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กระแสเงินสด
หากพิจารณาในแงกระแสเงินสด ในป 2542 บริษัทฯ มีความสามารถในการจายชํ าระภาระหน้ีสินลดลงจากป
2541 ท้ังน้ีเน่ืองจากการทีบ่ริษัทฯ มียอดลูกหน้ีคางชํ าระอยูเปนจํ านวนมากโดยมิไดมีกระแสเงินสดจริงเขามา
หมนุเวียนภายในกิจการ    อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับชํ าระหน้ีจากลูกหน้ีดังกลาวกอนส้ินสุดไตรมาสท่ี 2
ของป 2543 ซึง่สงผลใหกิจการมีสภาพคลองมากขึ้น  ซึ่งจะเพ่ิมความสามารถในการจายชํ าระภาระหน้ีสิน

จากเหตผุลดงักลาวขางตนสงผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการทํ ากํ าไรดีขึ้น กลาวคือ อัตราผล
ตอบแทนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ  14.33  ในป 2541  เปนรอยละ 15.94 ในป 2542 นอกจากน้ีอัตรา
สวนประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน      ไดแกอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและสินทรัพยถาวรเพ่ิมขึ้นจาก
รอยละ   3.99 และรอยละ 102.50 ในป 2541 เปนรอยละ 5.61   และรอยละ 123.48  ในป 2542   ตามลํ าดับ

13.0     ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
13.1 บคุคลอางอิงอื่นๆ

ก) บรุคเคอร : บริษัท บรุคเคอร กรุป จํ ากัด
ชั้น  16   อาคารหะรินธร
เลขท่ี  54   ถนนสาทรเหนือ   แขวงสีลม   
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศพัท (662) 267-9222, 632-1711
 โทรสาร (662) 632-2606, 632-2607
เว็บไซต   http:// www. brookergroup.com

ข) นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ชั้น 4, 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย   
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   10110
โทรศัพท :  (662) 359-1200
โทรสาร  :  (662) 359-1259

ค) ผูสอบบัญชี : นายวิเชียร  ธรรมตระกูล
ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขท่ี 3183
สํ านักงานเอสจีวี ณ ถลาง
ชั้น  22  สยามทาวเวอร  เลขท่ี 989
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (662) 658-0658
โทรสาร  : (662) 658-0660-3

ง) ท่ีปรึกษากฎหมาย : Blumenthal  Richter  &  Sumet  Ltd
ชัน้ 31 อาคารอับดุลราฮิม
เลขท่ี 990 ถนนพระราม 4  กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท: (662) 636-3400
โทรสาร  : (662) 636-3399, 636-3377
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จ) ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพยไทย ซากุระ จํ ากัด
ชั้น 12 อาคารรามาแลนด  เลขท่ี 952  ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงค  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (662) 632-9700, 632-9710
โทรสาร  : (662) 632-9711, 632-9712

ฉ)      ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
 :          บริษัทหลักทรัพย  ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)

 ชั้น 17 อาคารลิเบอรตี้  เลขท่ี 287 ถนนสีลม   
 แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500

            โทรศัพท   :  (662) 695-5160
โทรสาร    :  (662) 631-1708

       ช)       ผูจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
1. บริษัทหลักทรัพย  กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด

  ท่ีอยู  52  อาคารธนิยะพลาซา  ชั้น10, 11,  20    
        ถนนสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
        โทรศัพท  231-2700    โทรสาร   231-2457

2. บริษัทหลักทรัพย  พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน)
 ท่ีอยู  21/3  อาคารไทยวา ทาวเวอร  ชั้น1    

        ถนนสาทรใต  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
        โทรศัพท  286-0060  โทรสาร   285-0620

3. บริษัทหลักทรัพย  ฟนันซา  จ ํากัด
        ท่ีอยู  48    อาคารทิสโก  ชั้น 8    
        ถนนสาทรเหนือ   เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
        โทรศัพท   638-0300    โทรสาร    638-0301

4. บริษัทหลักทรัพย  เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด
 ท่ีอยู  323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร  ชั้น 9, 23-24, 45

        ถนนสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
        โทรศัพท  231-1111  โทรสาร   231-1505

5. บริษัทหลักทรัพย  ซิกโก  จํ ากัด
       ท่ีอยู  130-132  อาคารสินธรทาวเวอร 2  ชั้น1-2, 5-6  
        ถนนวิทยุ  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
        โทรศัพท  627-3100    โทรสาร   263-2043

6. บริษัทหลักทรัพย  เกียรตินาคนิ จํ ากัด
       ท่ีอยู  500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร  ชั้น  7    
        ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
        โทรศัพท  256-9898    โทรสาร   257-0888

                       ซ)    ตวัแทนผูจัดจํ าหนาย
1. บริษัทหลักทรัพย  ไทย ซากุระ   จํ ากัด
       ท่ีอยู  952  อาคารรามาแลนด   ช้ัน12    
       ถนนสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
      โทรศัพท  632-9700     โทรสาร   632-9711

2. บริษัทหลักทรัพย  แอสเซท  พลัส จํ ากัด
       ท่ีอยู  193/111-115   อาคารเลครัชดา   ช้ัน 27    
       ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
       โทรศัพท  661-9999   โทรสาร   661-9486

3. บริษัทหลักทรัพย  ฟลลิป (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน)
       ท่ีอยู  849  อาคารวรวัฒน   ช้ัน15    
       ถนนสีลม   เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
       โทรศัพท  635-1700  โทรสาร   268-0959

4. บริษัทหลักทรัพย  ทรีนิต้ี  จํ ากัด
       ท่ีอยู  175/108  อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร
       ถนนสาทรใต  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
        โทรศัพท 670-9100  โทรสาร  286-7222

13.2 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
 - ไมมี -


	ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§à§Ô¹¡ÙéÂ×Á¨Ò¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ
	¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
	à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·ÂèÍÂ
	
	
	ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¨ÓË¹èÒÂà§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·ÂèÍÂ
	ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÓË¹èÒÂà§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·´Ñ§¡ÅèÒÇ¢éÒ§µé¹        à¹×èÍ§¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ÂèÍÂ·Ñé§ÊÍ§ÁÕ¼Å»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèäÁèÊÒÁÒÃ¶ÊÃéÒ§¼ÅµÍºá·¹·Õè´ÕãËéá¡èºÃÔÉÑ·Ï
	¤ÇÒÁàËç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ



	¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
	
	¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
	¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ



