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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารบริษัทถึงผู�ถือหุ�น 

เรียนผู�ถือหุ�นทุกท�าน 

ป�ดําเนินงาน 2563 (1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) เป$นป�ท่ีท�าทายสําหรับ บริษัท MPT 

กําไรสุทธิของบริษัท ลดลงร�อยละ 49.4 เม่ือเทียบกับป�ท่ีผ�านมาในขณะท่ีรายได�และปริมาณการขายลดลง

เล็กน�อย ร�อยละ 0.7 และ ร�อยละ 3.8 ตามลําดับ ในทางกลับกันการจําหน�ายผลิตภัณฑ?รุ�นใหม�โดยใช�

เทคโนโลยีไมโครดีเอสเอ (µDSA) ยังคงเพิ่มขึ้นอย�างต�อเน่ือง ในป�ดําเนินงานป� 2563  มีปริมาณการจําหน�าย

ประมาณร�อยละ 30 เป$นผลิตภัณฑ?ท่ีใช�เทคโนโลยี ไมโครดีเอสเอ (µDSA) ซึ่งโดยท่ัวไปผลิตภัณฑ?เทคโนโลยี

ใหม�สามารถต้ังราคาขายท่ีสูงกว�า อย�างไรก็ตามผลประโยชน?จากการปรับราคาขายท่ีสูงขึ้นดังกล�าว ถูกหัก  

ค�าเส่ือมราคาของเครื่องจักรท่ีสูงขึ้นและต�นทุนวัตถุดิบท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยี ไมโครดีเอสเอ (µDSA) เป$น

ผลให�อัตรากําไรขั้นต�นของบริษัทฯ ลดลงจากร�อยละ 13.6 เป$นร�อยละ 8.8 และอัตรากําไรสุทธิอยู� ท่ี         

ร�อยละ 5.1 เปรียบเทียบกับ ร�อยละ 10.0 ในป�ท่ีผ�านมา เป$นท่ีทราบกันดีว�าช�วงเวลา 5 ป�ท่ีผ�านมา อัตรากําไร

สุทธิในป�ดําเนินงานอยู�ท่ีประมาณร�อยละ 5  ส�วนในป�ดําเนินงาน 2562 น้ันเป$นป�ท่ียอดเย่ียมของบริษัทฯ โดย

อัตรากําไรสุทธิอยู�ท่ีร�อยละ 10 

ภาพรวมของสภาพแวดล�อมทางธุรกิจ ปริมาณจําหน�ายผลิตภัณฑ?ของฮาร?ดดิสก?ไดรฟM (“ HDD”) 

ลดลงต�อเน่ืองน้ัน เน่ืองจากการใช�อุปกรณ?การจัดเก็บชนิดหน�วยความจําแฟลชและโซลิดสเตทไดรฟM           

(“ SSD”) เพ่ิมขึ้น ตามท่ีได�รายงานในป�ท่ีผ�านมา ส่ิงเดียวท่ีแสดงให�เห็นการเติบโตของปริมาณ ฮาร?ดดิสก?

ไดรฟM (HDD) คือไดรฟMความจุสูงท่ีใช�ในศูนย?ข�อมูลขนาดใหญ�และเนียไลน?แอปพลิเคชันสําหรับสํารองข�อมูล

หรือเทียบเท�า เราแน�ใจว�าผู�ผลิต ฮาร?ดดิสก?ไดรฟM (HDD) ได�ดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถความจุในการ

จัดเก็บต�อไดรฟMอย�างต�อเน่ือง โดยการเพิ่มจํานวนของดิสก?และแขนจับหัวอ�านฮาร?ดดิสก?ไดรฟMในแต�ละไดรฟM 

ถึงแม�ว�าปริมาณการจําหน�ายของฮาร?ดดิสก?ไดรฟM โดยรวมจะลดลง แต�การปริมาณการจําหน�ายในป�

ดําเนินงาน 2563 ค�อนข�างคงท่ี และคาดว�าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล� ในเวลาเดียวกันผู�ผลิตฮาร?ดดิสก?ไดรฟM 

(HDD) ยังเพิ่มความหนาแน�นของพื้นท่ีดิสก?แต�ละตัวด�วยความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยีหัวอ�านฮาร?ดดิสก?

ไดรฟMอย�างต�อเน่ือง รวมถึงการใช�เทคโนโลยีขั้นสูง เช�น ไมโครดีเอสเอ (µDSA) และ แขนจับหัวอ�านแบบไตรส

เทท (tri-stage) เราเช่ือว�าป[จจัยเหล�าน้ีจะช�วยให�ผลิตภัณฑ?ฮาร?ดดิสก?ไดรฟM สามารถรักษาความสามารถใน

การแข�งขันด�านต�นทุนเหนือ SSD รวมถึงความต�องการใช�แขนจับหัวอ�านในฮาร?ดดิสก?ไดรฟM 
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ด�านความต�องการในตลาด ความกังวลทางการค�าท่ีเพ่ิมข้ึนและการระบาดของ Covid-19 ในช�วง

คร่ึงแรกของป�ปฏิทิน 2563 ส�งผลให�ตลาดฮาร?ดดิสก?ไดรฟM (HDD) หยุดชะงัก แต�ถึงอย�างไร ในฐานะท่ีเป$น

ส�วนหน่ึงของห�วงโซ�อุปทาน ฮาร?ดดิสก?ไดรฟM (HDD) บริษัท MPT มีความมุ�งมั่นท่ีจะพัฒนาและลงทุนอย�าง

ต�อเน่ืองเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีผลิตแขนจับหัวอ�านฮาร?ดดิสก?ไดรฟMท่ีทันสมัยท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการ

ในอนาคต ในป�ดําเนินงาน 2563 บริษัทฯ ได�ลงทุนอีกจํานวน 2.5 พันล�านบาท ซึ่งหลังจากลงทุนจํานวน 

2.6 พันล�านบาทในป�ดําเนินงาน 2562 น้ัน ดังน้ันเพื่อสํารองเงินสดไว�สําหรับการลงทุน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงตัดสินใจท่ีจะไม�ประกาศจ�ายเงินป[นผลในป�น้ี 

นอกจากน้ีบริษัทฯ มีความยินดีรายงานให�ทราบว�าพนักงานของบริษัทฯ ไม�มีผู�ท่ีติดเช้ือ COVID-19 

ในโรงงานของเราท้ังในประเทศไทยและประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน สามารถทํางานได�อย�างต�อเน่ืองใน

ช�วงเวลาท่ียากลําบาก ขอขอบคุณผู�บริหารท่ีสามารถการดําเนินการได�อย�างรวดเร็ว ในการกําหนดแนวทาง 

ข�อควรระวัง และวิธีปfองกันเพ่ือให�สถานท่ีทํางานของเราปลอดภัย สุดท�ายน้ี ในนามของคณะกรรมการและ

พนักงานทุกคนเราขอขอบคุณลูกค�า ผู�ขาย คู�ค�าและ บริษัทแม� “TDK” ท่ีให�การสนับสนุนอย�างต�อเน่ืองด�วยดี

เสมอมา 

นายจักก?ชัย  พานิชพัฒน?  นายอัลเบิร?ต ออง คิม กวน 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ     ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 

26 มิถุนายน 2563 
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ขLอมูลท่ัวไป 

ชื่อ   บริษัท แมกเนคอมพ� พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 

สัญลักษณ�หุLน  MPT 

 
ทุนจดทะเบียนหุLนสามัญ  ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชําระแลLว 
ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก จํานวนหุ	น  19,200,000 หุ	น 15,200,000 หุ	น 
 มูลค�าต�อหุ	น  หุ	นละ 10 บาท หุ	นละ 10 บาท 
 จํานวนเงิน 190,000,000 บาท 152,000,000 บาท 
    
