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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
 
งบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2545 และ 2544 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด  (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวม
ถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน     งบการเงิน  การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน         ที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหารเปนผู
จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม    ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง     ความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 และผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง        ตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
(นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน)                                
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 2803 
 

กรุงเทพมหานคร 
6 กุมภาพันธ 2546 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
สิ  น  ท  รั  พ  ย 
 

   บ  า  ท 
 หมายเหตุ  2545  2544 

สินทรัพยหมุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     132,488,567  223,803,277 
ลูกหนี้การคา      
-   บริษัทใหญและบริษัทท่ีเกี่ยวของ  3   147,888,653  230,318,193 
-   อื่น ๆ - สุทธิ 4  214,519,150  138,679,849 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 5  279,688,414  247,064,606 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น        20,535,199       16,162,696 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน      795,119,983     856,028,621 
      
สินทรัพยไมหมุนเวียน      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  6, 7  599,165,569  602,923,953 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น          3,999,578         3,120,311 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      603,165,147     606,044,264 
      
      
      
รวมสินทรัพย   1,398,285,130  1,462,072,885 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 

   บ  า  ท 
 หมายเหตุ  2545  2544 

หนี้สินหมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   -  29,289,730 
เจาหนี้การคา      
-   บริษัทใหญและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 3  9,986,814  37,175,070 
-   อื่น ๆ   215,372,788  123,511,452 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7  45,000,000  40,000,000 
เงินปนผลคางจาย   -  149,250,000 
ภาษีเงินไดคางจาย   20,414,863  5,593,452 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น        46,931,155       48,252,519 
รวมหนี้สินหมุนเวียน   337,705,620  433,072,223 
      
หนี้สินไมหมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด      
ชําระภายในหนึ่งป 7            -        45,000,000 
รวมหนี้สิน      337,705,620     478,072,223 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ) 
 

   บ  า  ท 
 หมายเหตุ  2545  2544 

สวนของผูถือหุน      
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 10 บาท ในป 2545      
และมูลคาหุนละ 100 บาท ในป 2544      
ทุนจดทะเบียน 38,710,000 หุน ในป 2545      
และ 3,000,000 หุน ในป 2544      
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 30,000,000 หุน ในป 2545 8  300,000,000  300,000,000 
และ 3,000,000 หุน ในป 2544      
กําไรสะสม      
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 9  30,000,000  30,000,000 
- ท่ียังไมไดจัดสรร      730,579,510     654,000,662 
รวมสวนของผูถือหุน   1,060,579,510     984,000,662 
      
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   1,398,285,130  1,462,072,885 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
   

   บ  า  ท 
 หมายเหตุ  2545  2544 

รายได      
ขายสุทธิ  3  1,438,293,016  1,156,524,777 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ – สุทธิ   6,329,449  7,672,620 
รายไดอื่น          3,242,618        4,400,933 
รวมรายได   1,447,865,083  1,168,598,330 
      
ตนทุนและคาใชจาย      
ตนทุนขาย  3  1,213,182,194  961,574,975 
คาใชจายในการขายและบริหาร      123,466,751     114,103,995 
รวมตนทุนและคาใชจาย   1,336,648,945  1,075,678,970 
      
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได   111,216,138  92,919,360 
      
ดอกเบี้ยจาย   (       4,314,527)  (       8,029,004) 
      
ภาษีเงินได   (     30,322,763)  (     13,706,977) 
      
กําไรสุทธิ 10       76,578,848       71,183,379 
      
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน           2.55          2.37  
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

6        12t-hwa01382-1 



 

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน     
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
   บ  า  ท 
     กําไรสะสม   
   ทุนเรือนหุน  จัดสรรเพื่อ     
   ที่ออกและ  สํารองตาม     
   ชําระแลว  กฎหมาย  ที่ยังไมไดจัดสรร  รวม 
          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543   300,000,000           -   762,067,283  1,062,067,283 
กําไรสุทธิ            -            -   71,183,379  71,183,379 
เงินปนผลจาย (หุนละ 49.75 บาท)            -            -   (   149,250,000)  (   149,250,000) 
สํารองตามกฎหมาย            -        30,000,000  (     30,000,000)           -  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544      300,000,000  30,000,000  654,000,662  984,000,662 
กําไรสุทธิ            -            -        76,578,848       76,578,848 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545      300,000,000       30,000,000     730,579,510  1,060,579,510 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 

