(ต้ นฉบับ )
บริษัท เอบีซี จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546
1. ข้ อมูลและการดําเนินงานของบริษัท
1.1 บริ ษัท เอบีซี จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2530 ดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังสําเร็จรูป สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่
และมีโรงงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท เอเอเอ จํากัด ประเทศไทย และบริษัท บีบีบี จํากัด ประเทศ
ญี่ ปุ่ น
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน และการนําเสนองบการเงิน
2.1 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําบัญชีโดยใช้ หน่วยเงินตราไทยในการบันทึกรายการ และได้ จดั ทํางบการเงิน
ตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปที่ใช้ ในประเทศไทย
บริ ษัทฯ นําเสนองบการเงินตามรูปแบบประกาศอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง “กําหนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544” งบการเงินที่นําเสนอนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์
ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้ นรายการตามที่
กล่าวไว้ ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ตามที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ มีประกาศยกเว้ นการบังคับ
ใช้ มาตรฐานการบัญชีเจ็ดฉบับเป็ นการชัว่ คราวให้ กบั ธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจํากัด (ประกาศ
ฉบับที่ 004/2544-2546 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544) ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ดังนัน้ งบการเงินที่นําเสนอนี ้ บริ ษัทฯ
เลือกที่จะไม่ใช้ มาตรฐานการบัญชีตามประกาศดังกล่าวจํานวนหกฉบับ ดังนี ้
ฉบับที่ 24 เรื่ อง การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 44 เรื่ อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ฉบับที่ 45 เรื่ อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 47 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ฉบับที่ 48 เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

(คําแปล)
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

(ต้ นฉบับ)
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน และเงิน
ลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ พร้ อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมี
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้ อย หรื อไม่มีนยั สําคัญ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากประเภทที่
ต้ องจ่ายคืนเมื่อสิ ้นรอบระยะเวลาเกินกว่าสามเดือน (เงินฝากประจํา)
เงินฝากประจําเกินกว่าสามเดือน บริษัทฯ แสดงเป็ นเงินลงทุนชัว่ คราว
3.2 ลูกหนี้การค้ า
ลูกหนี ้การค้ าแสดงตามมูลค่าที่จะได้ รับ คือราคาตามบัญชีหกั ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (ถ้ า
มี) บริ ษัทฯ ประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หารจากยอด
ลูกหนี ้แต่ละรายที่ค้างอยู่ ณ วันสิ ้นงวด การประเมินดังกล่าวได้ คํานึงถึงประสบการณ์การชําระ
เงินในอดีต การดําเนินการค้ าของลูกหนี ้ในปั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างยอดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญกับยอดลูกหนี ้ และสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
3.3 เงินให้ ก้ ูยืมแก่ กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันแสดงตามมูลค่าที่จะได้ รับ
3.4 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิท่ีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดตํา่ กว่า ต้ นทุน
ของสินค้ าคงเหลือที่ซื ้อประกอบด้ วยราคาซื ้อรวมค่าใช้ จา่ ยอื่นทุกประเภทที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การซื ้อสินค้ านัน้ กิจการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ ตามปกติของ
ธุรกิจหักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นต้ องจ่ายเพื่อให้ ขายสินค้ านัน้ ราคาทุนของสินค้ าคํานวณตาม
เกณฑ์ ดังนี ้
สินค้ าสําเร็ จรูป
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
วัตถุดบิ และอื่น ๆ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
งานระหว่างทํา ต้ นทุนการผลิต

(คําแปล)
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 shortterm 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