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 จํานวนหุ	น  2,085,861,788 หุ	น 2,085,861,788 หุ	น 
 มูลค�าต�อหุ	น  หุ	นละ 1.80 บาท หุ	นละ 1.80 บาท 
 จํานวนเงิน 3,754,551,218.40 บาท 3,754,551,218.40 บาท 
    

 

หมายเลขหลักทรัพย� 0107537000874 (เปล่ียนจาก บมจ. 334) 

 
ธุรกิจหลัก                MPT เช่ียวชาญในการออกแบบ พัฒนาและผลิตแขนตัวจับหัวอ�านสําหรับอุตสาหกรรม

ฮาร9ด ดิสก9 ไดรฟ= (HDD) บริษัทจําหน�ายสินค	าให	แก�ผู	ผลิต HDD และผู	ผลิตหัวบันทึก
ข	อมูลท่ัวโลก MPT ประกอบด	วยบริษัทย�อยหลายบริษัทท่ีชํานาญในการขึ้นรูปช้ินส�วน
ด	วยกรดเคมี (chemical etching) และออกแบบแม�พิมพ9 (tool and die design) เพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท 

สํานักงานใหญT 162 หมู� 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน	อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13170  ประเทศไทย  

 

โทรศัพท� (66-35) 215-225  แฟกซ�     (66-35) 215-345 

 

เวบไซด�  www.MagnecompPrecision.com 
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ขLอมูลการประกอบธุรกิจ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การออกแบบ และผลิตแขนจับหัวอ�านและ อุปกรณ9ท่ีเก่ียวข	องกับแขนจับหัวอ�าน
สําหรับใช	ในฮาร9ดดิสก9ไดรฟ= (HDDs) โดยแขนจับหัวอ�านเป[นส�วนหน่ึงของการผลิตกลไกของ head-gimbal  ซ่ึงเป[นตัว
รองรับหัวอ�านและเขียนแผ�นดิสก9 นอกจาก น้ี แขนจับหัว อ�านยังช�วยรักษาระดับเพดานบิน (flying height) ให	คงท่ี
เหนือแผ�นดิสก9 เพื่อให	หัวอ�านสามารถอ�านข	อมูลในดิสก9ได	อย�างแม�นยํา โดยหัวอ�านของดิสก9ไดรฟ=จะต	องไม�สัมผัสกับ
พ้ืนผิวของแผ�นดิสก9ท่ีหมุนอยู�   แต�จะลอยอยู�เหนือแผ�นดิสก9อย�างแม�นยํา ในระยะห�างท่ีไม�สามารถมองได	ด	วยตาเปล�า 
กล�าวคือ แขนจับหัวอ�านช�วยให	หัวอ�านสามารถลอยเหนือพ้ืนผิวของดิสก9ท่ีหมุนอยู�ด	วยความเร็วระหว�าง 5,400 และ
15,000 รอบต�อนาที ในระยะห�างท่ีน	อยกว�าครึ่งหน่ึงของหน่ึงส�วนล	านน้ิว (1 micro-inch คือ 0.000001 ของ   1 น้ิว  
และ เพ่ือให	เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน เส	นผมของมนุษย9เส	นหน่ึงมีเส	นผ�าศูนย9กลางประมาณ  3000 micro-inches) 
 
ผลิตภัณฑ�แขนจับหัวอTาน 

แขนจับหัวอ�าน 

โดยปกติ แขนจับหัวอ�านจะรวมถึงส�วนประกอบต�างๆ เช�น ก	านรับนํ้าหนักแนวยาว  แผ�นรอง บานพับ 
แผงวงจร และตัวลดแรงส่ันสะเทือน  โดยก	านรับนํ้าหนักจะถูกเช่ือมติดกันแผ�นรองด	วยเลเซอร9 และส�วนท่ีย่ืนจากก	าน
รับนํ้าหนัก คือ พ้ืนท่ีของสปริงเพื่อรองรับต�อการบิดตัวในระดับหน่ึง ช้ินส�วนโค	งท่ีติดอยู�กับก	านรับนํ้าหนักจะรองรับ
โครงของอุปกรณ9หัวอ�าน เพื่อให	หัวอ�านสามารถยึดติดไปตามส�วนโค	งของผิวดิสก9ท่ีหมุนอยู�ได	  ซึ่งในระหว�างการทํางาน
ของดิสก9ไดร9ฟ แขนจับหัวอ�านท้ังชุดได	ถูกออกแบบให	ทํางานร�วมกัน เพ่ือรักษาหัวอ�านให	อยู�ในทิศทางท่ีเหมาะสมกับ
พ้ืนผิวของแผ�นดิสก9ท่ีหมุนอยู�  

 

ช้ินส�วนขึ้นรูปด	วยกรดเคมี  

MPT โดยบริษัท อครธน พรีซิช่ัน เทคโนโลยี (ดองกวน) จํากัด ซ่ึงเป[นบริษัทย�อย เป[นบริษัทผู	ผลิตช้ินส�วนท่ีข้ึน
รูปด	วยกรดเคมีสําหรับผลิตภัณฑ9แขนจับหัวอ�าน เช�น hinge และ load beams รวมท้ังผลิตภัณฑ9ท่ีไม�เก่ียวกับแขนจับ
หัวอ�านท่ี ซึ่งอุปกรณ9เหล�าน้ีนับเป[นวัตถุดิบสําคัญสําหรับการผลิตแขนจับหัวอ�าน   

 

สินค	าอ่ืน ๆ ท่ีไม�เก่ียวข	องกับฮาร9ดดิสก9ไดรฟ= 

   ผลิตภัณฑ9ช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส9สําหรับสมาร9ทโฟน คือ  

•  ช้ินส�วนอุปกรณ9เช่ือมต�อ (Interconnect) 
•  แผงวงจรเซ็นเซอร9 (Sensor Circuit Coils) 
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คณะกรรมการของบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายนามดังตTอไปน้ี 
ชื่อ ตําแหนTง 

นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9 ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
นายฮิโตชิ  ทาคาฮาซิ กรรมการบริหาร  
นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน กรรมการบริหาร, ประธาน และประธานเจ	าหน	าท่ีฝiายบริหาร 
นายสตีเฟiน  แอนดรู มิซุตะ กรรมการบริหาร, ประธาน และประธานฝiายปฏิบัติการ 
นายธิติ มกราภิรมย9 กรรมการบริหาร และรองประธานอาวุโสฝiายปฎิบัติการในประเทศไทย 
นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล กรรมการบริหาร และรองประธานฝiายการเงิน 

รายละเอียดการถือหุLนหรือหุLนกูLของกรรมการในบริษัท รอบป4บัญชีป\จจุบันกับรอบป4บัญชีที่ผTานมา ตามมาตรา 
114 (3) และมาตรา 88 (2) ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน ดังตTอไปน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

จํานวน หุLน ที่ถือ จํานวน หุLนกูL ที่ถือ 
รอบป4บัญชี

ป\จจุบัน 
รอบป4บัญชีที่

แลLว 
รอบป4บัญชี

ป\จจุบัน 
รอบป4บัญชีที่

แลLว 
1 นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9 ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
2 นายฮิโตชิ  ทาคาฮาซิ ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
3 นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
4 นายสตีเฟiน  แอนดรู มิซุตะ ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
5 นายธิติ มกราภิรมย9 ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
6 นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 