 บ  า  ท 
 2545  2544 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 76,578,848  71,183,379 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนกําไรจากการดําเนินงาน    
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน:    
คาเสื่อมราคา 80,354,423  71,659,351 
หนี้สงสัยจะสูญ 300,000  - 
สํารองเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ 1,400,000  - 
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพยถาวร 489,346  (       373,736) 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    
ท่ียังไมไดเกิดข้ึนจริง – สุทธิ     2,851,986  (    4,955,331) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง    
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 161,974,603  137,513,663 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)    
ลูกหนี้การคา 3,438,254  (    1,298,085) 
สินคาคงเหลือ (  34,023,808)  (  14,288,370) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (    4,372,503)  2,969,748 
สินทรัพยอื่น   (       879,267)  (       580,691) 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)      
เจาหนี้การคา 64,673,079  44,911,199 
ภาษีเงินไดคางจาย 14,821,411  (    8,680,617) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (    1,321,364)      6,573,655 
เงินสดสุทธิไดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 204,310,405  167,120,502 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 

 บ  า  ท 
 2545  2544 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,777,608  1,465,421 
ซื้อสินทรัพยถาวร (  78,862,993)  (  89,663,975) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (  77,085,385)  (  88,198,554) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (  29,289,730)  29,289,730 
จายเงินปนผล (149,250,000)  - 
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มข้ึน  -  85,000,000 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (  40,000,000)  (130,318,800) 
เงินสดสุทธิ ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (218,539,730)  (  16,029,070) 
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (  91,314,710)  62,892,878 
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 223,803,277  160,910,399 
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 132,488,567  223,803,277 
    
ขอมูลเพ่ิมเติมงบกระแสเงินสด    
เงินสดจายระหวางป    
ภาษีเงินได 15,501,352  22,387,594 
ดอกเบี้ยจาย 4,194,723  8,253,070 
รายการที่ไมเปนเงินสดที่เปนสาระสําคัญ    
เงินปนผลคางจาย -  149,250,000 
 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
1. ทั่วไป  
 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ในประเทศไทย  บริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตยางนอกและ
ยางในสําหรับรถจักรยาน จักรยานยนต รถท่ีใชในสนามกอลฟและรถแทร็คเตอร พนักงานของบริษัทมีจํานวน 1,159 
คน และ 1,068 คน ณ วันสิ้นป 2545 และ 2544 ตามลําดับ และคาใชจายสําหรับพนักงานสําหรับป 2545 และ 2544      
มีจํานวนเงินประมาณ 172 ลานบาท และ 146 ลานบาท ตามลําดับ   
 
ท่ีอยูจดทะเบียนและโรงงานของบริษัทตั้งอยูท่ีเลขที่ 317 หมู 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ประเทศไทย 
 
งบการเงินที่ตองจัดทําตามกฎหมายนี้จัดทําเปนเงินบาทเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย 
 
หลักการบัญชีท่ีบริษัทถือปฏิบัติอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ ท้ังนี้ งบการเงินนี้     
ไมไดมีวัตถุประสงคท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป
ของประเทศอื่นที่ไมใชประเทศไทย  ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไมไดจัดทําข้ึนเพื่อประโยชนสําหรับบุคคลที่ไมทราบถึง
หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีในประเทศไทย 
 
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
ซึ่งบริษัทนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
การรับรูรายได 
 
รายการขายรับรูเปนรายไดเมื่อไดสงมอบ  โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว 
 
ดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร ซึ่งครบกําหนดภายในสามเดือนหรือนอยกวา  
 
ลูกหนี้และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจงหนี้สุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถามี) 
 
บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได ท้ังนี้ โดยการประมาณจาก     
ประสบการณการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคูกับการวิเคราะหฐานะปจจุบันของลูกหนี้ 
 
สินคาคงเหลือ 
 
บริษัทตีราคาสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตดวยราคาตนทุนการผลิตโดยประมาณ (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) 
หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับท่ีตํ่ากวา  สวนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองตีตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ      
ท่ีตํ่ากวา 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
 
ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 
 
 ป 
  

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20-40 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5-20 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5-10 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
การดอยคาของสินทรัพย 
 
บริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณท่ีเปนขอบงช้ีวา        
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน  เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน      
บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายของป 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
การเชาสินทรัพยซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยท่ีเชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภทเปนการเชาดําเนินงาน   
คาเชาท่ีจายภายใตการเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายอยางเปนระบบภายใตอายุสัญญาเชา 
 
