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บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
 
งบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2544 และ 2543 และงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสมที่ยังไมได 
จัดสรรและงบกระแสเงินสดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด  ซึ่ง        ผู
บริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจาเปน  ผูรับผิด
ชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวม
ถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน     งบการเงิน  การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน    ท่ีเปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหาร
เปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม   ขาพเจาเชื่อวา
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง     ความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 และผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด   โดยถูกตอง        ตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
 
 
 
(นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน)                                
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 2803 
 
กรุงเทพมหานคร 
4 กุมภาพันธ 2545 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
สิ  น  ท  รั  พ  ย 
 

  บ  า  ท 
 หมายเหตุ 2544  2543 

สินทรัพยหมุนเวียน      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร     223,803,277  160,910,399 
ลูกหนี้การคา      
-  บริษัทใหญและบริษัทที่เก่ียวของ  3   230,318,193  243,412,885 
-  อ่ืน ๆ   138,679,849  117,605,634 
สินคาคงเหลือ  4  247,064,606  232,776,236 
ภาษีมูลคาเพิ่มขอคืน   10,414,724  11,514,254 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น      

5,747,972 
   

7,618,191 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน   856,028,621  773,837,599 
      
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  5, 6  602,923,953  586,011,014 
      
สินทรัพยอื่น       

3,120,311 
   

2,539,620 
      
      
      
รวมสินทรัพย   1,462,072,8

85 
 1,362,388,2

33 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3        K/HWA0138      แบบพิเศษ 



 

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
 

  บ  า  ท 
 หมายเหตุ 2544  2543 

หนี้สินหมุนเวียน      
เงินกูยืมจากธนาคาร   29,289,730  - 
เจาหนี้การคา      
-  บริษัทใหญ  3  37,175,070  18,558,072 
-  อ่ืน ๆ   123,511,452  95,491,145 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระ      
ภายในหนึ่งป  6  40,000,000           -  
คาใชจายคางจาย   42,252,582  38,470,154 
เงินปนผลคางจาย   149,250,000           -  
ภาษีเงินไดคางจาย   5,593,452  14,274,069 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น      

5,999,937 
   

3,208,710 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   433,072,223  170,002,150 
      

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ครบกําหนด      
ชําระภายในหนึ่งป 6       45,000,000    

130,318,800 
      
รวมหนี้สิน      

478,072,223 
   

300,320,950 
      

สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 100 บาท      
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุน      
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 3,000,000 หุน   300,000,000  300,000,000 
กําไรสะสม      
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 7  30,000,000           -  
- ที่ยังไมไดจัดสรร      

654,000,662 
   

762,067,283 
รวมสวนของผูถือหุน      

984,000,662 
 1,062,067,2

83 
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รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   1,462,072,8
85 

 1,362,388,2
33 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 

  บ  า  ท 
 หมายเหตุ 2544  2543 

รายได      
ขายสุทธิ  3  1,156,524,7

77 
 1,017,541,7

34 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ – 
สุทธิ 

  7,672,620  39,797,990 

รายไดอ่ืน      
4,400,933 

   
5,698,093 

รวมรายได   1,168,598,3
30 

 1,063,037,8
17 

      
ตนทุนและคาใชจาย      
ตนทุนขาย  3  961,574,975  805,255,629 
คาใชจายในการขายและบริหาร   114,103,995  89,473,493 
ดอกเบี้ยจาย   8,029,004  2,961,039 
ภาษีเงินได       

13,706,977 
   

22,867,948 
รวมตนทุนและคาใชจาย   1,097,414,9

51 
   

920,558,109 
      
กําไรสุทธิ  8  71,183,379  142,479,708 
      
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรตนป      

762,067,283 
   

619,587,575 
      
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 7  (  

30,000,000) 
          -  

      
เงินปนผลระหวางกาล (หุน 49.75 บาทในป      
2544)   (   149,250,000)           -  
      
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรสิ้นป      654,000,662     762,067,283 
      
กําไรตอหุน          23.73         47.49  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 

 บ  า  ท 
 2544  2543 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 71,183,379  142,479,70

8 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนกําไรจากการดําเนินงาน    
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน:    
คาเสื่อมราคา 71,659,351  62,348,997 
กลับรายการคาเผ่ือสินคาเสื่อมคุณภาพ -  (  

3,000,000)
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพยถาวร (  

373,736) 
 709,091 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    
ที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง – สุทธิ (  

4,955,331) 
   

298,800 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง    
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 137,513,66