รายละเอียดการถือหุLนหรือหุLนกูLของกรรมการในบริษัทในเครือ รอบป4บัญชีป\จจุบัน กับ รอบป4บัญชีท่ีผTานมา 
ตาม มาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (2) ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน ดังตTอไปน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ 

จํานวน หุLน ที่ถือ จํานวน หุLนกูL ท่ีถือ 
รอบป4บัญชี

ป\จจุบัน 
รอบป4บัญชีที่

แลLว 
รอบป4บัญชี

ป\จจุบัน 
รอบป4บัญชีที่

แลLว 
1 นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9 ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
2 นายฮิโตชิ  ทาคาฮาซิ ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
3 นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
4 นายสตีเฟiน  แอนดรู มิซุตะ ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
5 นายธิติ มกราภิรมย9 ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
6 นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 
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คณะกรรมการของบริษัท(ตTอ) 
 
รายละเอียดการมีสTวนไดLเสียของกรรมการไมTวTาโดยตรงหรืออLอม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําข้ึนระหวTางรอบป4
บัญชี ตามมาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (1) ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน  ดังตTอไปน้ี 

 รายชื่อกรรมการผูLมีสTวนไดLเสีย รายการที่เก่ียวขLอง รายละเอียดสัญญา 
1 นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9 ไม�มี ไม�มี 
2 นายฮิโตชิ  ทาคาฮาซิ ไม�มี ไม�มี 
3 นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน ไม�มี ไม�มี 
4 นายสตีเฟiน  แอนดรู มิซุตะ ไม�มี ไม�มี 
5 นายธิติ มกราภิรมย9 ไม�มี ไม�มี 
6 นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล ไม�มี ไม�มี 

 
 
รายละเอียดผลประโยชน�ตอบแทน หรือสิทธิประโยชน�อ่ืน ที่กรรมการไดLรับจากบริษัท ดังตTอไปน้ี 

 รายชื่อกรรมการ ผลประโยชน�ตอบแทน (ระบุ) 
1 นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9 ค�าเบ้ียประชุม 
2 นายฮิโตชิ  ทาคาฮาซิ ไม�มี 
3 นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน เงินเดือน โบนัส  และสวัสดิการอ่ืนท่ีระบุตามสัญญาจ	างงาน 
4 นายสตีเฟiน  แอนดรู มิซุตะ เงินเดือน โบนัส  และสวัสดิการอ่ืนท่ีระบุตามสัญญาจ	างงาน 
5 นายธิติ มกราภิรมย9 เงินเดือน โบนัส  และสวัสดิการอ่ืนท่ีระบุตามสัญญาจ	างงาน 
6 นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล เงินเดือน โบนัส  และสวัสดิการอ่ืนท่ีระบุตามสัญญาจ	างงาน 
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รายช่ือผูLถือหุLน 
รายชื่อผูLถือหุLนรายใหญT ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีดังน้ี 

 รายชื่อผูLถือหุLน จํานวนหุLน (หุLน) สัดสTวน 

1 TDK CORPORATION 2,083,353,002 99.880% 

2 CLEARSTREAM NOMINEES LTD 1,304,156 0.063% 

3 นายพิสิฎฐ9 สุชาติลิขิตวงศ9 150,000 0.007% 

4 นายสมชาย ทิพยไกรศร 104,100 0.005% 

5 นายพัลลภ สุชาติลิขิตวงศ9 50,000 0.002% 

6 น.ส.มานมีตกอร9 จาวลา 50,000 0.002% 

7 นางเฮอร9มิส โคว จาวลา 50,000 0.002% 

8 นางพรสุข พรประภา 44,508 0.002% 

9 นายภาณุพันธ9 แสงล้ิมสุวรรณ 31,100 0.001% 

10 นายสมชาย เทพทอง 30,000 0.001% 

 รวม 2,085,166,866 99.965% 
หมายเหตุ: 1/   TDK เป[นบริษัทผู	ผลิตสินค	าอิเล็กทรอนิกส9ช้ันนําระดับโลกในประเทศญ่ีปุiน จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย9โตเกียว (รหัสหลักทรัพย9: 6762) 

 

รายช่ือบริษัทยTอย 
 รายช่ือบริษัทยTอยของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดังน้ี 

 
บริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ที่ต้ังสํานักงาน

ใหญT 

ทุนจดทะเบียน/ ทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแลLว 

จํานวน/ชนิดหุLน
ที่ออกจําหนTาย 

สัดสTวนการ
ถือครอง
(รLอยละ) 

บริษัท อครธน พรีซิช่ัน 
เทคโนโลยี(ฮ�องกง)จํากัด   

ขายแขนจับหัวอ�านและ
บริษัทเพื่อการลงทุน 

ประเทศ 
ฮ�องกง-สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

12,064,103  ดอลลาร9สหรัฐ/
12,064,103 ดอลลาร9สหรัฐ

หุ	นสามัญ/ 
12,064,103 หุ	น 

100 

บริษัท อครธน พรีซิช่ัน 
เทคโนโลยี(ดองกวน)จํากัด* 

ผลิตและขายแขนจับหัวอ�าน ประเทศ 
สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

2,700,000 ดอลลาร9สหรัฐ/
2,700,000 ดอลลาร9สหรัฐ

หุ	นสามัญ/ 
ไม�มี หุ	น 

100 

บริษัท แมกเนคอมพ9   
คอร9ปอเรช่ัน จํากัด * 

วิจัยและพัฒนาผลิตและ
จําหน�ายต	นแบบแขนจับ
หัวอ�าน 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

1,000,000 ดอลลาร9สหรัฐ / 
50,000 ดอลลาร9สหรัฐ 

หุ	นสามัญ/  
50,000 หุ	น 

100 

หมายเหตุ   *   บริษัท อครธน พรีซิช่ัน เทคโนโลยี (ฮ�องกง) จํากัด  ถือครองอยู�ร	อยละ 100 
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                          11 รายงานประจําปี 2563



บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                          12 รายงานประจําปี 2563



บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                          13 รายงานประจําปี 2563



บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 499,116,224           1,162,018,604        424,397,288           1,061,202,746        
สินทรัพยท่ี์ถือไวส้ าหรับหน้ีสินค่าตอบแทน
ผลประโยชน์ของพนกังานรอการตดับญัชี 6, 29 120,661,243           104,562,767            -                             -                            

ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 3,010,248,016        2,132,799,362        3,075,459,699        2,217,753,143        
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 69,379,548             66,039,753             58,331,716             64,897,459             
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 3,283,455,600        2,786,704,920        3,283,455,600        2,786,704,920        
สินคา้คงเหลือ 8 1,567,618,082        1,534,146,782        1,568,628,113        1,550,598,584        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 74,223,640             89,913,864             57,996,149             76,300,203             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,624,702,353        7,876,186,052        8,468,268,565        7,757,457,055        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10  -                             -                            126,314,929           122,991,890           
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 5,039,603,722        4,046,957,482        4,993,797,360        4,031,087,928        
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 11 196                         158                         196                         158                         
ค่าความนิยม 12 403,095,281           403,095,281            -                             -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 12 17,986,279             16,304,769             17,724,910             15,668,535             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 12,786,626             12,873,972              -                             -                            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,191,192               3,107,240               2,374,412               2,311,947               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,476,663,296        4,482,338,902        5,140,211,807        4,172,060,458        

รวมสินทรัพย์ 14,101,365,649      12,358,524,954      13,608,480,372      11,929,517,513      

