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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2546 

และ 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 



 

 
 
 
 

 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 งบกําไรขาดทุนสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด  วันที่  30 
กันยายน 2546 และ 2545 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับ          แตละงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ  2545 ของบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผู
รับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้     สวนขาพเจาเปน         ผูรับผิดชอบในการรายงานตอ
งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
  
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติ
งานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม     
การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด   โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทาง
การเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป         ดังนั้น  ขาพเจาจึงไมอาจ
แสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจาก
การสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด 
(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไข  ตามรายงานลงวันที่    6 
กุมภาพันธ 2546     งบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน                   ที่
ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว      ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ใน รายงานนั้น  
 
 
(นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2803 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
1 พฤศจิกายน 2546 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 
 
สิ  น  ท  รั  พ  ย 
 

   พันบาท 
   ณ วันที่ 30 กันยายน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2546  2545 
   “ยังไมไดตรวจสอบ”   
 หมายเหตุ  “สอบทานแลว”  “ตรวจสอบแลว” 

สินทรัพยหมุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   164,162  132,489 
ลูกหนี้การคา      
-   บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ  3  69,620  147,889 
-   อื่น ๆ - สุทธิ 4  181,895  214,519 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ   281,872  279,688 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น        10,366       20,535 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน      707,915     795,120 
      

สินทรัพยไมหมุนเวียน      
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ    594,113  599,166 
เงินลวงหนาเพื่อซื้อที่ดิน 5, 7  45,000         -  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น          2,008         3,999 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      641,121     603,165 
      
      
รวมสินทรัพย   1,349,036  1,398,285 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 
 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 

   พันบาท 
   ณ วันที่ 30 กันยายน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
   2546  2545 
   “ยังไมไดตรวจสอบ”   
 หมายเหตุ  “สอบทานแลว”  “ตรวจสอบแลว” 

หนี้สินหมุนเวียน      
เจาหนี้การคา      
-   บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ  3  12,018  9,987 
-   อื่น ๆ   128,851  215,372 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5                   -  45,000 
ภาษีเงินไดคางจาย   7,700  20,415 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น        41,502       46,931 
รวมหนี้สินหมุนเวียน      190,071     337,705 
      

หนี้สินไมหมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะยาว 5       45,000          -  
รวมหนี้สิน      235,071     337,705 
      

สวนของผูถือหุน      
ทุนจดทะเบียน – หุนสามัญ 38,710,000 หุน      
มูลคาหุนละ 10 บาท      
ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว 30,000,000 หุน   300,000  300,000 
กําไรสะสม      
- จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย   30,000  30,000 
- ท่ียังไมไดจัดสรร      783,965     730,580 
รวมสวนของผูถือหุน   1,113,965  1,060,580 
      
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   1,349,036  1,398,285 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) “ยังไมไดตรวจสอบ” 
งบกําไรขาดทุน         “สอบทานแลว” 
สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 
 

   พันบาท 
 หมายเหตุ  2546  2545 

รายได      
ขายสุทธิ  3  340,843  355,656 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา      
ตางประเทศ - สุทธิ          -   12,402 
รายไดอื่น             191            107 
รวมรายได      341,034     368,165 
      
คาใชจาย      
ตนทุนขาย  3  273,046  297,576 
คาใชจายในการขายและบริหาร    28,311  30,548 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา      
ตางประเทศ - สุทธิ   10,492         -  
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร          -             664 
รวมคาใชจาย      311,849     328,788 
      
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได   29,185  39,377 
      
ดอกเบี้ยจาย   (          406)  (       1,132) 
      
ภาษีเงินได   (       8,298)  (     11,204) 
      
กําไรสุทธิ        20,481       27,041 
      
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)        0.68         0.90   
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) “ยังไมไดตรวจสอบ” 
งบกําไรขาดทุน         “สอบทานแลว” 
สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 
 

   พันบาท 
 หมายเหตุ  2546  2545 

รายได      
ขายสุทธิ  3  1,113,056  1,066,570 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา      
ตางประเทศ - สุทธิ          -   3,543 
รายไดอื่น             711         2,351 
รวมรายได   1,113,767  1,072,464 
      
คาใชจาย      
ตนทุนขาย  3  936,694  907,496 
คาใชจายในการขายและบริหาร    89,376  91,244 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา      
ตางประเทศ - สุทธิ   10,542         -  
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร          -             505 
รวมคาใชจาย   1,036,612     999,245 
      
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได   77,155  73,219 
      
ดอกเบี้ยจาย   (          890)  (       3,292) 
      
ภาษีเงินได   (     22,880)  (     21,217) 
      
กําไรสุทธิ        53,385       48,710 
      
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)        1.78         1.62   
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)      “ยังไมไดตรวจสอบ” 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน              “สอบทานแลว” 
สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 และ 2545 
 

 พันบาท 
   กําไรสะสม   
 ทุนเรือนหุน  จัดสรรเพื่อ     
 ท่ีออกและ  สํารอง     
 ชําระแลว  ตามกฎหมาย  ไมไดจัดสรร  รวม 

        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 300,000  30,000  654,001  984,001 
กําไรสุทธิ        -          -        48,710       48,710 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545    300,000       30,000     702,711  1,032,711 
        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 300,000  30,000  730,580  1,060,580 
กําไรสุทธิ        -          -        53,385       53,385 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546    300,000       30,000     783,965  1,113,965 
  
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) “ยังไมไดตรวจสอบ” 
งบกระแสเงินสด         “สอบทานแลว” 
สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 
 
 พันบาท 
 2546  2545 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 53,385  48,710 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนกําไรจากการดําเนินงาน    
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน    
คาเสื่อมราคา 65,541  59,353 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  300 
คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ -  1,200 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร -  505 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริง - สุทธิ   12,039      5,127 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 130,965  115,195 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)    
ลูกหนี้การคา 93,608  68,124 
สินคาคงเหลือ (    2,184)  (  15,322) 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10,169  (  12,898) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   1,991  1,999 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)    
เจาหนี้การคา (  79,244)  60,583 
ภาษีเงินไดคางจาย (  12,715)  5,724 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (    5,429)  (       713) 
เงินสดสุทธิไดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 137,161  222,692 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) “ยังไมไดตรวจสอบ” 
งบกระแสเงินสด (ตอ)         “สอบทานแลว” 
สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 
 
 พันบาท 
 2546  2545 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลวงหนาเพ่ือซ้ือที่ดิน (  45,000)        -  
เงินรับจากการขายสินทรัพยถาวร -  1,774 
ซื้อสินทรัพยถาวร (  60,488)  (  65,878) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (105,488)  (  64,104) 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 45,000  (  29,290) 
จายเงินปนผล      -   (149,250) 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (  45,000)  (  40,000) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน      -   (218,540) 
    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 31,673  (  59,952) 
    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 132,489  223,803 
    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 164,162  163,851 
    

ขอมูลเพ่ิมเติมงบกระแสเงินสด    
เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ    
ดอกเบี้ยจาย     1,392      3,528 
ภาษีเงินได   35,601    15,493 

 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ภาษาไทย 30092003.doc                                                                                                                                           8 
 



 

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  
วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 
 
1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดยเนน
การใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ  เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับ  
ขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2545 
 
หลักการบัญชีท่ีใชอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ    ท้ังนี้งบการเงินระหวางกาลของ
บริษัทไมไดมีวัตถุประสงคท่ีจะแสดงฐานะการเงิน   ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง             
ท่ัวไปของประเทศอื่นท่ีไมใชประเทศไทย   ดังนั้น  งบการเงินระหวางกาลนี้จึงไมไดจัดทําข้ึนเพื่อประโยชนสําหรับ
บุคคลที่ไมทราบถึงหลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในประเทศไทย 
 
รายการในงบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุน 
 
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงิน
ระหวางกาลฉบับภาษาไทยนี้  บริษัทนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 
 
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป    ท้ังนี้บริษัทไดใช
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2546 และ 2545 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 
 
3. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
สวนหนึ่งของสินทรัพย หนี้สิน ขายและตนทุนขายเปนรายการที่เกิดข้ึนกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน  
(บริษัทเหลานี้เกี่ยวของโดยการถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) 
 
บริษัทไดทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและอื่น ๆ จากบริษัทใหญ       บริษัทผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียม
รายปเปนจํานวนเงินปละ 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา สัญญานี้มีอายุสาม (3) ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 
2548 และสามารถตออายุไดโดยการตกลงกันของคูสัญญา คาธรรมเนียมสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่            
30 กันยายน 2546 และ 2545 มีจํานวน 530 พันบาท และ 560 พันบาท ตามลําดับ   คาธรรมเนียมสําหรับแตละงวดเกา
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 มีจํานวน 1,620 พันบาท และ 1,664 พันบาท ตามลําดับ 
 
บริษัทไดทําสัญญารับสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาเพื่อผลิตสินคาบางอยางจากบริษัทใหญ   บริษัทผูกพันที่จะตอง
จายคาธรรมเนียมเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 0.5 ของยอดผลิตภัณฑท่ีขายได สัญญานี้มีอายุสาม (3) ป โดยจะสิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และสามารถตออายุไดโดยการตกลงกันของคูสัญญา คาธรรมเนียมสําหรับแตละงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 มีจํานวน 835 พันบาท และ 1,183 พันบาท ตามลําดับ คาธรรมเนียม
สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 มีจํานวน 3,044 พันบาท และ 3,579 พันบาท ตาม
ลําดับ 
 
บริษัทใหญไดทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
แหงหนึ่งเพื่อผลิตสินคาบางอยาง (ซึ่งรวมถึงบริษัทดวย)     บริษัทผูกพันท่ีจะตองจายคาธรรมเนียมตามที่ระบุไวใน
สัญญา    สัญญาดังกลาวมีอายุสาม (3) ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และสามารถตออายุไดโดยการตกลง
กันของคูสัญญา   คาธรรมเนียมสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545  มีจํานวน 1,312 
พันบาท และ 1,510 พันบาท    ตามลําดับ    คาธรรมเเนียมสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 
2545 มีจํานวน 4,067 พันบาท และ 3,315 พันบาท ตามลําดับ 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 
 

รายการอื่นที่มีสาระสําคัญกับบริษัทใหญและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2546 และ 2545 มีดังนี้ 

   พันบาท 
 นโยบายการกําหนดราคา  2546  2545 

ขาย   
บริษัทใหญ ราคาตลาด  960  960 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน ราคาตลาดและตนทุนบวกกําไร    55,490    74,159 
รวม     56,450    75,119 
      

ซ้ือวัตถุดิบ    
บริษัทใหญ ราคาตนทุนบวกกําไร      4,427      8,208 
      

ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ      
บริษัทใหญ ราคาตนทุนบวกกําไร  11,982  12,639 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน ราคาตนทุนบวกกําไร         439        -  
รวม     12,421    12,639 

   

  

 

รายการอื่นที่มีสาระสําคัญกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 
2545 มีดังนี้ 
 

   พันบาท 
 นโยบายการกําหนดราคา  2546  2545 

ขาย   
บริษัทใหญ ราคาตลาด  3,344  3,409 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน ราคาตลาดและตนทุนบวกกําไร  233,779  240,613 
รวม   237,123  244,022 
      

ซ้ือวัตถุดิบ    
บริษัทใหญ ราคาตนทุนบวกกําไร    14,961    19,289 
      

ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ      
บริษัทใหญ ราคาตนทุนบวกกําไร  32,627  30,766 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน ราคาตนทุนบวกกําไร         785        -  
รวม     33,412    30,766 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 
 
ยอดคงเหลือที่มีกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีดังนี้ 
 
 พันบาท 
 30 กันยายน 2546  31 ธันวาคม 2545 
ลูกหนี้การคา    
บริษัทใหญ 803  774 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน   68,817  147,115 
รวม   69,620  147,889 
    

เจาหนี้การคา    
บริษัทใหญ 10,931  9,584 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     1,087         403 
รวม   12,018      9,987 
 
การวิเคราะหอายุลูกหนี้การคา - บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวขางตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และ   วันที่ 31 
ธันวาคม 2545 มีดังนี้ 
 
 พันบาท 
 30 กันยายน 2546  31 ธันวาคม 2545 
    

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน   69,620  147,889 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 
 
4. ลูกหนี้การคา - อ่ืน ๆ 
 
การวิเคราะหอายุลูกหนี้การคา - อื่น ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ดังนี้ 
 