3 
 202,836,59

6 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)   
ลูกหนี้การคา (  

1,298,085) 
 (162,319,53

6)
สินคาคงเหลือ (  

14,288,370) 
 (  

9,748,547)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,969,748  (  

2,133,062)
สินทรัพยอ่ืน   (  

580,691) 
 (       884,044) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)      
เจาหนี้การคา 44,911,199  28,601,586 
คาใชจายคางจาย 3,782,428  10,530,830 
ภาษีเงินไดคางจาย (  

8,680,617) 
 2,700,455 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น    
2,791,227 

   
1,931,591 
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เงินสดสุทธิไดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 167,120,50
2 

   
71,515,869 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,465,421  898,777 
ซ้ือสินทรัพยถาวร (  

89,663,975) 
 (108,096,25

5)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (  

88,198,554) 
 (107,197,47

8)
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 

 บ  า  ท 
 2544  2543 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
เงินกูยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 29,289,730  (  

3,120,109)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น  85,000,000  130,020,00

0 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (130,318,80

0) 
 (  

53,849,594)
เงินสดสุทธิไดรับจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (  

16,029,070) 
   

73,050,297 
   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ 62,892,878  37,368,688 
   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 160,910,39

9 
 123,541,71

1 
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 223,803,27

7 
 160,910,39

9 
    
ขอมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด    
เงินสดจายระหวางป    
ภาษีเงินได 22,387,594  25,603,147 
ดอกเบี้ยจาย 8,253,070  886,851 
รายการที่ไมเปนเงินสดที่เปนสาระสําคัญ    
เงินปนผลคางจาย 149,250,00

0 
 - 

 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
1. ทั่วไป  
 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด ในประเทศไทย  บริษัทดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตยางนอกและยางใน
สําหรับรถจักรยานและจักรยานยนต พนักงานของบริษัทมีจํานวน 1,068 คน และ 1,080 คน ณ วันสิ้นป 2544 
และ 2543 ตามลําดับ และคาใชจายสําหรับพนักงานสําหรับป 2544 และ 2543 มีจํานวนเงินประมาณ 146 ลาน
บาท และ 139 ลานบาท ตามลําดับ   
 
ที่อยูจดทะเบียนและโรงงานของบริษัทตั้งอยูที่เลขที่ 317 หมู 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 
 
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและปญหาสภาพคลองซ่ึงเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตกลางป 2540 มีแนวโนมที่ดีข้ึน อยางไรก็ดี    
การฟนตัวทางเศรษฐกิจยังไมอาจเปนที่วางใจไดแนนอน งบการเงินนี้ไดรวมผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มี       
ตอฐานะการเงินของบริษัทโดยการประเมินสถานการณในปจจุบันของผูบริหาร ผลกระทบในที่สุดอาจแตกตางและ   
มีสาระสําคัญจากการประเมินสถานการณปจจุบันของผูบริหาร 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
มูลฐานสําหรับการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินที่ตองจัดทําตามกฎหมายนี้จัดทําเปนเงินบาทเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
 
หลักการบัญชีที่บริษัทถือปฏิบัติอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ งบการเงินนี้ไมไดมี
วัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่น
ที่ไมใชประเทศไทย ดังน้ัน งบการเงินนี้จึงไมไดจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนสําหรับบุคคลที่ไมทราบถึงหลักการบัญชีและ       
วิธีปฏิบัติทางบัญชีในประเทศไทย 
 
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
ซ่ึงบริษัทนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 
 
การรับรูรายได 
 
รายการขายรับรูเปนรายไดเมื่อไดสงมอบ  โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว 
 
ดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ในงบเงินกระแสเงินสด) รวมเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร ซึ่งครบกําหนดภายใน
สามเดือนหรือนอยกวา  
 
ลูกหนี้และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจงหน้ีสุทธิจากคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (ถามี) 
 
บริษัทตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได ทั้งนี้โดยการประมาณจาก   
ประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคูกับการวิเคราะหฐานะปจจุบันของลูกหนี้ 
 
สินคาคงเหลือ 
 
บริษัทตีราคาสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตดวยราคาตนทุนการผลิตโดยประมาณ (ซ่ึงใกลเคียงกับตนทุน
จริง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ตํ่ากวา  สวนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองตีตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะได
รับที่ตํ่ากวา 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
 
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 
 
 ป 
  
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 13-40 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5-20 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5-10 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
การดอยคาของสินทรัพย 
 
บริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เปนขอบงชี้วา    
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน  เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน      
บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายของป 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
การเชาสินทรัพยซ่ึงความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภทเปนการเชาดําเนินงาน   
คาเชาที่จายภายใตการเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายอยางเปนระบบภายใตอายุสัญญาเชา 
 
