164,767.07

4

1,288,178,808.32

1,308,075,268.15

673,996,001.29

676,074,377.20

-

-

-

-

5

180,448,361.60

3,370,500.00

11,342,000.00

3,210,000.00

2.2

12,297,206.51

13,225,183.44

428.00

7,340,397.82

6

43,085,179.89

2,198,956.45

37,306,420.66

1,929,322.44

-

788,059.48

2,828.00

8,275,829.45

50,000,000.00

-

50,000,000.00

-

-

15,000,000.00

6,000,000.00

8,226,188.12

9,479,008.43

6,148,533.14

7,115,380.55

1,982,559,621.44

2,404,467,130.51

1,000,047,069.29

1,617,110,074.53

8

-

15,000,000.00

-

15,000,000.00

9

-

-

58,077,100.00

132,399,078.66

10

360,000,554.05

372,015,527.62

360,000,000.00

372,014,919.99

11

300,000,000.00

-

300,000,000.00

-

12

37,151,665.65

40,542,339.01

36,990,947.65

40,539,066.82

13

7,811,043.82

8,251,221.48

7,811,043.82

8,251,221.48

20.3

7,956,011.77

15,563,593.28

7,271,118.65

14,815,879.36

3,385,360.57

4,216,213.53

1,192,249.28

2,531,547.96

162,900.00

162,900.00

162,900.00

87,300.00

716,467,535.86

455,751,794.92

771,505,359.40

585,639,014.27

2,699,027,157.30

2,860,218,925.43

1,771,552,428.69

2,202,749,088.80

4.7

2.3

-

7
2.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
กิจการอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
อื่น ๆ
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - มูลค่าหุน้ ละ 0.125 บาท
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ 5,647,349,128 หุน้
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
- หุน้ สามัญ 5,637,604,866 หุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญที่ออกจําหน่าย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

16

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

14

761,911.94

1,275,827.43

-

-

2.5

1,835,627.01

1,155,711.21

92,970,000.00

106,473,400.00

15

32,283,834.39

50,426,649.08

29,214,020.36

37,458,771.21

2.6

-

-

5,329,025.17

4,269,754.74

2.7

-

-

142,388,800.00

268,410,000.00

5,165,386.79

125,525,078.37

5,165,386.79

124,738,357.71

9,125,800.99

3,634,084.86

9,125,800.99

3,634,084.86

1,382,528.00

2,162,995.58

742,028.00

639,095.58

915,401.82

764,668.31

783,657.15

679,612.13

151,470,490.94

184,945,014.84

385,718,718.46

546,303,076.23

-

9,148,416.94

-

9,148,416.94

20.3

19,730,444.50

16,926,598.47

19,695,788.90

16,926,598.47

18

25,844,393.00

21,667,371.00

23,855,531.00

19,364,405.00

45,574,837.50

47,742,386.41

43,551,319.90

45,439,420.41

197,045,328.44

232,687,401.25

429,270,038.36

591,742,496.64

22

705,918,641.00

705,918,641.00

705,918,641.00

705,918,641.00

22

704,700,608.25

704,700,608.25

704,700,608.25

704,700,608.25

144,890,157.11

144,890,157.11

144,890,157.11

144,890,157.11

70,591,864.10

70,591,864.10

70,591,864.10

70,591,864.10

1,508,089,456.55

1,561,841,705.85

422,099,760.87

690,823,962.70

(2,584,557.68)

88,770,937.79

-

-

2,425,687,528.33

2,570,795,273.10

1,342,282,390.33

1,611,006,592.16

76,294,300.53

56,736,251.08

-

-

2,501,981,828.86

2,627,531,524.18

1,342,282,390.33

1,611,006,592.16

2,699,027,157.30

2,860,218,925.43

1,771,552,428.69

2,202,749,088.80

17

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

704,700,608.25

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

-

21

จ่ ายปันผล

8,720,308.75

ใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ

-

-

-

-

110,342,515.12 (8,720,308.75)

594,358,093.13

จัดสรรกําไรสะสมเป็ นสํ ารองตามกฎหมาย

22

เพิม่ ทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ทุนเรื อนหุ้น
หมาย ที่ออกและ
เหตุ ชําระแล้ ว

144,890,157.11

-

-

-

81,987,738.82

62,902,418.29

ส่ วนเกิน
(ส่ วนตํ่า)
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

(73,790.08)

73,790.08

805,753,540.05

(17,283,694.05)

(332,356,382.88)

-

1,105,728,242.73

70,591,864.10 1,561,841,705.85

-

17,283,694.05

-

-

53,308,170.05

88,770,937.79

(6,149,932.74)

-

-

-

94,920,870.53

-

-

-

-

-

-

รวม
ส่ วนของ
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสีย
ที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม

รวม

(หน่ วย : บาท)

-

-

-

799,603,607.31 (54,180,153.59)

-

(332,356,382.88)

183,536,155.11

745,423,453.72

-

(332,356,382.88)

183,536,155.11

88,770,937.79 2,570,795,273.10 56,736,251.08 2,627,531,524.18

(6,149,932.74)

-

-

-

94,920,870.53 1,920,011,893.56 110,916,404.67 2,030,928,298.23

รวม
ผลต่ างของอัตรา ผลกําไร(ขาดทุน)จาก
จัดสรรแล้ ว
เงินรับ
องค์
ป
ระกอบ
แลกเปลีย่ นจาก การประมาณการตาม
ล่ วงหน้ าค่ า เป็ นสํ ารอง
การแปลงค่ า
หลักคณิตศาสตร์ อื่นของส่ วน
หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร งบการเงิน
ของผู้ถือหุ้น
ประกันภัย

กําไรสะสม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําปี 2560

240
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-คณิตศาสตร์ ประกันภัยไปยังกําไรสะสม

โอนผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก

704,700,608.25

-

-

ชําระบัญชีบริษัทย่ อยคืนส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

-

21

704,700,608.25

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

จ่ ายปันผล

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

-

-

-

-

-

-

ทุนเรื อนหุ้น
หมาย ที่ออกและ ใบสํ าคัญ
เหตุ ชําระแล้ ว แสดงสิ ทธิ

144,890,157.11

-

-

-

-

144,890,157.11

ส่ วนเกิน
(ส่ วนตํ่า)
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

-

(1,475,301.60)

-

339,589,992.26

(391,866,939.96)

70,591,864.10 1,508,089,456.55

-

-

-

-

70,591,864.10 1,561,841,705.85

(2,584,557.68)

-

-

(91,355,495.47)

-

88,770,937.79

-

1,475,301.60

-

(1,475,301.60)

-

-

รวม
ส่ วนของ
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสีย
ที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม

-

-

246,759,195.19

(391,866,939.96)

-

(452.27)

19,558,501.72

-

-

(452.27)

266,317,696.91

(391,866,939.96)

2,627,531,524.18

รวม

(หน่ วย : บาท)

(2,584,557.68) 2,425,687,528.33 76,294,300.53 2,501,981,828.86

1,475,301.60

-

(92,830,797.07)

-

88,770,937.79 2,570,795,273.10 56,736,251.08

รวม
ผลต่ างของอัตรา ผลกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินรับ จัดสรรแล้ ว
แลกเปลีย่ นจาก การประมาณการตาม องค์ ประกอบ
ล่ วงหน้ าค่ า เป็ นสํ ารอง
การแปลงค่ า
หลักคณิตศาสตร์ อื่นของส่ วน
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
จ
ด
ั
สรร
ตามกฎหมาย
ของผู้ถือหุ้น
งบการเงิน
ประกันภัย
หุ้นสามัญ

กําไรสะสม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานประจําปี 2560
บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมาย
เหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2559

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ ว

กําไร (ขาดทุน) สะสม

ส่ วนเกิน
(ส่ วนตํา่ )
มูลค่ า
หุ้นสามัญ

ใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ

(หน่ วย:บาท)
องค์ประกอบ
อื่นของส่ วน
ผู้ถือหุ้น

เงินรับ
ล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น
สามัญ

จัดสรรแล้ ว
เป็ นสํ ารอง
ตามกฎหมาย

ผลกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณ
การตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัย

ยังไม่ ได้
จัดสรร

รวม

594,358,093.13

8,720,308.75

62,902,418.29

73,790.08

53,308,170.05

342,402,646.01

-

1,061,765,426.31

22

110,342,515.12

(8,720,308.75)

81,987,738.88

(73,790.08)

-

-

-

183,536,155.11

21

-

-

-

-

-

(332,356,252.88)

-

(332,356,252.88)

-

-

-

-

17,283,694.05

(17,283,694.05)

-

-

-

-

-

-

-

698,061,263.62

-

698,061,263.62

704,700,608.25

-

144,890,157.11

-

70,591,864.10

690,823,962.70

-

1,611,006,592.16

704,700,608.25

-

144,890,157.11

-

70,591,864.10

690,823,962.70

-

1,611,006,592.16

-

-

-

-

-

(338,256,291.96)