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 4, 13 993,612,021           713,835,778           1,049,715,691        745,882,026           
เจา้หน้ีอ่ืน 14 547,537,947           515,888,334           538,953,753           511,316,834           
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 44,415,877             153,595,763           56,915,812             157,268,392           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,142,089             899,953                  10,030,581              -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 683,015,351           637,680,830           406,754,250           411,866,176           
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,286,723,285        2,021,900,658        2,062,370,087        1,826,333,428        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 601,194,349           419,835,483           601,194,349           419,835,483           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   17,672,342             16,452,502              -                             -                            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 618,866,691           436,287,985           601,194,349           419,835,483           

รวมหนีสิ้น 2,905,589,976        2,458,188,643        2,663,564,436        2,246,168,911        

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 17
ทุนจดทะเบียน 3,754,551,218        3,754,551,218        3,754,551,218        3,754,551,218        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 3,754,551,218        3,754,551,218        3,754,551,218        3,754,551,218        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 440,000                  440,000                  440,000                  440,000                  

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 18 375,455,122           375,455,122           375,455,122           375,455,122           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,562,837,957        5,885,126,968        6,293,266,619        5,611,585,140        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 18 502,491,376           (115,236,997)         521,202,977           (58,682,878)           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,195,775,673      9,900,336,311        10,944,915,936      9,683,348,602        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,101,365,649      12,358,524,954      13,608,480,372      11,929,517,513      

งบกำรเงนิรวม

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                          15 รายงานประจําปี 2563



บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 19 12,933,360,007      13,018,320,847      12,731,024,061      12,846,942,669      
ดอกเบ้ียรับ 4 99,007,466             109,412,720           99,222,010             111,508,242           
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 28,586,131             12,640,322             31,146,245             13,946,007             
รายไดอ่ื้น 4, 20 86,773,900             109,495,842           77,630,795             112,784,895           
รวมรำยได้       13,147,727,504       13,249,869,731       12,939,023,111       13,085,181,813 

ค่าใช้จ่าย 22
ตน้ทุนขาย 11,798,574,460      11,242,004,868      12,099,440,011      11,523,794,506      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 60,141,134             68,167,106             20,504,309             18,156,602             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 611,725,487           612,311,325           148,585,253           312,489,008           
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -                            8,843,996                -                             -                            
รวมค่ำใช้จ่ำย       12,470,441,081       11,931,327,295 12,268,529,573      11,854,440,116      

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 677,286,423           1,318,542,436        670,493,538           1,230,741,697        

ภาษีเงินได้ 23 (17,351,635)           (14,954,815)           (6,588,260)             (3,442,307)             
ก ำไรส ำหรับปี 659,934,788           1,303,587,621        663,905,278           1,227,299,390        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน 617,728,373           247,416,864           579,885,855           236,237,874           

617,728,373           247,416,864           579,885,855           236,237,874           

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่
   ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 16 17,776,201              -                            17,776,201              -                            

17,776,201              -                            17,776,201              -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 

- สุทธิจำกภำษเีงนิได้ 635,504,574           247,416,864           597,662,056           236,237,874           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,295,439,362        1,551,004,485        1,261,567,334        1,463,537,264        

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 24 0.32                        0.62                        0.32                        0.59                        

(บาท)

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                          16 รายงานประจําปี 2563



บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ผลต่าง
ท่ีออกและ มลูคา่หุน้ ทนุส ารอง จากการแปลงคา่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 เมษำยน 2561 3,754,551,218        440,000                  318,490,000           4,638,504,469        (362,653,861)         8,349,331,826        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก  าไรส าหรับปี -                         -                         -                         1,303,587,621         -                            1,303,587,621        
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         247,416,864           247,416,864           
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี  -                             -                             -                            1,303,587,621        247,416,864           1,551,004,485        

โอนไปทนุส ารองตามกฎหมาย 18 -                         -                         56,965,122             (56,965,122)           -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 3,754,551,218        440,000                  375,455,122           5,885,126,968        (115,236,997)         9,900,336,311        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 เมษำยน 2562 3,754,551,218        440,000                  375,455,122           5,885,126,968        (115,236,997)         9,900,336,311        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก  าไรส าหรับปี -                         -                         -                         659,934,788            -                            659,934,788           
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         17,776,201             617,728,373           635,504,574           
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี  -                             -                             -                            677,710,989           617,728,373           1,295,439,362        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 3,754,551,218        440,000                  375,455,122           6,562,837,957        502,491,376           11,195,775,673      

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ก าไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                           17 รายงานประจําปี 2563



บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ผลต่าง
ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น ทุนส ารอง จากการแปลงค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงิน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2561 3,754,551,218       440,000                 318,490,000          4,441,250,872       (294,920,752)         8,219,811,338       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก  าไรส าหรับปี  -                             -                             -                            1,227,299,390        -                            1,227,299,390       
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  -                             -                             -                             -                            236,237,874          236,237,874          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี  -                             -                             -                            1,227,299,390       236,237,874          1,463,537,264       

โอนไปทุนส ารองตามกฎหมาย 18  -                             -                            56,965,122            (56,965,122)            -                             -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 3,754,551,218       440,000                 375,455,122          5,611,585,140       (58,682,878)           9,683,348,602       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2562 3,754,551,218       440,000                 375,455,122          5,611,585,140       (58,682,878)           9,683,348,602       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

   ก  าไรส าหรับปี  -                             -                             -                            663,905,278           -                            663,905,278          
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  -                             -                             -                            17,776,201            579,885,855          597,662,056          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี  -                             -                             -                            681,681,479          579,885,855          1,261,567,334       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 3,754,551,218       440,000                 375,455,122          6,293,266,619       521,202,977          10,944,915,936     

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                           18 รายงานประจําปี 2563



บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับปี 659,934,788      1,303,587,621   663,905,278      1,227,299,390   
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภำษีเงินได้ 23 17,351,635        14,954,815        6,588,260          3,442,307          
ค่ำเส่ือมรำคำ 11 1,755,404,192   1,149,901,365   1,750,912,326   1,145,227,314   
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,179,332        23,023,744        20,807,736        22,635,803        
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำน 16, 21 199,254,102      61,088,825        199,254,102      61,088,825        
ประมำณกำรเงินชดเชยพนกังำน 4,210,599          3,762,800           -                         -                        
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (40,349,272)       (10,106,567)       (39,094,118)       (7,172,983)         
ประมำณกำร (กลบัรำยกำร) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ - สุทธิ 22  -                         -                        (143,201,801)     55,598,801        
ประมำณกำรค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั 8 131,344,675      72,214,656        133,446,750      74,535,334        
ประมำณกำร (กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ 8 (49,210,539)       43,807,703        (49,216,700)       43,885,308        
ผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินคำ้คงเหลือ 8 44,951,081        25,490,766        42,940,043        25,490,766        
ผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย  -                        8,843,996           -                         -                        
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (1,558,518)         (1,705,648)         (1,182,845)         (1,705,648)         
ดอกเบ้ียรับ (99,007,466)       (109,412,720)     (99,222,010)       (111,508,242)     

2,643,504,609   2,585,451,356   2,485,937,021   2,538,816,975   
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (877,913,913)     701,415,583      (755,875,708)     696,163,106      
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,504,370          52,634,908        3,332,313          59,093,271        
สินคำ้คงเหลือ (210,060,617)     (698,980,680)     (194,195,534)     (729,328,188)     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,525,183        (20,665,976)       20,648,665        (19,985,427)       
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 284,784,037      (387,352,575)     308,925,946      (431,200,101)     
เจำ้หน้ีอ่ืน 31,433,745        (47,900,154)       26,992,596        (43,893,083)       
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (108,572,537)     77,177,000        (99,738,484)       69,029,394        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72,090,645        (25,710,686)       15,760,042        (56,782,823)       
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (119,064)             -                        (119,064)             -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,518,865)         (2,348,004)          -                         -                        
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 1,853,657,593   2,233,720,772   1,811,667,793   2,081,913,124   
ภำษีเงินไดจ่้ำยออก - สุทธิ (5,688,758)         (21,716,019)       (557,332)            (4,653,431)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,847,968,835   2,212,004,753   1,811,110,461   2,077,259,693   