คาบํารุงรักษา 
 
รายจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายจายนั้น   สวนรายจายที่มีลักษณะเปนรายจาย
ฝายทุนไดบันทึกรวมไวในบัญชีอาคารและอุปกรณที่เก่ียวของ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกไวในบัญชีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  สินทรัพยและ 
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุน 
จากการแปลงคาบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย  
 
ภาษีเงินได 
 
บริษัทตั้งสํารองภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากร 
 
กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกในระหวางป 
(3,000,000 หุน) 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
3. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของ 
 
บริษัทเปนบริษัทยอยของบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด (กอต้ังในประเทศไตหวัน) ซ่ึงเปนผูถือหุนเกือบ   
ทั้งหมด  สวนหนึ่งของสินทรัพย หนี้สิน  ขายและตนทุนขายเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทใหญและบริษัทที่เก่ียวของ  
รายการเหลานี้ (ซ่ึงเปนรายการปกติธุรกิจ) เกิดขึ้นเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 
 
บริษัทไดทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและสัญญาเครื่องหมายการคากับบริษัทใหญ  ภายใตเง่ือนไขของ
สัญญาดังกลาวบริษัทใหญจะใหขอมูล ความรูทางวิชาการ ความชวยเหลือทางเทคนิคแกบริษัท และอนุญาตใหบริษัท
มีสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาและชื่อทางการคา   ในการผลิตและขายสินคาบางอยาง  บริษัทผูกพันที่จะตองจาย
คาธรรมเนียมตามที่ระบุไวในสัญญา  สัญญาดังกลาวมีอายุสาม (3) ป โดยจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2545 และ
สามารถตออายุไดโดยการตกลงกันของคูสัญญา 
 
รายการกับบริษัทใหญและบริษัทที่เก่ียวของที่มีสาระสําคัญในระหวางปมีดังตอไปนี้ 
 
 นโยบายการ  พันบาท 
 กําหนดราคา  2544  2543 
ขาย      
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ยู เอส เอ) จํากัด ราคาตลาด  197,405  223,469 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด ราคาตลาด  24,916       -  
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด ราคาตลาด      4,540      1,992 
รวม   226,861  225,461 
      
ซ้ือวัตถุดิบ      
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด ราคาตลาด  37,444  42,916 
      
ซ้ือเครื่องจักร และอุปกรณ      
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด ราคาตลาด  73,089    67,655 
      
คาลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา      
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด ราคาตามสัญญา  6,692  5,849 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
รายละเอียดของลูกหน้ีการคาบริษัทใหญและบริษัทที่เก่ียวของ ณ วันสิ้นปมีดังนี้ 
 
 พันบาท 
 2544  2543 
    

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ยู เอส เอ) จํากัด 214,162  237,613 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด 16,156       -  
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด      -       5,800 
รวม 230,318  243,413 
 
4. สินคาคงเหลือ 
 
 พันบาท 
 2544  2543 
    

สินคาสําเร็จรูป 117,750  112,112 
สินคาระหวางผลิต 18,335  8,975 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 85,326  95,673 
สินคาซ้ือมาเพื่อขาย 2,171       -  
วัตถุดิบระหวางทาง   23,483    16,016 
รวม 247,065  232,776 
 
5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 
                                                            พันบาท 
 ยอดคงเหลือ ณ    ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม    วันที่ 31 ธันวาคม
        2544         เพิ่มขึ้น         ลดลง    โอนรายการ         2544 
ราคาทุน      
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 21,243      -       -       -  21,243 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 130,050 18,492      -       -  148,542 
เครื่องจักรและอุปกรณ 727,081 61,294      -  8,939 797,314 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 6,727 3,444      -       -  10,171 
ยานพาหนะ 22,848 6,248 3,490      -  25,606 
ระบบคอมพิวเตอร      -  186      -       -  186 
เครื่องจักรระหวางทาง        8,939      -       -  (       8,939)      -  
รวมราคาทุน    916,888      89,664        3,490      -  1,003,062 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
                                                            พันบาท 
 ยอดคงเหลือ ณ    ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม    วันที่ 31 ธันวาคม
        2544         เพิ่มขึ้น         ลดลง    โอนรายการ         2544 
คาเสื่อมราคาสะสม      
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 31,600 4,134      -       -  35,734 
เครื่องจักรและอุปกรณ 283,152 63,960      -       -  347,112 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 4,025 907      -       -  4,932 
ยานพาหนะ      12,100        2,659        2,399      -       12,360 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม    330,877      71,660        2,399      -     400,138 
      
สุทธิ    586,011       602,924 
 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2544 และ 2543 มีจํานวนเงินประมาณ  71.7 ลานบาท และ 62.3 ลานบาท ตาม
ลําดับ 
 
6. เงินกูยืมระยะยาว  
 
 พันบาท 
 2544  2543 
    

เงินกูจากสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศ     -   130,319 
เงินกูจากธนาคารในประเทศ   85,000      -  
รวม 85,000  130,319 
หัก  สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป   40,000      -  
สุทธิ   45,000  130,319 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศแหงหน่ึงจํานวน 
3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  เงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยคํานวณตามสูตรซึ่งระบุไวในสัญญา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2543 มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.75 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนทุกครึ่งปรวมเจ็ด (7) งวด ในจํานวนเงินที่แตก
ตางกันเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2545  อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2544 บริษัทไดจายชําระคืนเงิน
กูยืมระยะยาวดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว 
 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึง เปนจํานวนเงิน 85 
ลานบาท  เงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.875 ตอป และมีกําหนดชําระคืนทุกครึ่งปรวมสี่ (4) งวดในจํานวนเงิน
ที่แตกตางกันเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2545  ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทไดจํานองเปนหลักประกัน  
เงินกูยืมดังกลาว 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
7. สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามขอกําหนดของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทตองจัดสรรอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกครั้งที่
ประกาศจายเงินปนผลไวเปนสํารองตามกฎหมายจนกวาสํารองนี้มีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 สํารองตามกฎหมายของ
บริษัท 
มีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
8. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 
 
บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนป พ. ศ. 2520 ใน
กิจการผลิตยางสําหรับจักรยานและจักรยานยนตในปริมาณที่เทากันสําหรับยางนอกและยางใน (รวม 12.6 ลานเสน
ตอป) สิทธิพิเศษโดยสังเขปมีดังนี้คือ 
 
ก. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 3 ป เริ่มนับกิจการนั้นตั้งแตวันที่ 11 
 มกราคม 2542 
 
 ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละ 5 ของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการ .ב 

 สงออกเปนระยะเวลา 10 ป จากวันที่ 11 มกราคม 2542 (ทั้งนี้รายไดจากการสงออกของปนั้น ๆ จะตอง 
 ไมตํ่ากวารายไดจากการสงออกเฉลี่ยของ 3 ป   ยอนหลังยกเวน 2 ปแรก) 
 
การดําเนินงานของบริษัทในระหวางป 2544 และ 2543 มีทั้งกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมและกิจกรรมที่ไมไดรับ
การสงเสริมดังน้ี 
 

 พันบาท 
 กิจการที่ไดรับ กิจการที่ไมไดรับ   
 การสงเสริม  การสงเสริม  รวม 

2544      
ขายสุทธิ      
- ตางประเทศ 550,518  417,150  967,668 
- ในประเทศ       -   188,857  188,857 
รายไดอ่ืน 2,095  2,306  4,401 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ   

3,652 
        4,020    

7,672 
รวมรายได 556,265  612,333  1,168,59

8 
ตนทุนและคาใชจาย 515,845  567,863  1,083,70
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8 
ภาษีเงินได       -        13,707    

13,707 
กําไรสุทธิ      40,420       30,763    

71,183 
 

18        K/HWA0138      แบบพิเศษ 



 

19        K/HWA0138      แบบพิเศษ 

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 

 พันบาท 
 กิจการที่ไดรับ กิจการที่ไมไดรับ   
 การสงเสริม  การสงเสริม  รวม 

2543      
ขายสุทธิ      
- ตางประเทศ 542,599  332,309  874,908 
- ในประเทศ       -   142,634  142,634 
รายไดอ่ืน     3,038      2,660    

5,698 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ   

21,220 
      18,578    

39,798 
รวมรายได 566,857  496,181  1,063,03

8 
ตนทุนและคาใชจาย 480,248  417,442  897,690 
ภาษีเงินได       -        22,868    

22,868 
กําไรสุทธิ      86,609       55,871    

142,480 
 
ในฐานะเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทตองปฏิบัติตามเงี่อนไขและขอกําหนด
ตางๆ ที่กําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 
9. อ่ืน ๆ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมี 
 
ก. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศแหงหน่ึงออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทใหแกหนวยงาน 
 ของรัฐบาลแหงหน่ึงเปนจํานวนเงินประมาณ 45.8 ลานบาท สําหรับภาษีศุลกากรของวัตถุดิบที่นําเขา 
 
ข. เลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใชจํานวนเงินประมาณ 5.3 ลานบาท 
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