-

(338,256,291.96)

-

-

-

-

71,469,669.33

(1,937,579.20)

69,532,090.13

-

-

-

-

(1,937,579.20)

1,937,579.20

-

-

144,890,157.11

-

70,591,864.10

422,099,760.87

-

1,342,282,390.33

การเปลี่ยนแปลงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
เพิ่มทุนจากการใช้
สิ ทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
จ่ายปั นผล
จัดสรรกําไรสะสม
เป็ นสํารองตามฎหมาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
จ่ายปั นผล

21

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
โอนผลกําไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการตามหลัก
-คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ไปยังกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
704,700,608.25
31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2560

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

470,835,431.23

762,817,412.81

80,741,514.39

712,610,910.55

-

221,207,745.60

-

218,024,232.82

9,940,266.85

57,397,512.77

10,127,252.85

57,397,512.77

39,089,333.61

39,861,390.26

39,089,333.61

47,682,164.26

16,919,365.82

15,186,887.87

17,047,377.62

15,345,160.72

-

24,630,626.00

-

24,630,626.00

25,375,997.46

-

46,807,021.80

-

23,639,384.31

-

23,639,384.31

-

26,576,080.91

1,234,955.76

26,525,489.62

2,826,856.43

612,375,860.19

1,122,336,531.07

243,977,374.20

1,078,517,463.55

152,229,176.95

131,926,989.60

32,040,530.96

138,226,356.28

56,446,470.75

71,415,383.05

54,034,567.47

69,302,251.32

19,993,548.65

-

40,671,211.27

-

9

-

-

15,630,053.09

-

9 , 10

-

1,000,000.00

-

2,999,970.00

2,435,127.31

346,236.22

8,276,296.48

6,216,148.90

231,104,323.66

204,688,608.87

150,652,659.27

216,744,726.50

381,271,536.53

917,647,922.20

93,324,714.93

861,772,737.05

(22,123,042.55)

(166,074,358.01)

(21,855,045.60)

(163,711,473.43)

359,148,493.98

751,573,564.19

71,469,669.33

698,061,263.62

339,589,992.26

805,753,540.05

71,469,669.33

698,061,263.62

19,558,501.72

(54,179,975.86)

-

-

359,148,493.98

751,573,564.19

71,469,669.33

698,061,263.62

0.06

0.15

0.01

0.13

5,637,604,866

5,356,325,304

5,637,604,866

5,356,325,304

0.06

0.14

0.01

0.13

5,637,604,866

5,557,192,683

5,637,604,866

5,557,192,683

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากให้บริ การ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กลับรายการค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเลิกบริ ษทั
ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (หุ้น)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (หุ้น)

9 , 10

4.4

20.2

19

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับปี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

359,148,493.98

751,573,564.19

71,469,669.33

698,061,263.62

(91,355,495.47)

(6,149,932.74)

-

-

(1,844,127.00)

-

(2,421,974.00)

-

368,825.40

-

484,394.80

-

(92,830,797.07)

(6,149,932.74)

(1,937,579.20)

-

266,317,696.91

745,423,631.45

69,532,090.13

698,061,263.62

246,759,195.19

799,603,607.31

69,532,090.13

698,061,263.62

19,558,501.72

(54,179,975.86)

-

-

266,317,696.91

745,423,631.45

69,532,090.13

698,061,263.62

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ - ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

18
20.4

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่งปั นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําปี 2560

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย :บาท)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ(โอนกลับ)
ค่าเผื่อด้อยค่าในเงินลงทุน(โอนกลับ)
ขาดทุน (กําไร) จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อื่น
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตดั บัญชี
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

359,148,493.98

751,573,564.19

71,469,669.33

698,061,263.62

4,030,981.41

2,893,392.81

4,027,670.66

2,876,506.87

-

(24,630,626.00)

-

(24,630,626.00)

(25,375,997.46)

1,000,000.00

(46,807,021.80)

2,999,970.00

(23,639,384.31)

-

(23,639,384.31)

-

19,993,548.65

(221,207,745.60)

40,671,211.27

(218,024,232.82)

-

-

-

(7,820,774.00)

(39,089,333.61)

(39,861,390.26)

(39,089,333.61)

(39,861,390.26)

18

2,332,895.00

1,941,454.00

2,069,152.00

1,607,972.00

20.1

11,342,789.61

125,525,078.37

11,056,699.66

124,738,357.71

20.1

10,780,252.94

40,545,968.64

10,798,345.94

38,973,115.72

2,435,127.31

-

8,276,296.48

6,216,148.90

321,959,373.52

637,779,696.15

38,833,305.62

585,136,311.74

(97,088.82)

(5,585,239.39)

(38,592,835.36)

7,749,189.00

(177,077,861.60)

28,890,000.00

(8,132,000.00)

7,490,000.00

927,976.93

149,054,883.23

7,339,969.82

(1,800,234.15)

(40,886,223.44)

633,424.61

(35,377,098.22)

578,949.68

788,059.48

(788,059.48)

8,273,001.45

(4,261,774.73)

1,252,820.31

5,259,704.95

966,847.41

(98,781.87)

17,953,707.52

2,036,995.20

17,737,683.27

2,033,837.98

14

(513,915.49)

-

-

-

2.5

679,915.80

333,579.09

(13,503,400.00)

106,473,400.00

15

(18,142,814.69)

9,349,653.53

(8,244,750.85)

6,882,184.95

2.6

-

-

1,059,270.43

1,010,625.42

(119,339,290.50)

(17,390,691.53)

(117,452,115.33)

(3,177,322.54)

(6,815,521.94)

11,089,870.94

(7,079,264.94)

10,756,388.94

(19,310,862.92)

820,663,817.30

(154,171,386.70)

718,772,774.42

(2,435,127.31)

-

(8,276,296.48)

(6,216,148.90)

(8,300,257.38)

(3,252,948.61)

(7,365,297.46)

(2,531,547.96)

(30,046,247.61)

817,410,868.69

(169,812,980.64)

710,025,077.56

12 , 13

9 , 10

4.4

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้า – กิจการอื่น
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม

4.3
5
2.2
6
2.3

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย :บาท)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนทัว่ ไป (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินให้กยู้ มื – กิจการอื่น (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อื่น
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื จาก - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบ.ย่อยที่ชาํ ระบัญชี
จ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ใหญ่
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
กิจกรรมดําเนินงานและกิจกรรมลงทุนทีไ่ ม่ กระทบเงินสด
เงินกูย้ มื กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง
เจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ดอกเบี้ยค้างจ่าย ลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ลดลง
ลูกหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เงินทดรองจ่าย ลดลง

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

9

-

-

95,753,003.00

1,260,375.00

10

61,030,355.34

(283,087,126.23)

61,030,301.76

(283,086,953.00)

12

(200,130.39)

(17,097,727.04)

(39,373.83)

(17,097,727.04)

(250,000,000.00)

(25,369,374.00)

(250,000,000.00)

(25,369,374.00)

-

-

(9,000,000.00)

900,000.00

-

-

-

7,820,774.00

39,089,333.61

39,861,390.26

39,089,333.61

39,861,390.26

(150,080,441.44)

(285,692,837.01)

(63,166,735.46)

(275,711,514.78)

16

100,000,000.00

-

100,000,000.00

-

2.7

-

-

(126,021,200.00)

157,710,000.00

17

(3,656,700.81)

-

(3,656,700.81)

-

-

183,536,155.11

-

183,536,155.11

9

(452.27)

-

-

-

21

(391,866,939.96)

(332,356,382.88)

(338,256,291.96)

(332,356,252.88)

(295,524,093.04)

(148,820,227.77)

(367,934,192.77)

8,889,902.23

(91,355,495.47)

(6,149,932.74)

-

-

(567,006,277.56)

376,747,871.17

(600,913,908.87)

