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กระแสเงินสด
หากพิจารณาในแงกระแสเงินสด ในป 2542 บริษัทฯ มีความสามารถในการจายชําระภาระหนี้สินลดลงจากป
2541 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการทีบ่ ริษัทฯ มียอดลูกหนี้คางชําระอยูเปนจํานวนมากโดยมิไดมีกระแสเงินสดจริงเขามา
หมุนเวียนภายในกิจการ
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ดังกลาวกอนสิ้นสุดไตรมาสที่ 2
ของป 2543 ซึง่ สงผลใหกิจการมีสภาพคลองมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการจายชําระภาระหนี้สิน
จากเหตุผลดังกลาวขางตนสงผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรดีขึ้น กลาวคือ อัตราผล
ตอบแทนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.33 ในป 2541 เปนรอยละ 15.94 ในป 2542 นอกจากนี้อัตรา
สวนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ไดแกอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 3.99 และรอยละ 102.50 ในป 2541 เปนรอยละ 5.61 และรอยละ 123.48 ในป 2542 ตามลําดับ
13.0

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
13.1 บุคคลอางอิงอื่นๆ
ก) บรุคเคอร

:

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

ข)

นายทะเบียนหลักทรัพย :

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

ค)

ผูสอบบัญชี

:

ง)

ทีป่ รึกษากฎหมาย

:

นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ทะเบียนผูสอบบัญชีเลขที่ 3183
สํานักงานเอสจีวี ณ ถลาง
ชั้น 22 สยามทาวเวอร เลขที่ 989
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (662) 658-0658
โทรสาร : (662) 658-0660-3
Blumenthal Richter & Sumet Ltd
ชัน้ 31 อาคารอับดุลราฮิม
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: (662) 636-3400
โทรสาร : (662) 636-3399, 636-3377

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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จ)

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

:

บริษัทหลักทรัพยไทย ซากุระ จํากัด
ชั้น 12 อาคารรามาแลนด เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
แขวงสุริยวงค เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (662) 632-9700, 632-9710
โทรสาร : (662) 632-9711, 632-9712

ฉ)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
:
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ชั้น 17 อาคารลิเบอรตี้ เลขที่ 287 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (662) 695-5160
โทรสาร : (662) 631-1708
ช) ผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย
1. บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ที่อยู 52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น10, 11, 20
ที่อยู 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น1
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 231-2700 โทรสาร 231-2457
โทรศัพท 286-0060 โทรสาร 285-0620
3. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
4. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู 48 อาคารทิสโก ชั้น 8
ที่อยู 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9, 23-24, 45
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 231-1111 โทรสาร 231-1505
โทรศัพท 638-0300 โทรสาร 638-0301
5. บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด
6. บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด
ที่อยู 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น1-2, 5-6
ที่อยู 500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 7
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 627-3100 โทรสาร 263-2043
โทรศัพท 256-9898 โทรสาร 257-0888
ซ) ตัวแทนผูจัดจําหนาย
1. บริษัทหลักทรัพย ไทย ซากุระ จํากัด
ที่อยู 952 อาคารรามาแลนด ชั้น12
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 632-9700 โทรสาร 632-9711

2. บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด
ที่อยู 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 27
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 661-9999 โทรสาร 661-9486

3. บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู 849 อาคารวรวัฒน ชั้น15
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 635-1700 โทรสาร 268-0959

4. บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
ที่อยู 175/108 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 670-9100 โทรสาร 286-7222

13.2 ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
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