คาบํารุงรักษา 
 
รายจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายจายนั้น   สวนรายจายท่ีมีลักษณะเปนรายจาย
ฝายทุนไดบันทึกรวมไวในบัญชีอาคารและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกไวในบัญชีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  สินทรัพยและ   
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุน 
จากการแปลงคาบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจาย  
 
ภาษีเงินได 
 
บริษัทตั้งสํารองภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากร 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกในระหวางป 
(30,000,000 หุน) ในระหวางป 2545 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ 100 เปนมูลคาหุนละ 10 บาท       
ซึ่งทําใหจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกสําหรับป 2544 (สําหรับการคํานวณกําไร     
ตอหุนขั้นพื้นฐาน) เพิ่มข้ึนจาก 3,000,000 หุน เปน 30,000,000 หุน 
 
3. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของ 
 
บริษัทเปนบริษัทยอยของบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด (กอตั้งในประเทศไตหวัน) ซึ่งเปนผูถือหุนเกือบ      
ท้ังหมด    สวนหนึ่งของสินทรัพย หนี้สิน ขายและตนทุนขายเปนรายการที่เกิดข้ึนกับบริษัทใหญและบริษัทท่ีเกี่ยวของ  
(บริษัทเหลานี้เกี่ยวของโดยการถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) 
 
บริษัทไดทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและอื่น ๆ จากบริษัทใหญ       บริษัทผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียม
รายปเปนจํานวนเงินปละ 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา    สัญญานี้มีอายุสาม (3) ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 
2545 และสามารถตออายุไดโดยการตกลงกันของคูสัญญา  คาธรรมเนียมสําหรับป 2545 และ 2544 มีจํานวน 2,209   
พันบาท และ 2,101 พันบาท ตามลําดับ 
 
บริษัทไดทําสัญญารับสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาจากบริษัทใหญเพื่อผลิตสินคาบางอยาง   บริษัทผูกพันที่จะตอง
จายคาธรรมเนียมเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 0.5 ของยอดผลิตภัณฑท่ีขายได    สัญญานี้มีอายุสาม (3) ป โดยจะ           
สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และสามารถตออายุไดโดยการตกลงกันของคูสัญญา   คาธรรมเนียมสําหรับป 2545 
และ 2544 มีจํานวน 4,660 พันบาท และ 4,591 พันบาท ตามลําดับ 
 
บริษัทใหญไดทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
แหงหนึ่งเพื่อผลิตสินคาบางอยาง (ซึ่งรวมถึงบริษัทดวย)     บริษัทผูกพันท่ีจะตองจายคาธรรมเนียมตามที่ระบุไวใน
สัญญา    สัญญาดังกลาวมีอายุสาม (3) ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และสามารถตออายุไดโดยการตกลง
กันของคูสัญญา  คาธรรมเนียมสําหรับป 2545 และ 2544  มีจํานวน 4,485 พันบาท และ 2,546 พันบาท ตามลําดับ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
รายการอื่นกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของท่ีมีสาระสําคัญในระหวางป 2545 และ 2544 มีดังตอไปนี้ 
 
   พันบาท 
 นโยบายการกําหนดราคา  2545  2544 
ขาย      
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ยู เอส เอ) จํากัด ราคาตลาด  216,181  197,405 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด ราคาตลาดและตนทุนบวกกําไร       99,134  24,916 
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด ราคาตลาด      4,186      4,540 
รวม   319,501  226,861 
      
ซ้ือวัตถุดิบ      
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด ราคาตนทุนบวกกําไร  23,638  37,444 
      
ซื้อเคร่ืองจักร และอุปกรณ      
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด ราคาตนทุนบวกกําไร    47,862  73,089 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด ราคาตนทุนบวกกําไร      2,576        -  
รวม     50,438    73,089 
 
ยอดคงเหลือที่มีกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 มีดังนี้ 
 
 พันบาท 
 2545   2544 
ลูกหนี้การคา    
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ยู เอส เอ) จํากัด 94,664  214,162 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด 52,451  16,156 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด        774       -  
รวม 147,889  230,318 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
 พันบาท 
 2545   2544 
เจาหนี้การคา    
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด 9,584  30,388 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไชนา) จํากัด 403  161 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ยู เอส เอ) จํากัด      -       6,626 
รวม     9,987    37,175 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ลูกหนี้การคาบริษัทใหญและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันที่คางชําระเกินกําหนดแยกตามอายุหนี้         
ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
  