443,203,465.01

1,017,330,154.56

640,582,283.39

857,164,767.07

413,961,302.06

450,323,877.00

1,017,330,154.56

256,250,858.20

857,164,767.07

-

-

67,162,234.10

-

-

-

4,041,011.15

-

-

-

70,454,406.91

-

-

-

748,838.34

-

7 , 11
2.4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

245

รายงานประจําปี 2560

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 เรื่ องทัว่ ไป
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2543 โดยมีสํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่
ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้ เลขที่ 10/190-193 ซอยสุ ขุมวิท 13 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนิ นธุ รกิจหลักในการ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทําและการแสดงรายการในงบการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้รวมงบการเงินของ
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ (บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์
อิ น เตอร์ เ นชั่นแนล จํากัด และ บริ ษ ทั บรุ๊ คเคอร์ ดัน น์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ) หลัง จาก
ได้ตดั ยอดคงเหลื อและรายการระหว่างกันที่มีนัยสําคัญออกแล้ว โดยบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
มียอดรวมสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นจํานวนเงิน 954.84 ล้านบาท และ
803.57 ล้านบาท ตามลําดับ (เทียบเท่าร้ อยละ 35.38 และร้ อยละ 28.08 ตามลําดับ ของยอดรวม
สิ นทรัพย์ในงบการเงินรวม) มียอดรวมหนี้ สินเป็ นจํานวนเงิน 3.82 ล้านบาท และ 12.07 ล้านบาท
ตามลําดับ (เทียบเท่าร้อยละ 1.94 และร้อยละ 5.16 ตามลําดับ ของยอดรวมหนี้สินในงบการเงินรวม)
และยอดรวมกําไรสุ ทธิ สําหรับปี เป็ นจํานวนเงิน 272.30 ล้านบาท และ 21.67 ล้านบาท ตามลําดับ
(เทียบเท่าร้อยละ 80.18 ของกําไรสุ ทธิ และร้อยละ 2.69 ของกําไรสุ ทธิในงบการเงินรวม ตามลําดับ)
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ ม เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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1.3 รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กิ จการที่มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ ถูกควบคุ มโดยบริ ษทั ฯ หรื อกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดี ยวกันกับบริ ษทั ฯโดยทางตรงหรื อทางอ้อมและกิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดี ยวกัน โดยมี
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อกรรมการร่ วมกันมีดงั นี้

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสั มพันธ์

จัดตั้งขึน้ ใน

ร้ อยละการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
ธันวาคม ธันวาคม
2560
2559

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัด (1)

ถือหุ น้
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊ คเคอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนและที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
ถือหุ น้
อสังหาริ มทรัพย์
และมีกรรมการร่ วมกัน
ที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
ถือหุ น้ ทางอ้อม
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แพลนเนอร์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จํากัด)
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ รี่ จํากัด ที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
ถือหุ น้
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ บิสซิ เนส ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด ที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
ถือหุ น้
(เดิมชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ปรึ กษาการลงทุน บรุ๊ คเคอร์จาํ กัด)
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ให้คาํ ปรึ กษาทางด้านการเงิน
ถือหุ น้
แก่ลูกค้าต่างประเทศ
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ ดันน์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ให้คาํ ปรึ กษาด้านการลงทุนสําหรับ ถือหุ น้ ทางอ้อม
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด)
เงินลงทุน Offshore Capital
และมีกรรมการร่ วมกัน
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั จัตุรัส โปรเจ็คท์ จํากัด

เงินลงทุนในกิจการอื่น

บรุ๊ คเคอร์ สุ โขทัย ฟันด์

ขายอสังหาริ มพรัพย์ และที่ปรึ กษา มีกรรมการร่ วมกัน
ด้านธุรกิจ
กองทุนต่างประเทศ
มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ซี เวทต้า แคปปิ ตอล จํากัด

บริ หารจัดการกองทุน

มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอ็ม.ซี .แอล จํากัด
บริ ษทั เอ็ม.ซี .แอล พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

ให้เช่าทรัพย์สิน
ให้เช่าและบริ การ
ด้านอสังหาริ มทรัพย์
ขายเครื่ องจักรกลการเกษตร

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั มินเซน แมชีนเนอรี่ จํากัด
บริ ษทั แมค แคปปิ ตอล แอดไวเซอร์ จํากัด
บริ ษทั เอเชี่ยน โอเชี่ยน เอ็นเตอร์ไพร์ช จํากัด

คู่สมรสของกรรมการบริ ษทั ฯ
ท่านหนึ่งเป็ นกรรมการ
วาณิ ชธนกิจและนายหน้าอิสระจาก มีกรรมการร่ วมกัน
ตะวันออกกลาง
เงินลงทุนในกิจการอื่น
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

ประเทศไทย

-

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

99.99

99.99

ประเทศไทย

99.99

99.99

ฮ่องกง

100.00

100.00

หมู่เกาะบริ ติช
เวอร์จิ้น

-

-

ประเทศไทย

-

-

หมู่เกาะ
บริ ติชเวอร์จิ้น
หมู่เกาะเคย์
แมน
ประเทศไทย
ประเทศไทย

-

-

-

-

-

-

ประเทศไทย

-

-

Castries,
St. Lucia
หมู่เกาะ
บริ ติชเวอร์จิ้น

-

-

-

-

(1) ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2560 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัด มีมติให้เลิกบริ ษทั ซึ่ งได้จดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้จดทะเบียนเสร็ จชําระบัญชีแล้ว
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1.4 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิ บ ัติตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นรวมถึ งการตี ความที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่ งการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวข้างต้นในงวดปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สําคัญ

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่

1 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่

2 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ

ฉบับที่

7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบกระแสเงินสด

ฉบับที่

8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง กําไรต่อหุน้
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ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
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ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้สาํ หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 16 ฉบับที่ 17 ฉบับที่ 18 ฉบับที่ 19 ฉบับที่ 21 ฉบับที่ 24 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 34 ฉบับที่ 36 ฉบับที่ 37 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 และฉบับที่ 13 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ งบการเงิน
เมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ ส่ วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นอื่ นๆไม่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ดังนั้นจึ งไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

1.5 สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
1.5.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก) รายได้ค่าบริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ข) รายได้จากการขาย
รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บ รู ้ เ มื่ อ บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยได้โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จาก
การขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสิ นค้าที่
ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ค) ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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1.5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
1.5.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
1.5.4 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อค้า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึกการเปลี่ ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
มู ลค่ายุติธรรมของหลักทรั พย์เพื่อค้า คํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ น วันทําการ
สุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น บรุ๊ ค เคอร์ สุ โ ขทัย ฟั น ด์ แสดงตามมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมซึ่ ง เท่ า กับ มู ล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันสิ้ นรอบระยะบัญชี บริ ษทั ฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
1.5.5 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
ประเภท
อาคาร
อาคารชุด
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อื่นๆ
ยานพาหนะ

ระยะเวลา (ปี )
20
20
5
5
3
5
10

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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1.5.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เป็ นรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถู กควบคุ มโดยบริ ษ ทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภ ายใต้ก าร
ควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึง
บุ ค คลซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ นสาระสํา คัญ กับ บริ ษ ัท ฯ ผูบ้ ริ ห ารสํา คัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
1.5.7 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการ
ทรัพย์สินและหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิ น บริ ษทั แปลงค่ายอดคงเหลือของทรั พย์สินและหนี้ สินดังกล่าวเป็ นเงิ นบาทโดย
อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรารับซื้ อและอัตราขาย) ที่ประกาศโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลําดับ
กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้บนั ทึกเข้าเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในงวดปั จจุบนั
1.5.8 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ บริ ษทั ฯ จะประมาณ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด สู งกว่ามูลค่า
ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุน
1.5.9 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ รั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงิ นชดเชยเมื่ อออกจากงานของพนักงานตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพัน
ของบริ ษทั เกี่ ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานนี้ คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้
อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
บริ ษทั ฯ รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
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1.5.10 ภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้สําหรั บปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุ บนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุ รกิ จ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้
หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราว เมื่อมี
การกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า
กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว
ดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
1.5.11 สั ญญาเช่ า
บริ ษทั ฯ รั บรู ้ จาํ นวนเงิ น ที่ จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา
1.5.12 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่ นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อ
จํานวนเงิ น ที่ แสดงในงบการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
1.5.13 กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหุ ้น
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว ณ วันสิ้ นงวดบัญชี
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2. รายการระหว่ างกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
2.1 รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งได้ตดั ออกแล้วในการจัดทํา
งบการเงินรวม) และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุน้ และ/หรื อมีกรรมการบางส่ วน
ร่ วมกัน) รายการดังกล่าวที่มีสาระสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ :(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2560

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
2560
2559

2559

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการบริ การ

5,901

220

221

220

ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

106

106

106

106

ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

52,948

52,918

-

138

165

138

165

ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

รายได้จากการบริ การ

-

-

4,023

4,063

ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

รายได้ค่าเช่า

-

-

449

449

ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ

-

-

185

241

อัตราดอกเบี้ย 2.85%ต่อปี

เงินปันผลรับ

-

-

-

7,821

ตามอัตราที่ประกาศจ่ายเงินปั นผล

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

6,026

5,870

อัตราดอกเบี้ย 2.85%ต่อปี

ค่าที่ปรึ กษาจ่าย

-

-

-

104,960

รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

- ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

บริษัทย่ อย

ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา

ค่ าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วย เงิ นเดื อน โบนัส ค่าเบี้ ยประกันชี วิ ต เบี้ ยประชุ มและบําเหน็ จ
กรรมการ เป็ นต้น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร มีรายการ
ดังนี้ :งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2560

2559

43,261,989.74
1,204,681.00
44,466,670.74

50,625,711.12
1,021,147.00
51,646,858.12

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั
2560
2559

43,261,989.74 50,625,711.12
1,204,681.00 1,021,147.00
44,466,670.74 51,646,858.12

ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่มีกบั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้ :-
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2.2 ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย :
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ บิสซิ เนส ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แพลนเนอร์ จํากัด

-

-

-

4,464,846.28
2,871,208.03
7,336,054.31

428.00
12,296,778.51
12,297,206.51

4,343.51
13,220,839.93
13,225,183.44

428.00
428.00

4,343.51
7,340,397.82

รวม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
บริ ษทั ซีเวทต้า แคปปิ ตอล จํากัด
บรุ๊ คเคอร์ สุ โขทัย ฟั นด์
รวมลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ดังนี้:(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ

12,296,992.51

13,220,839.93

214.00

256,889.40

ระหว่าง 30 วัน
ระหว่าง 31 ถึง 60 วัน
ระหว่าง 61 ถึง 90 วัน
ระหว่าง 91 ถึง 180 วัน
ระหว่าง 181 ถึง 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน-สุ ทธิ

214.00
12,297,206.51

4,343.51
13,225,183.44

214.00
-

261,229.21
256,932.41
259,343.70
769,929.06
1,594,905.35
3,941,168.69

428.00

7,340,397.82
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2.3 ลูกหนีอ้ ื่น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน ประกอบด้ วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
รายได้ ค้างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย :
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ บิสซิ เนส ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

-

-

-

205,487.69

-

-

-

205,487.69

เงินทดรองจ่ ายกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน :
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ บิสซิ เนส ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จํากัด
บริ ษทั เอเชี่ยน โอเชี่ยน เอ็นเตอร์ไพร์ช จํากัด

-

788,059.48

2,828.00
-

3,685,195.46
3,383.00
4,373,166.80
8,596.50
-

รวมเงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

788,059.48

2,828.00

8,070,341.76

รวมลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

-

788,059.48

2,828.00

8,275,829.45

รวมเงินรายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.4 เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
31 ธันวาคม 2559
บริษทั ย่ อย:บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ บิสซิ เนส ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
รวมเงินให้ ก้ ยู ืม-บริษทั ย่ อย

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เพิม่ ขึน้
ลดลง

(หน่วย : บาท)
นโยบายการคิดต้ นทุน
31 ธันวาคม 2560 กู้ยืมระหว่ างกัน

6,000,000.00 10,000,000.00 (1,000,000.00) 15,000,000.00
6,000,000.00 10,000,000.00 (1,000,000.00) 15,000,000.00

2.85%ต่อปี

* เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิ ชย์ในปั จจุบนั ลดลง กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จากร้อยละ 5.40 ต่อปี เป็ น
ร้อยละ 3.80 ต่อปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 และต่อมาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินลงอีกเป็ นร้อยละ 2.85 ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นไป

2.5 เจ้ าหนีก้ ารค้ า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย :
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอเชี่ยน โอเชี่ยน เอ็นเตอร์ไพร์ช จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า– กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

31 ธันวาคม 2560
1,835,627.01
1,835,627.01

31 ธันวาคม 2559
1,155,711.21
1,155,711.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
9,630,000.00
83,340,000.00*
92,970,000.00

* บริ ษทั ฯ ชําระเงินจํานวน 83,340,000.00 บาท ให้เจ้าหนี้ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด แล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

2.6 เจ้ าหนีอ้ ื่น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน ประกอบด้วย :
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

-

-

5,329,025.17
5,329,025.17

1,403,352.70
20,926.02
2,845,476.02
4,269,754.74

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย – กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัด
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น– กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

2.7 เงินกู้ยืมจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หน่วย : บาท)
นโยบายการคิด
ต้ นทุนกู้ยืม
31 ธันวาคม 2560 ระหว่ างกัน*

งบการเงินเฉพาะบริษทั
31 ธันวาคม 2559

เพิม่ ขึน้

ลดลง

บริษทั ย่ อย:บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ จํากัด
บริ ษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊ คเคอร์ (ประเทศไทย)

144,010,000.00

-

(12,621,200.00)

131,388,800.00

2.85% ต่อปี

4,000,000.00

-

(4,000,000.00)

-

2.85% ต่อปี

18,900,000.00

-

(7,900,000.00)

11,000,000.00

2.85% ต่อปี
2.85% ต่อปี

บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัด

101,500,000.00

- (101,500,000.00)

-

รวมเงินกู้ยืม-บริษัทย่ อย

268,410,000.00

- (126,021,200.00)

142,388,800.00

* เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิ ชย์ในปั จจุบนั ลดลง กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จากร้อยละ
5.40 ต่อปี เป็ นร้อยละ 3.80 ต่อปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 และต่อมาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินลงอีกเป็ นร้อยละ 2.85 ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1
สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นไป

3. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์

336,281,995.84

324,812,360.36

143,230,858.20

165,660,304.39

เงินฝากประจําที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน

114,021,881.16

692,497,794.20

113,000,000.00

691,484,462.68

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

450,323,877.00

1,017,330,154.56

256,250,858.20

857,164,767.07

เงินสด
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

4. เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน

มูลค่ า
ยุติธรรม

584,407,202.82

673,996,001.29

31 ธันวาคม 2559
กําไร(ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้

ราคาทุน

มูลค่ า
ยุติธรรม

กําไร(ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้

89,588,798.47

545,814,367.46

676,074,377.20

130,260,009.74

4.1 บริษัท
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า

4.2 บริษัทย่อย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เพื่อค้า
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
กองทุนบรุ๊ คเคอร์
สุ โขทัย ฟันด์

18,068,915.00

18,183,955.00

115,040.00

-

-

-

254,878,710.76

438,965,874.91

184,087,164.15

298,070,699.86

496,457,158.65

198,386,458.79

กองทุนซีเวสต้า ฟั นด์

165,382,823.72

157,032,977.12

(8,349,846.60)

178,755,496.16

135,543,732.30

(43,211,763.86)

438,330,449.48

614,182,807.03

175,852,357.55

476,826,196.02

632,000,890.95

155,174,694.93

265,441,156.02 1,022,640,563.48 1,308,075,268.15

285,434,704.67

รวมบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

1,022,737,652.30 1,288,178,808.32

4.3 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เป็ นจํานวนเงินดังนี้

ยอดซื้ อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560
395,625,778.76
373,201,731.76
(395,528,689.94)
(334,608,896.40)

ยอดซื้ อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560
24,224,047.00
1,800,000.00
(227,038,441.94)
(210,707,008.00)

4.4 รายการเปลี่ยนแปลงกําไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นของเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อค้า สําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

285,434,704.67
(19,993,548.65)
265,441,156.02

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
130,260,009.74
(40,671,211.27)
89,588,798.47

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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4.5 เงินลงทุนในกองทุน บรุ๊ คเคอร์ สุ โขทัย ฟันด์
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แอดไวเซอรี่ จํากัด )ได้ลงทุนใน กองทุน บรุ๊ คเคอร์
สุ โขทัย ฟันด์ โดยราคาต่อหุน้ ของการลงทุนแต่ละห้วงเวลา เท่ากับมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันซื้อ
บวกค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมตามข้อกําหนดของกองทุน บริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ผลตอบแทนจากผลต่าง
ระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) ของหุ ้นกองทุนเมื่อทําการไถ่ถอนเทียบกับวันที่ซ้ื อหน่ วยลงทุน
หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีเงื่อนไขให้ไถ่ถอนได้เมื่อครบ 15 เดือนนับจากวันลงทุน
ทั้งนี้ ผูถ้ ือกองทุนมีสิทธิ์โอนขายกองทุนแก่บุคคลอื่นได้ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอน
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนสําหรับกลุ่มบริ ษทั ในต่างประเทศ
ใหม่ จึ งให้ บริ ษทั ฯ บรุ๊ คเคอร์ แอดไวเซอรี่ จํากัดขายเงิ นลงทุนในกองทุน บรุ๊ คเคอร์ สุ โขทัย ฟั นด์
ทั้งหมดให้แก่ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ของ บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์
แอดไวเซอรี่ จํากัด ในต่างประเทศ ด้วยมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) ตามข้อกําหนดของกองทุน และ
รับรู ้เป็ นกําไรที่ยงั ไม่เกิดจํานวน 784,197.83 เหรี ยญ ส.ร.อ. และต่อมาบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จํากัด ได้ลงทุนเพิ่มดังนี้
จํานวนหน่ วย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ปรับปรุ งจํานวนหุน้
หลังปรับปรุ ง 31 กรกฎาคม 2555
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
มูลค่ายุติธรรม 31 กรกฎาคม 2555
ลงทุนเพิ่ม 1 สิ งหาคม 2555
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ปรับปรุ งจํานวนหุน้ 1 มกราคม 2556
วันที่ 1 มกราคม 2556
ลงทุนเพิ่ม 22 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ปรับปรุ งจํานวนหุน้ 1 มกราคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ปรับปรุ งจํานวนหุน้ 1 มกราคม 2558
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ลงทุนเพิ่ม 29 มีนาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปรับปรุ งจํานวนหุน้ 1 มกราคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาต่ อหน่ วย *