 พันบาท 
 30 กันยายน 2546  31 ธันวาคม 2545 
    

นอยกวา หรือเทากับ 3 เดือน 173,073  207,000 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน 4,133  7,109 
มากกวา 6 เดือนขึ้นไป     4,989         710 
รวม 182,195  214,819 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (       300)  (       300) 
ลูกหนี้การคา - อื่นๆ - สุทธิ 181,895  214,519 
 
5. เงินกูยืมระยะยาว  
 
 พันบาท 
 30 กันยายน 2546  31 ธันวาคม 2545 
เงินกูจากธนาคารในประเทศ    
- เงินกูยืมแรก      -   45,000 
- เงินกูยืมท่ีสอง 45,000       -  
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป      -   (45,000) 
สุทธิ 45,000       -  
 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาว (เงินกูยืมแรก) กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 
85 ลานบาท  เงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.875 ตอป และมีกําหนดชําระคืนทุกครึ่งปรวมสี่ (4) งวด   ในจํานวนเงินที่แตก
ตางกันเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2545 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2546 และ 2545 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 
 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาว (เงินกูยืมที่สอง) กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง        เปน
จํานวนเงิน 300 ลานบาท  เงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยสําหรับปที่หนึ่งนับตั้งแตวันแรกที่
บริษัทไดเบิกเงินกู และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป สําหรับปที่สองนับจากวันแรกที่บริษัทไดเบิกเงินกู และมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3.95 ตอป สําหรับคํานวณดอกเบี้ยในปตอ ๆ มา  เงินกูยืมนี้จะถูกนําไปใชเพื่อซื้อที่ดิน      กอสรางโรงงานแหงใหมและ
จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ทั้งนี้ ที่ดิน โรงงานและเครื่องจักรเหลานี้จะถูกจํานองเปนหลักประกันเงินกูยืมดังกลาว เงินกูยืมนี้
มีกําหนดชําระคืนทุกครึ่งปรวมหก (6) งวด ในจํานวนเงินที่เทากันงวดละ 50 ลานบาท เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548  ณ วันที่ 
30 กันยายน 2546 เงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกมีจํานวน 255 ลานบาท 
 
6. สวนงานของบริษัท 
 
   สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 (พันบาท) 
 ขายในประเทศ  ขายตางประเทศ  รวม 
      

ขายสุทธิ 282,226  830,830  1,113,056 
ตนทุนขาย (   237,508)  (   699,186)  (   936,694) 
กําไรข้ันตน      44,718     131,644  176,362 
รายไดอ่ืน     711 
คาใชจายในการขายและบริหาร     (     89,376) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ     (     10,542) 
ดอกเบี้ยจาย     (         890) 
ภาษีเงินได     (     22,880) 
กําไรสุทธิ          53,385 
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
วันที่ 30 กันยายน 2546 และ 2545 (สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 (ตรวจสอบแลว) 
 
   สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 (พันบาท) 
 ขายในประเทศ  ขายตางประเทศ  รวม 
      

ขายสุทธิ 210,637  855,933  1,066,570 
ตนทุนขาย (   190,574)  (   716,922)  (   907,496) 
กําไรข้ันตน      20,063     139,011  159,074 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ     3,543 
รายไดอ่ืน     2,351 
คาใชจายในการขายและบริหาร     (     91,244) 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร     (          505) 
ดอกเบี้ยจาย     (       3,292) 
ภาษีเงินได     (     21,217) 
กําไรสุทธิ          48,710 
 
7. อื่น ๆ 
 
เมื่อวันที่  29   พฤษภาคม  2546    บริษัทไดทําสัญญาเพื่อซื้อท่ีดินจากบริษัทในประเทศแหงหนึ่งในราคา 90 ลานบาท  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีเงินลวงหนาเพื่อการซื้อท่ีดินนี้เปนจํานวนรวม 45 ลานบาท  
 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมี 
 
ก. หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารในประเทศแหงหนึ่งออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทใหแกหนวยงาน 
 ของรัฐบาลแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 10 ลานบาท สําหรับภาษีศุลกากรของวัตถุดิบที่นําเขา 
 
ข. เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใชจํานวนเงินประมาณ 35 ลานบาท 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่  17   ตุลาคม   2546   ผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผลเปนจํานวน      250,000,000 
บาท (30,000,000 หุน ในอัตราหุนละ 8.33 บาท) 
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