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

(บาท)

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                          19 รายงานประจําปี 2563



บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจำกกำรขำยบริษทัยอ่ย  -                        50,946,174         -                         -                        

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำว  -                        624,636,000       -                        624,636,000      

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยท่ี์ถือไวส้ ำหรับหน้ีสิน

ค่ำตอบแทนผลประโยชน์ของพนกังำนรอกำรตดับญัชี (16,098,476)       (21,462,224)        -                         -                        

เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 23,882,416        48,695,016        23,506,744        48,740,991        

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2,504,412,795)  (2,566,153,491)  (2,472,563,811)  (2,559,898,534)  

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,028,652)       (29,368,581)       (22,028,716)       (31,784,107)       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (421,458,480)     (248,899,920)     (421,458,480)     (82,710,420)       

ดอกเบ้ียรับ 105,787,127      95,037,453        105,099,397      94,387,831        

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,834,328,860)  (2,046,569,573)  (2,787,444,866)  (1,906,628,239)  

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (986,360,025)     165,435,180      (976,334,405)     170,631,454      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2562 

และ 2561 1,162,018,604   881,746,453      1,061,202,746   778,649,813      

ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 323,457,645      114,836,971      339,528,947      111,921,479      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันที ่31 มีนำคม 5 499,116,224      1,162,018,604   424,397,288      1,061,202,746   

(บาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 สินทรัพยท่ี์ถือไวส้ าหรับหน้ีสินค่าตอบแทนผลประโยชนข์องพนกังานรอการตดับญัชี 
7 ลูกหน้ีการคา้  
8 สินคา้คงเหลือ  
9 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
12 ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
13 เจา้หน้ีการคา้ 
14 เจา้หน้ีอ่ืน 
15 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 ส ารอง 
19 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
20 รายไดอ่ื้น 
21 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
22 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
23 ภาษีเงินได ้
24 ก าไรต่อหุน้ 
25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
27 งบการเงินในสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
29 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั แมกเนคอมพ ์พรีซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” หรือ “แมกเนคอมพ”์ เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของส านกังานและสาขาท่ีเป็นสถานประกอบการผลิตตามท่ีอยูด่งัน้ี 
 

ก. ส านกังานใหญ่ 
 

:  เลขท่ี 162 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ข. สาขา 1 :  เลขท่ี 1/25 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

ค. สาขา 2 :  เลขท่ี 94 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2551 บริษทัไดรั้บการอนุมติัการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
บริษทัตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหุน้ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดไว ้การเพิกถอนหุน้ออกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2551 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปี คือ บริษทั TDK Corporation (ถือหุน้ร้อยละ 99.88) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศญ่ีปุ่น 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตแขนจบัหัวอ่านส าหรับ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ 
 

 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั
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ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ 
(“TAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีได้
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ) 
  

กลุ่มบริษทั/บริษทั ประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซ่ึงผลกระทบ
ของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรกส าหรับสัญญาท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 2562  
ไม่มีสาระส าคญัต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562  ดงันั้น กลุ่มบริษทั/บริษทั จึงไม่ไดป้รับปรุงก าไรสะสม  
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562  และไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 ซ่ึงไดเ้คยรายงานไวต้าม TAS 18 และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลของ TFRS 15 จะไม่ถูก
น ามาใชก้บัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบั
ใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 28 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั คือ สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานใน
ประเทศไทย 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 27 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั ทั้ งน้ี  
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ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บ
การทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

8 ค่าเผื่อส าหรับสินคา้คงเหลือ  
10 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 และ 12 การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาด

วา่จะไดรั้บคืน และ 
16 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติ

หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 

 

การรวมธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) 
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ 
(มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือใน
ราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่าประมาณ
การดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพ่ือ
สะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
มีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้น ท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควมคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น  
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ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียใน 
บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการน าเสนองบการเงิน (สกุลเงินบาท) 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ี
กลุ่มบริษทัใชใ้นการน าเสนองบการเงิน (สกลุเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการน าเสนองบการเงิน 
(สกลุเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนของเดือนท่ีเกิดรายการ 
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ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการส ารอง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศออกไป 
 

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั หรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของรายการส ารองผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วน
หน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการ
ควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการส ารองผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ 
จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทั/
บริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็น
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 

ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน  
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
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ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพและ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง 
ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ และ
ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงถูกตั้งส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

 

 

เงินลงทุนในหุ้นกู้และกองทุนรวม  
 

เงินลงทุนในหุน้กูแ้สดงในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน  
 
เงินลงทุนในกองทุนรวมแสดงในมูลค่ายติุธรรมดว้ยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) ณ วนัท่ีรายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่าย
ไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

 ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  7 - 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20 ปี 
สิทธิการเช่าท่ีดินและส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าอาคาร  1 - 10 ปี หรือ ตามอายสุญัญาเช่า 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  2 - 5 ปี 
- เคร่ืองมือ และแม่พิมพ ์  2 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน เคร่ืองจกัรระหวา่งทางและสินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน รอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าความนิยม 
 

การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยม
จะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตัด
จ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 5 ปี 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 5 ปี 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 3 - 5 ปี 

 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั    
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะ
ไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั 
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั/บริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่าย
ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวโ้ดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี  
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวซ่ึ้งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือ
ขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ  การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที
กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์
เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฏ) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว 
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
ค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 

(ฐ) การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 
3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษทั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทั/บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
ดงัน้ี 
 

 ข้อมลูระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
 ข้อมลูระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ข้อมลูระดับ 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
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กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอน
ข้ึน 
 

(ฑ) รายได้ 

 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2563 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั/
บริษทั คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆและแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 

 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการ  
 

ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่ม
บริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้
และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
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การให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 

ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในวันท่ี 
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 

(ณ) สัญญาเช่าด าเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการ
ยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่
กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท าให ้
กลุ่มบริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทั/บริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า 
และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทั/บริษทัสรุปวา่เป็นสัญญา
เช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และ
ตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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(ด) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทั/บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ิน
รอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี กลุ่มบริษทั/บริษทัค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทั/บริษทั เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ี
มีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษี 
เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
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ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ต) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุน้สามญั ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร
หรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปี
ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 

 

(ถ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั/บริษทั หรือกลุ่มบริษทั/
บริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(ท) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด     
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปัน
ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั/บริษทั ในระหว่างปี 2563 หรือ/
และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

TDK Corporation ญ่ีปุ่น เป็นบริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด 
ถือหุน้ร้อยละ 99.88 

Acrathon Precision Technologies  
   (HK) Limited 

ฮ่องกง - 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เป็นบริษทัยอ่ย ถือหุน้ร้อยละ 100 

Acrathon Precision Technologies  
   (Dong guan) Co., Ltd. 

สาธารณรัฐ     
ประชาชนจีน 

เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม มีส่วนไดเ้สียท่ีแทจ้ริง 
ร้อยละ 100  

Magnecomp Corporation สหรัฐอเมริกา เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม มีส่วนไดเ้สียท่ีแทจ้ริง 
ร้อยละ 100  

EntroComponent Solutions Singapore  
Pte Ltd. 

สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม มีส่วนไดเ้สียท่ีแทจ้ริง 
ร้อยละ 100 
(ขายเงินลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2561) 

บริษทั ทีดีเค (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 

TDK U.S.A. Corporation สหรัฐอเมริกา เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 

TDK Europe S.A. ลกัเซมเบิร์ก เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 

TDK (Malaysia) Sdn. Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 

TDK China Co., Ltd สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 

SAE Magnetics (H.K.) Ltd. ฮ่องกง - 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 

SAE Technologies Development  
   (Dong guan) Ltd. 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 
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ช่ือกจิกำร  ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ฮทัชินสนั เทคโนโลยี โอเปอเรชัน่ส์ 
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

ไทย เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 

Hutchinson Technology Inc. สหรัฐอเมริกา เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมด 
โดย TDK Corporation 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ ราคาตลาด 
ขายสินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยอ่ื์น มูลค่าสุทธิทางบญัชีบวกก าไร 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยอ่ื์น มูลค่าสุทธิทางบญัชีบวกก าไร 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตลาด/ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าลิขสิทธ์ิ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ราคาทุนบวกก าไร 
ค่าเช่าและค่าบริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายเบิกคืน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่        
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยอ่ื์น 3,645  4,409  3,645  4,409 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 15,318  15,672 f 11,251  10,277 
ค่าลิขสิทธ์ิ 4,287  1,407  4,287  1,407 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 736  -  736  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ -  -  607,089  694,871 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยอ่ื์น -  -  15,562  17,083 
ดอกเบ้ียรับ -  -  875  2,750 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ -  -  19,084  19,885 
        

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 986,337  1,642,772  784,001  1,491,714 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 1,226,268  1,503,028  1,226,268  1,503,028 
ขายสินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยอ่ื์น 24,028  50,062  24,028  50,062 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยอ่ื์น 423,091  462,991  423,091  462,991 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 51,531  33,098  -  - 
ค่าเช่าและค่าบริการ 2,640  3,459  2,037  2,528 
ดอกเบ้ียรับ 83,165  83,867  83,165  83,867 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 58,608  69,082  31,048  54,200 
รายไดอ่ื้น -  43  -  43 
ค่าใชจ่้ายเบิกคืน -  60,022  -  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  636,795  710,625 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111,938  53,648  14,200  4,118 

 111,938  53,648  650,995  714,743 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (473,845)  (576,141) 
สุทธิ 111,938  53,648  177,150  138,602 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี -  -  (143,202)  55,599 

 

ลกูหน้ีกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 191  -  191  - 
บริษทัยอ่ย -  -  19,324  14,512 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,189  66,040  46,894  50,385 
 69,380  66,040  66,409  64,897 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (8,077)  - 
สุทธิ 69,380  66,040  58,332  64,897 

 

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงนิรวม 

รายการเคลือ่นไหว
ของ ณ วนัท่ี 

 ณ วนัท่ี 
1 เมษายน 

     ผลต่างจากการ
เปล่ียนแปลง 

 

ณ วนัท่ี 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 31 มีนาคม  2562 และ 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  อตัราแลกเปล่ียน  31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563            
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.2-2.6  2,786,705  2,274,404  (1,853,663)  76,010  3,283,456 
            
2562            
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.0-3.3  2,498,544  725,307  (477,769)  40,623  2,786,705 

 

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
รายการเคลือ่นไหว
ของ ณ วนัท่ี 

 ณ วนัท่ี 
1 เมษายน 

     ผลต่างจากการ
เปล่ียนแปลง 

 

ณ วนัท่ี 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 31 มีนาคม  2562 และ 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  อตัราแลกเปล่ียน  31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563            
บริษทัยอ่ย -  -  61,587  (60,870)  (717)  - 
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 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รายการเคลือ่นไหว
ของ ณ วนัท่ี 

 ณ วนัท่ี 
1 เมษายน 

     ผลต่างจากการ
เปล่ียนแปลง 

 

ณ วนัท่ี 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 31 มีนาคม  2562 และ 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  อตัราแลกเปล่ียน  31 มีนาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 1.2-2.6 

 
2,786,705  2,274,404  (1,853,663)  76,010  3,283,456 

2562            
บริษทัยอ่ย -  156,159  -  (164,828)  8,669  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 2.0-3.3 

 
2,498,544 

 
725,307  (477,769)  40,623  2,786,705 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  76,907  45,543 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190,480  76,552  190,248  76,527 
รวม 190,480  76,552  267,155  122,070 

 

 

 

เจ้าหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั  

บริษทัใหญ่ 6,875  6,018  5,543  4,618 
บริษทัยอ่ย -  -  28,063  10,898 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,541  147,578  23,310  141,752 

รวม 44,416  153,596  56,916  157,268 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นหลายฉบบักบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมี
อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัรา LIBOR หกเดือน บวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.65 และ 0.35 ตามล าดบั เงินให้กูย้ืมระยะสั้น
ดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในหกเดือนนบัจากวนัเบิกรับเงินกู ้
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สัญญาบริการ 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาบริการกบั TDK Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ โดยท่ีคู่สัญญาตกลงให้บริการในดา้นต่างๆ  
ซ่ึงไดแ้ก่ การวิจยัและพฒันา การออกแบบผลิตภณัฑ ์การตลาด และการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบ
ของฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญา บริษทัมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าบริการตามท่ีก าหนดในสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 และมีผลบงัคบัใช้
เป็นเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้สัญญา และต่ออายุโดยอตัโนมติัเป็นเวลาหน่ึงปีตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ
สัญญาเดิม เวน้แต่ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหน่ึงให้ทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนัก่อนวนัครบก าหนดต่อสญัญา 
 

5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 602  514  152  152 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2,328  5,123  (2,036)  (2,609) 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 496,186  520,148  426,281  427,426 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง -  636,234  -  636,234 
รวม 499,116  1,162,019  424,397  1,061,203 

 

6 สินทรัพย์ที่ถือไว้ส ำหรับหนีสิ้นค่ำตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงำนรอกำรตดับัญชี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
หุน้กูแ้ละกองทุนรวม 120,661  104,563  -  - 
รวม 120,661  104,563  -  - 

 

Magnecomp Corporation ซ่ึ ง เ ป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา  ถือเ งินลงทุน 
ในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นกูแ้ละกองทุนรวม โดยเงินลงทุนในหุ้นกูแ้ละกองทุน
รวมดงักล่าวน้ี ถูกถือไวเ้พ่ือชดเชยหน้ีสินของโครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไวข้อง Magnecomp Corporation ซ่ึงได้
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 15  
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 111,938  50,547  177,213  138,602 
เกินก าหนดช าระ        

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  3,101  213,119  213,223 
       3 - 6 เดือน -  -  187,316  244,967 
       6 - 12 เดือน -  -  73,347  117,951 
รวม 111,938  53,648  650,995  714,743 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (473,845)  (576,141) 
สุทธิ 111,938  53,648  177,150  138,602 

 

กจิกำรอ่ืน  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,832,952  1,478,383  1,832,952  1,478,383 
เกินก าหนดช าระ        

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,065,358  600,768  1,065,358  600,768 
รวม 2,898,310  2,079,151  2,898,310  2,079,151 
        

สุทธิ 3,010,248  2,132,799  3,075,460  2,217,753 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,291,142  1,192,586  1,306,351  1,224,967 
สินคา้ระหวา่งผลิต 137,280  137,816  128,307  128,355 
วตัถุดิบ 476,270  453,977  448,781  423,659 
อะไหล่ 158,944  158,261  158,944  158,261 
สินคา้ระหวา่งทาง 76,408  32,294  76,408  32,294 
รวม 2,140,044  1,974,934  2,118,791  1,967,536 

หัก  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั (567,213)  (390,184)  (544,956)  (366,334) 
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินคา้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ (5,213) 

 

(50,603) 

 

(5,207) 

 

(50,603) 
สุทธิ 1,567,618  1,534,147  1,568,628  1,550,599 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก

รวมในบญัชีตน้ทุนขาย  
 

 
 

 
 

 
- ตน้ทุนขาย 11,671,489  11,100,491  11,972,270  11,379,884 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
 

 
 

 
 

 
- ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 131,345  72,215  133,447  74,535 
- ค่าเผื่อ (กลบัรายการ) 

การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า
สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (49,211) 

 

43,808 

 

(49,217) 

 

43,885 
- ตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 44,951  25,491  42,940  25,491 

สุทธิ 11,798,574  11,242,005  12,099,440  11,523,795 
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9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,877  33,569  20,635  28,896 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 12,991  6,433  6,769  2,760 
ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 8,382  11,821  7,160  10,216 
เงินมดัจ า 5,284  5,457  3,818  3,888 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 566   1,874  566  1,874 
ภาษีอ่ืนรอรับคืน 10  974  10  974 
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ -  722  -  720 

อ่ืนๆ 19,114  29,064  19,038  26,972 
รวม 74,224  89,914  57,996  76,300 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

 

 

ประเภทธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็น 

เจา้ของท่ีแทจ้ริง 

 
 

ทุนช าระแลว้ 

 
 

ราคาทุน  

 
 

การดอ้ยค่า  

ผลต่างจากการ
เปล่ียนแปลง 

อตัราแลกเปล่ียน  
 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ) (พัน) (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                       
Acrathon Precision 

Technologies (HK) Limited 
บริษทัลงทุน/  

จดัจ าหน่าย 
100 100 379,788 บาท 379,788 บาท 783,023  783,023  (645,739)  (645,739)  (10,969)  (14,292)  126,315  122,992 

                       
บริษทัย่อยทางอ้อม                       
Acrathon Precision 

Technologies  
(Dong guan) Co., Ltd. 

ผลิตส่วนประกอบ
ของแขนจบั
หวัอ่านส าหรับ
ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ 

100 100 2,700 เหรียญ 
สหรัฐ 
อเมริกา 

2,700 เหรียญ 
สหรัฐ 
อเมริกา 

-  -  -  -  -  -  -  - 

Magnecomp Corporation วิจยั, ขาย และ
การตลาด 

100 100 50 เหรียญ 
สหรัฐ 
อเมริกา 

50 เหรียญ 
สหรัฐ 
อเมริกา 

-  -  -  -  -  -  -   - 

รวม        783,023  783,023  (645,739)  (645,739)  (10,969)  (14,292)  126,315  122,992 
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีมข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัย่อยแต่ละ
แห่ง โดยอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงิน 
 
การก าหนดข้อสมมติมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากอุปสงค์ของตลาดและแนวโน้มใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการ
ประมาณการมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ได้ถูกเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12  ทั้ งน้ีการประมาณมูลค่าจากการใช้ของ
ผูบ้ริหารนั้น เป็นการประมาณการท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ เน่ืองจากผลลพัธ์ของการประมาณการนั้นอา้งอิง
จากผลประกอบการท่ีคาดการณ์ไวภ้ายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน
อนาคตอาจมีความไม่แน่นอน 
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 

 งบกำรเงินรวม 
           เคร่ืองจกัร   
   อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งทางและ   
  

ท่ีดิน 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 
และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 

 ติดตั้ง และ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

  
ยานพาหนะ 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

 (พันบาท) 
 ราคาทุน              
 ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 198,860  2,465,220  13,251,520               452,160  13,353  455,679  16,836,792 
 เพ่ิมข้ึน -  30,963  415,603  53,867  -  2,034,144  2,534,577 
 โอน -  174,777  1,551,130  1,549  -  (1,727,456)  - 
 จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  (10,048)  (728,922)  (15,092)  -  (21,792)  (775,854) 
 ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
    อตัราแลกเปล่ียน 3,692  45,900  245,315  8,497  252  14,101  317,757 
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ              
    1 เมษำยน 2562 202,552  2,706,812  14,734,646                500,981  13,605  754,676  18,913,272 
 เพ่ิมข้ึน -  35,812  376,113  19,988  -  2,086,220  2,518,133 
 โอน -  26,870  2,375,955  773  1,298  (2,404,896)  - 
 จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (170,063)  (26,968)  (1,557)  (4,073)  (202,661) 
 ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
    อตัราแลกเปล่ียน 5,473  75,583  416,585  12,644  330  135,869  646,484 
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 208,025  2,845,077  17,733,236  507,418  13,676  567,796  21,875,228 
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 งบกำรเงินรวม 
           เคร่ืองจกัร   
   อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งทางและ   
  

ท่ีดิน 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 
และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 

 ติดตั้ง และ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

  
ยานพาหนะ 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 -  (2,006,327)  (11,577,035)  (387,163)  (8,764)  -  (13,979,289) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (153,504)  (956,187)  (38,617)  (1,593)  -  (1,149,901) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  6,710  681,379  12,514  -  -  700,603 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียน -  (38,018)  (175,349)  (5,475)  (49)  -  (218,891) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ              
   1 เมษำยน 2562 -  (2,191,139)  (12,027,192)  (418,741)  (10,406)  -  (14,647,478) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (149,566)  (1,567,608)  (36,589)  (1,641)  -  (1,755,404) 
โอน -  342  (197)  (146)  1  -  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  145,565  26,514  1,557  -  173,636 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียน -  (56,858)  (318,024)  (9,035)  (186)  -  (384,103) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 -  (2,397,221)  (13,767,456)  (437,997)  (10,675)  -  (16,613,349) 
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 งบกำรเงินรวม 
           เคร่ืองจกัร   
   อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งทางและ   
  

ท่ีดิน 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
 เคร่ืองจกัรและ 

อุปกรณ์ 
 ติดตั้ง และ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 
  

ยานพาหนะ 
 สินทรัพยร์ะหวา่ง

ก่อสร้าง 
  

รวม 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 -  (84)  (235,699)  (442)  -  (972)  (237,197) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -   85  21,408  183  -  987  22,663 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียน -  (1)  (4,546)  259  -  (15)  (4,303) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ              
   1 เมษำยน 2562 -  -  (218,837)  -  -  -  (218,837) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  2,325  -  -  -  2,325 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
   อตัราแลกเปล่ียน -  -  (5,763)  -  -  -  (5,763) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 -  -  (222,275)  -  -  -  (222,275) 
              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 202,552  515,673  2,488,617  82,240  3,199  754,676  4,046,957 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 208,025  447,856  3,743,505  69,421  3,001  567,796  5,039,604 

 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 14,055
ลา้นบาท (2562: 12,601 ล้านบาท)   
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
           เคร่ืองจกัร   

   อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งทางและ   

  
ท่ีดิน 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 
และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 