จํานวนเงิน US $

1,916.192

4,002,058.21

61.919

-

1,978.111

ราคาทุน (บาท)

4,002,058.21

34.2350

137,010,462.82

-

784,197.83

34.2350

26,847,012.71

1,978.111

4,786,256.04
34.2350

8,558,750.00

34.2350

(632,337.23)

34.2350

64,400,827.90

34.2350

567,718.66

34.2350

1,123,307.18

34.2350

17,117,500.00

34.2350

(114,531.28)

100.628

2,023.17

อัตราแลกเปลีย่ น **

2,484.40

250,000.00

2,078.739

5,036,256.04

(6.274)

(18,470.49)

2,072.465

2,421.17

5,017,785.55

545.828

3,446.40

1,881,140.00

2,618.293

2,634.89

6,898,925.55

5.380
2,623.673

16,582.99
2,635.81

6,915,508.54

7.489

32,811.66

2,631.162

6,948,320.20

101.762

4,913.437

2,732.924
(0.656)

500,000.00
7,448,320.20

5,095.55

2,732.268

(3,342.68)
7,444,977.52

* ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ** อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

4.6 เงินลงทุนในกองทุน ซีเวทต้า ฟันด์
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง (บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด)ได้ลงทุนใน กองทุน
ซีเวทต้า ฟันด์ โดยราคาต่อหุน้ ของการลงทุนเท่ากับมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) 100 ดอลล่าร์ต่อหุ น้
บริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ผลตอบแทนจากผลต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (NAV) ของหุ ้นกองทุน
เมื่อทําการไถ่ถอนเทียบกับวันที่ซ้ื อหน่ วยลงทุนหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ผูถ้ ือกองทุนมีสิทธิ์
โอนขายกองทุนแก่บุคคลอื่นได้ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอน
ณ วันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จํานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

จํานวนเงิน US $

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย

ราคาทุน (บาท)

49,999.500 *

100

5,000,000.00

33.0765

165,382,823.72

* บริ ษทั ย่อย เริ่ มลงทุนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557

4.7 เงินลงทุนในสิ ทธิการซื้อหุน้
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญากับบุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้องกันรายหนึ่ ง
โดยได้จ่ายเงินเป็ นจํานวน 350 ล้านบาท เพื่อซื้ อสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยแห่ งหนึ่ งในวันที่ 8 เดื อนมิถุนายน 2560 โดยมีเงื่ อนไขว่าผูข้ ายสิ ทธิ์ ฯ จะโอน
กรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้นตามจํานวนที่ ตกลงในสัญญาให้แก่ บริ ษทั ฯ เมื่ อราคาตลาดของหุ ้นดังกล่าวอยู่
ในช่ ว งราคาที่ ต กลงในสั ญ ญา และหากราคาตลาดของหุ ้น ดัง กล่ า วไม่ อ ยู่ใ นช่ ว งราคาที่ ต กลง
ในสัญญา ผูข้ ายสิ ทธิ์ฯ ตกลงคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิน 358.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ผูข้ ายสิ ทธิ์ฯ
ตกลงนําหุ น้ จํานวน 2 เท่าของจํานวนหุน้ ที่ขายสิ ทธิ์ มาจํานําเป็ นหลักประกันแก่บริ ษทั ฯ ด้วย ต่อมา
เมื่อครบกําหนด (วันที่ 9 มิถุนายน 2560) บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาฉบับใหม่ โดยขยายเวลาครบกําหนด
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และมีเงื่อนไขและหลักประกันเดิม
ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั ฯ ตกลงยกเลิกสัญญาที่ทาํ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 และได้รับเงิน
ตามที่ตกลงในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เนื่ องจาก ในระยะเวลาที่ผ่านมา ราคาตลาด
ของหุ น้ บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวไม่อยูใ่ นช่วงราคาที่ตกลงในสัญญาลงทุนในสิ ทธิ การซื้อหุ น้ และ
คาดว่าราคามีแนวโน้มที่จะยังคงสู งขึ้น ประกอบกับดัชนี ตลาดหุ ้นโดยรวมก็มีการปรับตัวสู งขึ้น
เช่ น กัน ทํา ให้บริ ษ ัทฯ และผูข้ ายเห็ น ว่าโอกาสที่ ร าคาตลาดของหุ ้น บริ ษ ทั จดทะเบี ย นดัง กล่ า ว
จะกลับมายืนอยูใ่ นช่วงราคาที่ตกลงกันในสัญญาฯ ภายในระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญา (คือ วันที่
9 ตุลาคม 2560) นั้นเป็ นไปได้ยาก
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

5. ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระ ดังนี้:(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 30 วัน
ระหว่าง 31 ถึง 60 วัน
ระหว่าง 61 ถึง 90 วัน
ระหว่าง 91 ถึง 180 วัน
ระหว่าง 181 ถึง 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนีก้ ารค้ า-กิจการอื่น สุ ทธิ

168,945,861.60

-

-

-

160,500.00
6,420,000.00
4,922,000.00
5,715,592.25
186,163,953.85
(5,715,592.25)
180,448,361.60

3,370,500.00
2,505,592.25
5,876,092.25
(2,505,592.25)
3,370,500.00

6,420,000.00
4,922,000.00
4,592,092.25
15,934,092.25
(4,592,092.25)
11,342,000.00

3,210,000.00
1,382,092.25
4,592,092.25
(1,382,092.25)
3,210,000.00

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ – ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีดงั นี้:(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิม่ (ลด)ในระหว่างปี (รวมภาษีขายไม่ถึงกําหนด)

2,505,592.25
3,210,000.00

1,382,092.25
3,210,000.00

ยอดคงเหลือสิ้นปี

5,715,592.25

4,592,092.25

6. ลูกหนีอ้ ื่น – กิจการอื่น ประกอบด้ วย :

รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมลูกหนีอ้ ื่น - กิจการอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
42,061,879.73 1,146,550.51
4,500.00
124,500.00
1,018,800.16
927,905.94
43,085,179.89 2,198,956.45
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
36,582,213.92 1,144,903.16
4,500.00
124,500.00
719,706.74
659,919.28
37,306,420.66 1,929,322.44

รายงานประจําปี 2560

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

7. เงินให้ ก้ยู ืมแก่กจิ การอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2560
นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ

31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

-

50,000,000.00

-

50,000,000.00

บริ ษทั คิงดอม พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

4,908,000.00

4,908,000.00

4,908,000.00

4,908,000.00

รวม

4,908,000.00

54,908,000.00

4,908,000.00

54,908,000.00

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

(4,908,000.00) (4,908,000.00) (4,908,000.00) (4,908,000.00)

รวมเงินให้ ก้ยู ืมแก่กจิ การอื่น

-

50,000,000.00

-

50,000,000.00

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลและกิจการอื่นระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
นโยบาย
31 ธันวาคม
เพิม่ ขึน้
ลดลง
31 ธันวาคม การคิด
ต้ นทุนกู้ยืม
2559
2560
นายกัลกุล ดํารงปิ ยวุฒ์ ิ*
บริ ษทั คิงดอม พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

50,000,000.00

-

(50,000,000.00)

4,908,000.00

-

(50,000,000.00)

รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

54,908,000.00

-

(4,908,000.00)

-

รวมเงินให้ ก้ยู ืมแก่กจิ การอื่น

50,000,000.00

-

-

8.00%ต่อปี

4,908,000.00 10.00%ต่อปี
4,908,000.00

- (4,908,000.00)
(50,000,000.00)

-

8. เงินฝากประจําทีม่ ีภาระผูกพัน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพัน ประกอบด้วย:งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
เงินฝากประจําที่มีอายุคงเหลือ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินฝากประจําทีม่ ภี าระผูกพัน

-
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15,000,000.00
15,000,000.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
-

15,000,000.00
15,000,000.00

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํากับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าท์ จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 15 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
ได้นาํ เงินฝากดังกล่าวเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารดังกล่าว โดยธนาคารคิดดอกเบี้ย
เงิ นเบิกเกิ นบัญชี ในอัตราเท่ากับร้ อยละของดอกเบี้ยเงิ นฝาก บวก 1.50 ต่อปี ต่อมาบริ ษทั ฯได้ทาํ การ
ยกเลิกเงิ นฝากดังกล่าวเป็ นหลักประกันวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี กบั ธนาคารตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2560
เป็ นต้นไป
9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ดังนี้:(หน่วย : พันบาท)
เงินลงทุน
ชื่ อบริษทั

บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล
จํากัด
บริ ษทั บินสแวงเกอร์
บรุ๊ คเคอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์
แพลนเนอร์ จํากัด

ทุนชําระแล้ว

ประเภทกิจการ

ลงทุนในกิจการอื่น

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ราคาทุน

มูลค่ าตามบัญชี

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าเงิน
ลงทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2560
2559

31

31

31

31

31

31

31

31

ธันวาคม
2560

ธันวาคม
2559

ธันวาคม
2560

ธันวาคม
2559

ธันวาคม
2560

ธันวาคม
2559

ธันวาคม
2560

ธันวาคม
2559

117.94 ล้านบาท

99.99

99.99

-

120,753

-

104,111

-

(21,431)

-

ตัวแทนและที่ปรึ กษา
ทางธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

22.87 ล้านบาท

22.87 ล้านบาท

99.99

99.99

9,222

9,222

13,101

18,631

-

-

ที่ปรึ กษาทางธุ รกิจ

43.38 ล้านบาท

43.38 ล้านบาท

99.99

99.99

-

-

-

-

-

-

(ถือหุ น้ ทางอ้อม)
ที่ปรึ กษาทางธุ รกิจ

31.02 ล้านบาท

6.02 ล้านบาท

99.99

99.99

31,011

6,011

31,647

7,111

-

-

ที่ปรึ กษาทางธุ รกิจ

2.00 ล้านบาท

2.00 ล้านบาท

99.99

99.99

2,000

2,000

(9,697)

(15,367)

(2,000)

(2,000)

ให้คาํ ปรึ กษาทางด้าน
การเงินแก่ลูกค้าต่างประเทศ

600,000
ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา

600,000
ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา

100.00

100.00

17,844

17,844

1,161,731

1,018,471

-

-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

60,077

155,830

1,196,782

1,132,957

(2,000)

(23,431)

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

(2,000)

(23,431)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ

58,077

132,399

บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์
คอร์ ปอเรท แอดไวเซอร์ รี
จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ บิสซิ เนส
ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

(1) ณ วันที่ 30 สิ งหาคม 2560 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ แคปปิ ตอล จํากัด มี มติให้เลิกบริ ษทั ซึ่ งได้จดทะเบี ยน
ต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และได้มีการชําระคืนทุนจํานวน 104.65 ล้านบาท และเมื่อวันที่
29 พฤศจิ กายน 2560 ได้เสร็ จการชําระบัญชีได้ชาํ ระคืนทุนอีกจํานวน 0.47 ล้านบาท ทําให้เกิดผลขาดทุนทั้งหมด
จํานวน 15.63 ล้านบาท
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บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

10. เงินลงทุนทัว่ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนทัว่ ไปดังนี้:ประเภท
การประกอบ
ธุรกิจ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

1,000,000.00
160,000,000.00
200,000,000.00
(1,000,000.00)
360,000,000.00

37,390,917.45
1,000,000.00
160,000,000.00
200,000,000.00
(26,375,997.46)
372,014,919.99

1,000,000.00
160,000,000.00
200,000,000.00
(1,000,000.00)
360,000,000.00

37,390,917.45
1,000,000.00
160,000,000.00
200,000,000.00
(26,375,997.46)
372,014,919.99

554.05
554.05
360,000,554.05

607.63
607.63
372,015,527.62

360,000,000.00

372,014,919.99

เงินลงทุนทั่วไป - กิจการอื่น
บริ ษทั เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)
พิมพ์โฆษณา
บริ ษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจเงินทุน
บริ ษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ ี จํากัด
ธุรกิจพลังงาน
หัก ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - กิจการอื่น

เงินลงทุนทั่วไป - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ซีเวทต้า แคปปิ ตอล จํากัด
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

บริ หารจัดการกองทุน

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผือ่ หนี้การด้อยค่าเงินลงทุน ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ตั้งเพิม่ (ลด)ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

26,375,997.46
(25,375,997.46)
1,000,000.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

26,375,997.46
(25,375,997.46)
1,000,000.00

* เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อนุมตั ิให้หุน้ สามัญของ บริ ษทั เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
เป็ นหุน้ ที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริ ษทั ฯ จึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของ บริ ษทั เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) จากเงินลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนชัว่ คราว ซึ่ งเกิดกําไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจํานวนเงินประมาณ 23.64 ล้านบาท
และกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 25.38 ล้านบาท

11. เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาว
เมื่อ วันที่ 18 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่งกูย้ มื เงินโดยทําสัญญากูเ้ งิน
เป็ นหลักฐาน จํานวนเงิ น 300 ล้านบาท กําหนดชําระคื นภายใน 2 ปี ค่าธรรมเนี ยมเงิ นกู้และอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และร้อยละ 12 ต่อปี ตามลําดับ โดยบริ ษทั แม่ของบริ ษทั ผูก้ ยู้ มื เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงิน
รายการให้กยู้ มื ดังกล่าวนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ แล้ว
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12. อาคาร และอุปกรณ์ -สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดงั นี้:(หน่วย : บาท)
อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2560

เครื่ องตกแต่ ง
และติดตั้ง

อุปกรณ์
สํ านักงาน

งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

เว็บไซต์

รวม

40,884,000.00 13,389,188.80
40,884,000.00 13,389,188.80

958,585.70 4,797,542.57 22,044,782.76 360,729.90 82,434,829.73
30,973.83 169,165.56
- 200,139.39
(589.00) (230,039.30)
- (130,000.00) (360,628.30)
988,970.53 4,736,668.83 22,044,782.76 230,729.90 82,274,340.82

18,215,086.18 13,359,884.13
2,044,200.00
14,268.37
20,259,286.18 13,374,152.50

867,808.48 4,029,122.07
31,274.08 364,583.05
(588.00) (230,032.30)
898,494.56 4,163,672.82

22,668,913.82
20,624,713.82

29,304.67
15,036.30

90,777.22
90,475.97

5,059,861.96 360,727.90 41,892,490.72
1,136,478.25
- 3,590,803.75
- (129,999.00) (360,619.30)
6,196,340.21 230,728.90 45,122,675.17

768,421.50 16,984,920.80
572,996.01 15,848,442.55

1.00 40,542,339.01
1.00 37,151,665.65

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
ปี 2559

2,893,380.81

ปี 2560

3,590,803.75
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
อาคาร

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิม่
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2560

เครื่ องตกแต่ ง
และติดตั้ง

อุปกรณ์
สํ านักงาน

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

เว็บไซต์

รวม

40,884,000.00 13,382,788.80
40,884,000.00 13,382,788.80

934,394.20 4,554,806.27 22,044,782.76 230,728.90
30,973.83
8,400.00
965,368.03 4,563,206.27 22,044,782.76 230,728.90

82,031,500.93
39,373.83
82,070,874.76

18,215,086.18 13,356,384.29
2,044,200.00
12,988.37
20,259,286.18 13,369,372.66

843,621.98 3,786,751.80
31,274.08 362,552.30
874,896.06 4,149,304.10

41,492,434.11
3,587,493.007
45,079,927.11

5,059,861.96 230,727.90
1,136,478.25
6,196,340.21 230,727.90

22,668,913.82

26,404.51

90,772.22

768,055.47 16,984,920.80

1.00

40,539,066.82

31 ธันวาคม 2560
20,624,713.82
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
ปี 2559

13,416.14

90,471.97

413,902.17 15,848,442.55

1.00

36,990,947.65
2,876,503.87

ปี 2560

3,587,493.00
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13. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

8,803,554.00
8,803,554.00

8,803,554.00
8,803,554.00

552,332.52
440,177.66
992,510.18

552,332.52
440,177.66
992,510.18

1 มกราคม 2560

8,251,221.48

8,251,221.48

31 ธันวาคม 2560

7,811,043.82

7,811,043.82

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับโอนห้องชุดคอนโดมิเนี ยมจํานวน 2 ห้อง มูลค่าราคาทุนประมาณ 8.8 ล้านบาท และได้
บันทึกเป็ น “อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน” สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาตลาด 11.34 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นมูลค่ายุติธรรม ตามรายงาน
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

14. เจ้ าหนีก้ ารค้ า– กิจการอื่น ประกอบด้ วย :
(หน่วย : บาท)

หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์
บริ ษทั ซิ มสัน ไฟแนนซ์เชียล จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า- กิจการอื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
30.00
761,881.94
1,275,827.43
761,911.94
1,275,827.43
-

15. เจ้ าหนีอ้ ื่น – กิจการอื่น ประกอบด้ วย :
(หน่วย : บาท)

เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการอื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
75,979.54
93,784.55
75,273.34
93,078.35
5,703,000.00
58,128.85
5,703,000.00
58,128.85
26,504,854.85
50,274,735.68
23,435,747.02
37,307,564.01
32,283,834.39
50,426,649.08
29,214,020.36
37,458,771.21
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
100,000,000.00
- 100,000,000.00
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน 100,000,000.00
- 100,000,000.00
ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่ อกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งจํานวนเงิน 500 ล้านบาท ไม่มีหลักประกันวงเงิ น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด (Money Market Rate)

17. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
9,125,800.99
12,782,501.80
9,125,800.99
12,782,501.80
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (9,125,800.99)
(3,634,084.86)
(9,125,800.99)
(3,634,084.86)
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน – สุ ทธิ
9,148,416.94
9,148,416.94
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
12,782,501.80
(3,656,700.81)
9,125,800.99

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก จ่ายชําระระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
12,782,501.80
(3,656,700.81)
9,125,800.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซื้ อดังนี้
(หน่วย : บาท)

ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
มูลค่ าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํา่ ที่ต้องจ่ าย
ทั้งสิ้นตามสั ญญาเช่ า
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เกิน1 ปี

รวม

9,471,502.00
(345,701.01)

-

9,471,502.00
(345,701.01)

9,125,800.99

-

9,125,800.99
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ - ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันสิ้นปี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
21,667,371.00 19,725,917.00 19,364,405.00 17,756,433.00
2,332,895.00
1,941,454.00
2,069,152.00
1,607,972.00
1,844,127.00
25,844,393.00

21,667,371.00

2,421,974.00
23,855,531.00

19,364,405.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
1,777,739.00
1,241,743.00
1,565,880.00
978,572.00
555,156.00
699,711.00
503,272.00
629,400.00
2,332,895.00
1,941,454.00
2,069,152.00
1,607,972.00

บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเพื่อคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ตามที่มาตรฐาน
การบัญชีกาํ หนด โดยข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาํ คัญที่ใช้ในการคํานวณ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
สัดส่ วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
อัตรามรณะ
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การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของข้ อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่นาํ มาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่
อัต ราคิ ด ลด อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น เดื อ น และการมรณะ โดยถื อ ว่ า ข้อ สมมุ ติ อื่ น ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง
ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
ที่อาจเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 0.16 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จะเพิ่มขึ้น 0.18 ล้านบาท (ลดลง 0.16 ล้านบาท)
- ถ้าพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.01 ล้านบาท
(ลดลง 0.01 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ได้คาํ นวณโดยการใช้วิธีเดียวกันกับที่คาํ นวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
19. การกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
2560 จํานวน 0 หน่วย
(2559 : 0 หน่วย)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
(สมมุติวา่ มีการแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า
เป็ นหุน้ สามัญ)

2560

2559

339,590

805,754

339,590
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805,754

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่
ถ่ วงนํา้ หนัก(พันหุ้น)

2560

2559

5,637,605

5,356,325

-

200,868

5,637,605

5,557,193

กําไร(ขาดทุน)
ต่ อหุ้น(บาท)

2560

2559

0.06

0.15

0.06

0.14
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
2560 จํานวน 0 หน่วย
(2559 : 0 หน่วย)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
(สมมุติวา่ มีการแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่า
เป็ นหุน้ สามัญ)

2560

2559

71,470

698,061

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่
ถ่ วงนํา้ หนัก (พันหุ้น)

2560

2559

71,470

698,061

2560

5,637,605 5,356,325

-

กําไร(ขาดทุน)
ต่ อหุ้น(บาท)

2559

0.01

0.13

0.01

0.13

200,868

5,637,605 5,557,193

20. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้คาํ นวณกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ทางภาษีโดยการนํารายการที่มิให้ถือเป็ นรายจ่าย
ทางภาษี และรายการส่ ว นที่ ไ ด้รับ การลดหย่อ นหรื อ ยกเว้น ภาษี ม าบวกหรื อหัก ตามหลัก เกณฑ์แ ห่ ง
ประมวลรัษฎากรแล้ว
อัตราที่ใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 และ 2559 ในอัตราร้อยละ 20 ตามลําดับ และอัตรา
ที่ใช้ในการคํานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีใช้อตั ราร้อยละ 20
20.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
11,342,789.61

2559
125,528,389.37

2560
11,056,699.66

2559
124,738,357.71

10,780,252.94

40,545,968.64

10,798,345.94

38,973,115.72

-

-

21,855,045.60

163,711,473.43

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

22,123,042.55
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20.2 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล -

2559

381,271,536.53
20%

917,647,922.20
20%

93,324,714.93

861,772,737.05

20%

20%

76,254,307.30

183,529,584.44

18,664,942.98

172,354,547.41

10,780,252.94

40,545,968.64

10,798,345.94

38,973,115.72

(67,720,326.39)

(49,689,863.66)

(9,688,815.97)

(49,689,751.51)

-ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

2,170,643.38

2,147,050.87

2,080,572.65

2,073,561.81

-ขาดทุนทางภาษี

638,165.32

(10,458,382.28)

-

-

22,123,042.55

166,074,358.01

21,855,045.60

163,711,473.43

คูณอัตราภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนํามาหักใน การคํานวณกําไรเพื่อเสี ยภาษี:
-รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

20.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ – ลูกหนี้การค้า

918,418.45

-

918,418.45

-

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน

887,114.72

10,248,519.08

599,994.00

9,961,398.36

เงินลงทุนในความต้องการของตลาด

-

-

-

-

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ – เงินให้กยู้ มื

981,600.00

981,600.00

981,600.00

981,600.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

5,168,878.60

4,333,474.20

4,771,106.20

3,872,881.00

-

-

-

-

7,956,011.77

15,563,593.28

7,271,118.65

14,815,879.36

19,730,444.50

16,926,598.47

19,695,788.90

16,926,598.47

19,730,444.50

16,926,598.47

19,695,788.90

16,926,598.47

ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด
รวม
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20.4 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงอยูใ่ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกี่ยวข้องกับ
- ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

368,825.40

-

484,394.80

-

368,825.40

-

484,394.80

-

21. การจ่ ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลการดําเนิ นงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ในอัตรา
หุ น้ ละ 0.01 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 56.38 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในวันที่ 7 กันยายน 2560
22. ทุนเรื อนหุ้น
จํานวนหุน้ สามัญ ทุนชําระแล้วและส่ วนเกิน (ส่ วนตํ่า) มูลค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
หุ้นสามัญจดทะเบียน
จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน

(พันหุ้น)
1,405,847
(10)
1,405,837

(พันบาท)
702,924
(5)
702,919

7 พฤษภาคม 2558 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ( 1 : 4 )
8 พฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับสิ ทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

5,623,349
24,000

702,919
3,000

31 ธันวาคม 2560

5,647,349

705,919

รายการ
1 มกราคม 2558
6 พฤษภาคม 2558 ลดทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ ก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้

272

บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2560

หุ้นสามัญที่ออกชําระแล้ ว
รายการ
1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
31 ธันวาคม 2557
6 มกราคม 2558 ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
2 เมษายน 2558 ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนหุน้ ก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
7 พฤษภาคม 2558 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ( 1 : 4 )
7 กรกฎาคม 2558 ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
6 ตุลาคม 2558 ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
7 มกราคม 2559 ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
7 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
5 กรกฎาคม 2559 ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
10 สิ งหาคม 2559 ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
31 ธันวาคม 2560

จํานวนหุน้

จํานวนเงิน

(พันหุน้ )
941,337
49,609
990,946
188
11,624
1,002,758
4,011,032
742,108
1,724
355
734,924
29,941
117,521
5,637,605

(พันบาท)
470,668
24,805
495,473
94
5,812
501,379
501,379
92,764
216
44
91,865
3,743
14,690
704,701

ส่ วนเกิน(ส่ วน
ตํ่า) มูลค่าหุน้
(พันบาท)
(29,382)
18,745
(10,637)
71
4,392
(6,174)
(6,174)
68,916
160
33
68,249
2,780
10,926
144,890

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมตั ิให้
1. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ (Par Value) ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ น
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ หุ น้ ละ 0.125 บาท
2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 702,918,641 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 1,405,837,282 หุ ้น
เป็ น 705,918,641 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 5,647,349,128 หุน้
23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสําคัญ ๆ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ซึ่งจําแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(ส่ วนที่เป็ นต้นทุนและการบริ หาร)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าโฆษณา
ค่าข้อมูลต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559

