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บริษัท เอบีซี จาํกัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 
 
1. ข้อมูลและการดาํเนินงานของบริษัท 

1.1 บริษัท เอบีซี จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2530 ดําเนินธุรกิจ

ผลติและจําหน่ายแป้งมนัสําปะหลงัสําเร็จรูป สํานกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี    

       และมีโรงงานตัง้อยูเ่ลขท่ี   

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  ผู้ ถือหุ้น   

รายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท เอเอเอ จํากดั ประเทศไทย และบริษัท บีบีบี จํากดั ประเทศ

ญ่ีปุ่ น  

 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ และการนําเสนองบการเงนิ 

2.1 บริษัทฯ ได้จดัทําบญัชีโดยใช้หน่วยเงินตราไทยในการบนัทกึรายการ  และได้จดัทํางบการเงิน

ตามกฎหมายเป็นภาษาไทยและตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใช้ในประเทศไทย 

บริษัทฯ นําเสนองบการเงินตามรูปแบบประกาศอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง “กําหนด

รายการยอ่ท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544” งบการเงินท่ีนําเสนอนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์

ราคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการตามท่ี

กลา่วไว้ในนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง  

2.2 ตามท่ีสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยได้มีประกาศยกเว้นการบงัคบั

ใช้มาตรฐานการบญัชีเจ็ดฉบบัเป็นการชัว่คราวให้กบัธุรกิจท่ีไมใ่ช่บริษัทมหาชนจํากดั (ประกาศ

ฉบบัท่ี 004/2544-2546 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2544) ซึง่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี ดงันัน้ งบการเงินท่ีนําเสนอนี ้บริษัทฯ 

เลือกท่ีจะไมใ่ช้มาตรฐานการบญัชีตามประกาศดงักลา่วจํานวนหกฉบบั ดงันี ้

 ฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 

 ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

   ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

   ฉบบัท่ี 45 เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

ฉบบัท่ี 47 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

ฉบบัท่ี 48 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 



 

(คาํแปล) 
ABC Co., Ltd. 

Notes to the Financial Statements 
For the year ended December 31, 2004 and 2003 

 
1. General information and operations 

1.1    ABC Co., Ltd. was incorporated as a limited company on September 24, 1987 to 
carry upon the businesses of finished tapioca flour production and sale, with its 
headquarters located at No.         
   and with its factory located at No.      
      . 

1.2 As at December 31, 2003, the major shareholders of the Company are AAA Co., 
Ltd., in Thailand, and BBB Co., Ltd., in Japan. 

 
2. Basis of financial statement preparation and presentation 

2.1 Upon the data entry, the financial statements have been prepared, based upon Thai 
monetary unit and in accordance with laws in Thai language and in accordance with 
Thai generally accepted accounting principles. The Company presented the 
financial statements in the form as notified by the Director-General of the 
Department of Business Development on the subject of “Condensed Financial 
Statements to the Financial Statements B.E. 2544.” The financial statements so 
presented have been prepared under the historical cost convention except as 
disclosed in the relevant accounting policies. 

2.2 Whereas the Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand notifies 
exemption from use of 7 Accounting Standards on a temporary basis being 
applicable to non-public companies (Notification No. 004/2544-2549 dated 
December 21, 2001) as approved by the Board of Supervision of Auditing Practice. 
Therefore, the Company opts not to observe 6 Accounting Standards in presentation 
of the financial statements, as follows: 
 No. 24:  Financial statement presentation classified by work unit; 
  No. 36:  Impairment of Assets; 

   No. 44:  Consolidated financial statements and accounting for  
    investment in subsidiary companies; 
   No. 45:  Accounting for investment in associated companies; 

No. 47:  Disclosure of information of related persons or affairs; and  
No. 48:  Presentation and disclosure of financial instrument information 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

3.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบนัการเงิน และเงิน

ลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่พร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจํานวนท่ีทราบได้ และมี

ความเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงในมลูคา่น้อย หรือไมมี่นยัสําคญั แตไ่มร่วมถึงเงินฝากประเภทท่ี

ต้องจ่ายคืนเม่ือสิน้รอบระยะเวลาเกินกวา่สามเดือน (เงินฝากประจํา) 

 เงินฝากประจําเกินกวา่สามเดือน บริษัทฯ แสดงเป็นเงินลงทนุชัว่คราว  

3.2 ลูกหน้ีการค้า 

 ลกูหนีก้ารค้าแสดงตามมลูคา่ท่ีจะได้รับ คือราคาตามบญัชีหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (ถ้า

มี) บริษัทฯ ประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหารจากยอด

ลกูหนีแ้ตล่ะรายท่ีค้างอยู ่ณ วนัสิน้งวด การประเมินดงักลา่วได้คํานงึถึงประสบการณ์การชําระ

เงินในอดีต การดําเนินการค้าของลกูหนีใ้นปัจจบุนั ความสมัพนัธ์ระหวา่งยอดคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูกบัยอดลกูหนี ้และสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  

3.3 เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

  เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัแสดงตามมลูคา่ท่ีจะได้รับ 

3.4 สินค้าคงเหลือ 

 สนิค้าคงเหลือแสดงตามราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดต่ํากวา่ ต้นทนุ

ของสนิค้าคงเหลือท่ีซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้รวมคา่ใช้จา่ยอ่ืนทกุประเภทท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั

การซือ้สนิค้านัน้ กิจการประมาณมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับจากราคาท่ีคาดวา่จะขายได้ตามปกตขิอง

ธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ขายสนิค้านัน้ ราคาทนุของสนิค้าคํานวณตาม

เกณฑ์ ดงันี ้ 

 สนิค้าสําเร็จรูป   ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั  

 วตัถดุบิและอ่ืน ๆ  ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั  

 งานระหวา่งทํา   ต้นทนุการผลติ  
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3. Summary of significant accounting policies 

3.1 Cash on hand and cash equivalents. 
 The cash on hand and cash equivalents include cash, bank deposit, and short-
term investment with high liquidity and being ready to be converted into the cash in 
the known amount, and with low or immaterial risk on change in their values, 
exclusive of the deposits with the right to withdraw with interests within the period 
of over three months (fixed deposit). 
 The fixed deposits with the right to withdraw with interests within the period 
in excess of three months are stated in the temporary investment. 

3.2 Trade accounts receivable 
 Trade accounts receivable are carried at anticipated realizable value; namely, 
book value less allowance for doubtful accounts (if any). The Company estimates 
the allowance for doubts based upon the management’s evaluation of each 
outstanding account receivable at the end of the period. Such evaluation is taken 
into consideration the past payment profile, current commercial operation of the 
accounts receivable, relationship between the allowance for doubtful accounts 
balance and the accounts receivable balance, and domestic economic condition. 

3.3 Loans to related companies 
  Loans to related companies are shown in the value expected to receive. 
3.4 Inventories 

 Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of 
purchases comprises the purchase price and every type of other expenses directly 
attributed to the purchase of the inventories. Net realizable value is the estimate of 
the selling price in the ordinary course of business less the expenses needed to be 
paid for the sale of the goods. The costs of inventories are based upon the criteria, as 
follows: 
 Finished goods   weighted average 
 Raw materials and others  weighted average 
 Work-in-process   production cost 