คางชําระไมเกิน 3 เดือน 48,313 
คางชําระตั้งแต 3 เดือน ถึง 6 เดือน      -  
คางชําระเกิน 6 เดือนขึ้นไป      -  
รวม 48,313 
 

ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาลูกหนี้เหลานี้จะสามารถเรียกเก็บเงินไดครบจํานวน ดังนั้น จึงไมไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัย      
จะสูญไวในบัญชี   ลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ไดรับชําระทั้งหมดในป 2545 
 

4. ลูกหนี้การคา – อื่น ๆ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ลูกหนี้การคาอื่น ๆ ท่ีคางชําระเกินกําหนดแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
  

คางชําระไมเกิน 3 เดือน 75,231 
คางชําระตั้งแต 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,109 
คางชําระเกิน 6 เดือนขึ้นไป      710 
รวม 83,050 
  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      300 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
5. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พันบาท 
 2545  2544 
    

สินคาสําเร็จรูป 116,981  117,750 
สินคาระหวางผลิต 24,575  18,335 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 116,240  85,326 
สินคาซื้อมาเพื่อขาย 1,603  2,171 
วัตถุดิบระหวางทาง   21,689    23,483 
รวม 281,088  247,065 
หัก   คาเผื่อสินคาลาสมัย (    1,400)       -  
สุทธิ 279,688  247,065 
 
6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 
                                                            พันบาท  
 ยอดคงเหลือ ณ    ยอดคงเหลือ ณ 
 วันที่ 1 มกราคม    วันที่ 31 ธันวาคม 
        2545         เพิ่มขึ้น          ลดลง      โอนรายการ          2545  
ราคาทุน      
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 21,243        -         -         -  21,243 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 148,542 4,651        -         -  153,193 
เครื่องจักรและอุปกรณ 797,314 57,141 5,560        -  848,895 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 10,171 1,247 75 186 11,529 
ยานพาหนะ 25,606 7,598 495        -  32,709 
ระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 186        -         -  (          186)        -  
เครื่องจักรระหวางติดตั้ง        -        8 ,226        -         -         8,226 
รวมราคาทุน 1,003,062      78,863        6,130        -  1,075,795 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
                                                                พันบาท  
 ยอดคงเหลือ ณ    ยอดคงเหลือ ณ 
 วันที่ 1 มกราคม    วันที่ 31 ธันวาคม 
        2545         เพิ่มขึ้น          ลดลง      โอนรายการ          2545  
คาเสื่อมราคาสะสม      
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 35,734 4,487        -         -  40,221 
เครื่องจักรและอุปกรณ 347,112 71,439 3,374        -  415,177 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 4,932 1,071 61        -  5,942 
ยานพาหนะ      12,360        3,357           428        -       15,289 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม    400,138      80,354        3,863        -     476,629 
      
สุทธิ    602,924       599,166 
 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2545 และ 2544 มีจํานวนเงินประมาณ  80.4  ลานบาท และ 71.7 ลานบาท ตามลําดับ 
 
7. เงินกูยืมระยะยาว  
 
 พันบาท 
 2545  2544 
    

เงินกูจากธนาคารในประเทศ 45,000    85,000 
หัก  สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 45,000    40,000 
สุทธิ     -     45,000 
 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 85 
ลานบาท  เงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.875 ตอป และมีกําหนดชําระคืนทุกครึ่งปรวมสี่ (4) งวดในจํานวนเงิน        
ท่ีแตกตางกันเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2545  ท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทไดจํานองเปนหลักประกัน          
เงินกูยืมดังกลาว 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
8. ทุนเรือนหุน 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ผูถือหุนไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ 
100 บาท เปนมูลคาหุนละ 10 บาท (ทําใหจํานวนหุนจดทะเบียนเปลี่ยนจาก 3,000,000 หุน เปน 30,000,000 หุน) 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 ผูถือหุนไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท 
(30,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 387,100,000 บาท (38,710,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 
 
บริษัทไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2545  
 
9. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ     
ประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 สํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน           
เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

10. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนป พ. ศ. 2520 ใน    
กิจการผลิตยางสําหรับจักรยานและจักรยานยนตในปริมาณท่ีเทากันสําหรับยางนอกและยางใน  (รวม 12.6 ลานเสน    
ตอป) สิทธิพิเศษโดยสังเขปมีดังนี้คือ 
 

ก. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 3 ป เริ่มนับกิจการนั้นตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 
2542 

 

ข. ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละ 5 ของรายไดท่ีเพิ่มข้ึนจากปกอนจากการสงออก
เปนระยะเวลา 10 ป จากวันที่ 11 มกราคม 2542 (ท้ังนี้รายไดจากการสงออกของปนั้น ๆ จะตองไมตํ่ากวารายได
จากการสงออกเฉลี่ยของ 3 ป   ยอนหลังยกเวน 2 ปแรก) 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
ในฐานะเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทตองปฏิบัติตามเงี่อนไขและขอกําหนด
ตางๆ ท่ีกําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 
11. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 
   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545  (พันบาท) 
 ขายในประเทศ  ขายตางประเทศ  รวม 
      

ขายสุทธิ 306,903  1,131,390  1,438,293 
ตนทุนขาย (   254,768)  (   958,414)  (1,213,182) 
กําไรข้ันตน      52,135     172,976  225,111 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ – สุทธิ     6,329 
รายไดอื่น     3,243 
คาใชจายในการขายและบริหาร     (   123,467) 
ดอกเบี้ยจาย     (       4,315) 
ภาษีเงินได     (     30,323) 
กําไรสุทธิ          76,578 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
 (พันบาท) 
  

สินทรัพยถาวร 599,166 
อื่น ๆ      799,119 
รวมสินทรัพย 1,398,285 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  (พันบาท) 
 ขายในประเทศ  ขายตางประเทศ  รวม 
      

ขายสุทธิ 185,023  971,502  1,156,525 
ตนทุนขาย (   153,852)  (   807,723)     961,575 
กําไรข้ันตน      31,171     163,779  194,950 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ – สุทธิ     7,672 
รายไดอื่น     4,401 
คาใชจายในการขายและบริหาร     (   114,104) 
ดอกเบี้ยจาย     (       8,029) 
ภาษีเงินได     (     13,707) 
กําไรสุทธิ          71,183 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
 (พันบาท) 
  

สินทรัพยถาวร 602,924 
อื่น ๆ      859,149 
รวมสินทรัพย 1,462,073 
 
12. การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบตอการ
ดําเนินงานของบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต  ผูบริหารเชื่อวาบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยนอย ดังนั้น      
บริษัทจึงไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
บริษัทไดมีการดําเนินงานในระดับตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงดานการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม ผูบริหารเชื่อวาในปจจุบันบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศนอย ดังนั้น บริษัทจึงไมไดใชอนุพันธทางการเงินในการลดความเสี่ยงนี้ 
 
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากความเปนไปไดท่ีลูกคาอาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ใหแกบริษัทไดภายในกําหนด
เวลาเพื่อจัดการความเสี่ยงนี้  บริษัทไดประเมินความสามารถทางการเงินของลูกคาเปนระยะ ๆ 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถหรือไมประสงคจะปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับบริษัท 
บริษัทไดมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคาและจํากัดการอนุมัติวงเงิน  
สินเชื่อ  
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
บริษัทใชวิธีการและขอสมมุติในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้ 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา  มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดย
ประมาณ 
 
เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งเปนอัตราทองตลาด มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 
 
13. การแปรสภาพและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545 และวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ผูถือหุนไดมีมติใหแปรสภาพของบริษัท
เปนบริษัทมหาชน  
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2545 ผูถือหุนไดมีมติใหเปลี่ยนช่ือบริษัทเปน “บริษัท               ฮ้ัวฟงรับ
เบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)” 
 
บริษัทไดจดทะเบียนการแปรสภาพและการเปลี่ยนช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 
 
14. การจัดประเภทบัญชีใหม 
 
บริษัทไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินของบริษัทในป 2544 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการใน
งบการเงินของป 2545 
 
15. อื่น ๆ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมี 
 
ก. หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารในประเทศแหงหนึ่งออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทใหแกหนวยงาน 
 ของรัฐบาลแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 65.4 ลานบาท สําหรับภาษีศุลกากรของวัตถุดิบที่นําเขา 
 
ข. เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใชจํานวนเงินประมาณ 2.5 ลานบาท 
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