24,192,527.26
43,261,989.74

31,569,279.33
50,625,711.12

16,028,306.28
43,261,989.74

23,148,660.38
50,625,711.12

4,030,985.41
40,671,211.27
2,892,233.33
183,058.99
1,632,841.78

3,333,570.48
2,596,800.00
74,675.48
1,682,574.92

4,027,670.66
40,671,211.27
279,300.00
178,222.59
1,580,375.85

3,316,684.54
105,072,800.00
73,040.00
1,629,050.19
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24. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
การดําเนินธุรกิจส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เกิดขึ้นในประเทศไทย บริ ษทั ฯ ได้จาํ แนกการดําเนินงานตาม
ส่ วนงาน ดังนี้ :24.1 การดําเนินงานแยกตามส่ วนงาน
(หน่วย : พันบาท)

ที่ปรึกษาธุรกิจ
2560
2559
รายได้จากการบริ การ
ต้นทุนบริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ฝ่ ายการลงทุน
รายการตัดบัญชี
2560
2559
2560
2559

475,307 870,921
49,030
(42,849) (149,371) (110,158)
432,458 721,550 (61,128)

318,466
(88,294)
230,172

งบการเงินรวม
2560
2559

(4,472) (108,103) 519,865 1,081,284
778 105,738 (152,229) (131,927)
(3,694) (2,365) 367,636 949,357
92,977
41,052
(56,912) (71,415)
(19,994)
- (1,000)
(2,435)
(346)
(22,123) (166,074)

ขาดทุน(กําไร)สุ ทธิจากส่ วนที่เป็ นของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

(19,559)
339,590

54,180
805,754

(หน่วย : พันบาท)

รายได้จากการบริ การ
ต้นทุนบริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ที่ปรึกษาธุรกิจ
ฝ่ ายการลงทุน
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
80,742
712,611
49,216
323,103
129,958 1,035,714
(32,040) (138,226)
(32,040) (138,226)
97,918
897,488
48,702
574,385
49,216
323,103

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยเลิกบริ ษทั
ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
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114,485
(54,501)

42,802
(69,302)

(40,671)
(15,630)
(8,276)
(21,855)
71,470

(3,000)
(6,216)
(163,711)
698,061
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การดําเนินงานแยกตามส่ วนงานดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงในรู ปแบบรายละเอียดกําไรสุ ทธิ ดังนี้ ;
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

รายได้จากการบริ การ
ต้นทุนบริ การ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุน(กําไร)สุ ทธิจากส่ วนที่เป็ นของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ที่ปรึกษาธุรกิจ
ฝ่ ายการลงทุน
งบการเงินรวม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
470,835
762,818
49,030 318,466
519,865 1,081,284
(139,219) (112,881)
(13,010) (19,046) (152,229) (131,927)
331,616
649,937
36,020 299,420
367,636
949,357
43,962
41,052
49,015
92,977
41,052
(43,139) (59,815)
(13,773) (11,600) (56,912)
(71,415)
(19,994)
- (19,994)
(1,000)
(1,000)
(2,435)
(346)
(2,435)
(346)
(22,123) (166,074)
(22,123) (166,074)
(19,559)
288,322

54,180
517,934

51,268

287,820

(19,559)
339,590

54,180
805,754

การดําเนินงานแยกตามส่ วนงานตามเขตภูมิศาสตร์ ได้แสดงในรู ปแบบรายละเอียดกําไรสุ ทธิ ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สิ นทรัพย์ รวม
รายได้ จากการขาย
กําไรสํ าหรับงวด (1)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
ต่างประเทศ
ในประเทศ
รวม

954,836
1,744,191

803,575
2,056,644

381,608
89,227

139,470
941,814

272,301
67,289

21,671
784,083

2,699,027

2,860,219

470,835

1,081,284

339,590

805,754

(1) หมายถึง กําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

24.2

สิ นทรัพย์ แยกตามส่ วนงาน
(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ฝ่ ายการลงทุน
รายการตัดบัญชี
2560
2559 2560 2559

ทีป่ รึกษาธุรกิจ
2560
2559
สิ นทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อุปกรณ์ส่วนกลาง
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

15,950

17,208
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3

-

-

งบการเงินรวม
2560
2559
16,111
17,211
21,041
23,331
2,661,875 2,819,677
2,699,027 2,860,219
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25. ภาระผูกพัน
25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งต้องจ่ายค่าบริ การในอนาคต
ดังต่อไปนี้ :บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
0.19
0.19

25.2 บริ ษทั บินสแวงเกอร์ บรุ๊ คเคอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญา
กับบริ ษทั ต่ างประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่ อความร่ วมมื อในการให้บริ การเกี่ ยวกับธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์
ในประเทศไทย โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามสัญญา และจะต้องจ่ ายค่าใช้จ่าย
ในการใช้ข ้อมู ลทางการตลาดทั่วโลก จํานวน 8,000 ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กาต่ อปี และค่ าใช้จ่ าย
ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเชื่ อมต่อกับพันธมิ ตรจํานวน 2,250 ดอลล่าร์ สหรั ฐอเมริ กาต่อปี นอกจากนี้
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว ยังต้องปั นส่ วนแบ่งรายได้ให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของรายได้
และอี กร้ อยละ 1 ของรายได้ในกรณี เป็ นรายได้ที่ เกิ ดจากการทําธุ รกรรมกับลู กค้าต่ างประเทศ
โดยสัญญาดังกล่าวหมดอายุในปี 2558 และบริ ษทั ฯได้ต่อสัญญาออกไปสิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
25.3 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งได้ลงนามในสัญญาบริ หารจัดการกองทุนแห่ งหนึ่งซึ่ งจดทะเบียน
ในต่างประเทศโดยคิดค่าบริ หารจัดการ (Management fee) เป็ นรายเดือน และค่าธรรมเนียมตามผลงาน
(Performance fee) เป็ นรายปี ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ทําสัญญาจนถึง
วันเลิกกองทุน หรื อเมื่อทั้งสองฝ่ ายตกลงให้เลิกสัญญา
26. เครื่ องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษ ทั ฯ มี ค วามเสี่ ย งจากความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ ย อัต ราแลกเปลี่ ย น และมี ความเสี่ ย ง
จากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุ รกรรมตราสารอนุ พนั ธ์
ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
26.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดในอนาคต ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายบริ หาร
เชื่อว่าบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้ทาํ สัญญา
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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26.3 ความเสี่ ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ในไตรมาศที่ 2 ปี 2560 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเพื่อบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ กับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง มูลค่าตามสัญญา 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเทียบเท่า
เงินบาทจํานวน 137.91 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ผนั ผวน โดยสัญญาดังกล่าวจะได้ครบกําหนดในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทั้งหมดแล้ว และบริ ษทั ฯ
ได้ทาํ การต่ออายุสญ
ั ญาไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะครบกําหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2561
26.4 ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่ อ
ความเสี่ ย งทางด้า นสิ น เชื่อ คือ ความเสี่ ย งที่ลูก ค้าหรื อ คู่สัญ ญาไม่ส ามารถชํา ระหนี้ แ ก่บ ริ ษ ทั
ตามเงื่อ นไขที่ต กลงไว้เ มื่อ ครบกํา หนด ฝ่ ายบริ ห ารได้วิเ คราะห์ฐ านะทางการเงิน ของลูก ค้า
อย่างสมํ่าเสมอ และเชื่อว่าไม่มีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อที่เ ป็ นสาระสําคัญ อย่างไรก็ตามจํา นวน
ค่า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ ที่แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นจํา นวนที่ค รอบคลุม ผลเสี ย หาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บหนี้ ไม่ได้แล้ว
26.5 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
บริ ษัท ฯ มี ก ารควบคุ ม ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล่ อ งโดยการรั ก ษาระดับ ของเงิ น สด
และรายการเทียบเท่าเงิ นสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกิ จการและเพื่อทําให้ผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
26.6 เครื่ องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน : กองทุน

602,476
420,261
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งบการเงินรวม
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1 ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

692,180
595,999

692,180
595,999

-

-
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(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว :
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

584,407

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

รวม

673,996

673,996

-

-

มูลค่าของเงิ นลงทุนชัว่ คราวของกลุ่มบริ ษทั ถูกประเมินเป็ นระดับ 1 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากเงินลงทุนชัว่ คราวดังกล่าวมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
27. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
27.1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติเห็นชอบ ให้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้
สามัญประจําปี ขึ้น ในวันที่ 25 เมษายน 2561 และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลจากการดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ
0.04 บาท โดยหักเงินปั นผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.01 บาท
คงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นภายในวันที่
24 พฤษภาคม 2561
27.2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ กูย้ มื เงินโดยทําสัญญากูเ้ งิน
เป็ นหลักฐาน จํานวนเงิ น 580 ล้านบาท กําหนดชําระคืนภายใน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
โดยมี หลักทรั พย์มูลค่าประมาณ 1.5 ของเงิ นกูค้ ้ าํ ประกัน รายการให้กูย้ ืมดังกล่าวนี้ รับอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ แล้ว
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
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