 ติดตั้ง และ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

  
ยานพาหนะ 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 198,860  2,447,496  12,989,589  441,284  8,343  453,665  16,539,237 
เพ่ิมข้ึน -  30,963  415,603  53,867  -  2,027,446  2,527,879 
โอน -  174,777  1,547,349  -  -  (1,722,126)  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  (3,486)  (672,102)  (14,251)  -  (20,805)  (710,644) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
อตัราแลกเปล่ียน 3,692  45,521  240,468  8,306  154  14,041  312,182 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ               
   1 เมษำยน 2562 202,552  2,695,271  14,520,907  489,206  8,497  752,221  18,668,654 
เพ่ิมข้ึน -  35,913  376,113  19,988  -  2,054,356  2,486,370 
โอน -  24,970  2,361,454  284  -  (2,386,708)  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (170,064)  (26,912)  -  (4,073)  (201,049) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
อตัราแลกเปล่ียน 5,473  75,041  410,300  12,321  230  133,417  636,782 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 208,025  2,831,195  17,498,710  494,887  8,727  549,213  21,590,757 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
           เคร่ืองจกัร   

   อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งทางและ   

  
ท่ีดิน 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 
และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 

 ติดตั้ง และ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

  
ยานพาหนะ 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 -  (1,996,129)  (11,365,983)  (378,271)  (5,067)  -  (13,745,450) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (151,845)  (954,619)  (37,502)  (1,262)  -  (1,145,228) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  234  648,905  12,114  -  -  661,253 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
อตัราแลกเปล่ียน -  (37,805)  (171,371)  (5,332)  19  -  (214,489) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ               
   1 เมษำยน 2562 -  (2,185,545)  (11,843,068)  (408,991)  (6,310)  -  (14,443,914) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (147,902)  (1,565,906)  (35,892)  (1,212)  -  (1,750,912) 
โอน -  341  (197)  (146)  2  -  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  145,565  26,458  -  -  172,023 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง              
อตัราแลกเปล่ียน -  (56,487)  (312,444)  (8,728)  (89)  -  (377,748) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 -  (2,389,593)  (13,576,050)  (427,299)  (7,609)  -  (16,400,551) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
           เคร่ืองจกัร   

   อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    ระหวา่งทางและ   

  
ท่ีดิน 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 
และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์ 

 ติดตั้ง และ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

  
ยานพาหนะ 

 สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
รวม 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 -  -  (191,731)  -  -  -  (191,731) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  1,636  -  -  -  1,636 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราแลกเปล่ียน -  -  

 
(3,557)  -  -  -  

 
(3,557) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ               
   1 เมษำยน 2562 -  -  (193,652)  -  -  -  (193,652) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  2,325  -  -  -  2,325 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราแลกเปล่ียน -  -  (5,082)  -  -  -  (5,082) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 -  -  (196,409)  -  -  -  (196,409) 
              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 202,552  509,726  2,484,187  80,215  2,187  752,221  4,031,088 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 208,025  441,602  3,726,251  67,588  1,118  549,213  4,993,797 
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ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคา 
เต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 13,947 ลา้นบาท (2562: 12,540 ล้านบาท) 
  

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 
 

 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     เคร่ืองตกแต่ง   
     ติดตั้ง และ   

 เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองมือและ  เคร่ืองใช ้   
 อุปกรณ์  แม่พิมพ ์  ส านกังาน  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 273,679  1,940  797  276,416 
จ าหน่าย (60,596)  (21)  (91)  (60,708) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราแลกเปล่ียน 5,082  36  15  5,133 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ         
   1 เมษำยน 2562 218,165  1,955  721  220,841 
จ าหน่าย (326)  (1,185)  -  (1,511) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราแลกเปล่ียน 5,894  53  24  5,971 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 223,733  823  745  225,301 
        

ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 (172,071)  (302)  (665)  (173,038) 
จ าหน่าย 34,527  3  32  34,562 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราแลกเปล่ียน (3,195)  (6)  (12)  (3,213) 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ         
   1 เมษำยน 2562 (140,739)  (305)  (645)  (141,689) 
จ าหน่าย 326  187  -  513 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราแลกเปล่ียน (3,802)  (8)  (22)  (3,832) 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 (144,215)  (126)  (667)  (145,008) 
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 งบกำรเงนิรวม/ งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     เคร่ืองตกแต่ง   

     ติดตั้ง และ   
 เคร่ืองจกัรและ  เคร่ืองมือและ  เคร่ืองใช ้   
 อุปกรณ์  แม่พิมพ ์  ส านกังาน  รวม 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 (101,608)  (1,638)  (132)  (103,378) 
จ าหน่าย 26,069  18  59  26,146 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราแลกเปล่ียน (1,887)  (30)  (3)  (1,920) 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ         
   1 เมษำยน 2562 (77,426)  (1,650)  (76)  (79,152) 
จ าหน่าย -  998  -  998 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
อตัราแลกเปล่ียน (2,091)  (45)  (2)  (2,138) 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 (79,517)  (697)  (78)  (80,292) 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 -  -  -  - 

 
กลุ่มบริษทั/บริษทัไดมี้การสอบทานสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาสและไดต้ั้งค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไม่น ากลบัมาใชใ้นการผลิตอีก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีก่อนค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจ านวนประมาณ 80.3 
ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (2562: 79.2 ล้านบาท)  
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12 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

  งบกำรเงนิรวม 
  ค่ำควำมนิยม  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

    
ค่าใชจ่้าย 
รอตดับญัชี  

ทรัพยสิ์น 
ทางปัญญา  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561  575,324  33,019  37,005  145,458  153,672  369,154 
เพ่ิมข้ึน  -  -  -  31,784  -  31,784 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (100,286)  -  -  (13,223)  (153,672)  (166,895) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
  อตัราแลกเปล่ียน 

 
-  613  687  2,741 

 
-  4,041 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562  475,038  33,632  37,692  166,760  -  238,084 
เพ่ิมข้ึน  -  -  -  22,029  -  22,029 
ตดัจ าหน่าย  -  -  -  (11,422)  -  (11,422) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
  อตัราแลกเปล่ียน 

 
-  909  1,018  4,858 

 
-  6,785 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563  475,038  34,541  38,710  182,225  -  255,476 
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  งบกำรเงนิรวม 
  ค่ำควำมนิยม  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

    
ค่าใชจ่้าย 
รอตดับญัชี  

ทรัพยสิ์น 
ทางปัญญา  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้  รวม 

  (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่าย             
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561  -  (6,604)  (33,046)  (138,416)  (115,368)  (293,434) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  -  -   (388)  (22,636)  -  (23,024) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  -  -  -  12,019  115,368  127,387 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง             
  อตัราแลกเปล่ียน  -  (123)  (607)  (1,741)  -  (2,471) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562  -  (6,727)  (34,041)  (150,774)  -  (191,542) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  -  -  (371)  (20,808)  -  (21,179) 
ตดัจ าหน่าย  -  -  -  11,421  -  11,421 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง             
  อตัราแลกเปล่ียน  -  (182)  (940)  (4,014)  -  (5,136) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563  -  (6,909)  (35,352)  (164,175)  -  (206,436) 

 

   

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                           59 รายงานประจําปี 2563



  งบกำรเงนิรวม 
  ค่ำควำมนิยม  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
    ค่าใชจ่้าย  ทรัพยสิ์น  โปรแกรม  ความสมัพนัธ์   
    รอตดับญัชี  ทางปัญญา  คอมพิวเตอร์  กบัลูกคา้  รวม 
  (พันบาท) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า             
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561  (172,228)  (26,415)  (2,960)  (1,497)  (38,304)  (69,176) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  100,286  -  -  1,204  38,304  39,508 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง             
  อตัราแลกเปล่ียน  -  (490)  (55)  (24)  -  (569) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562  (71,942)  (26,905)  (3,015)  (317)  -  (30,237) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง             
  อตัราแลกเปล่ียน  -  (727)  (81)  (9)  -  (817) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563  (71,942)  (27,632)  (3,096)  (326)  -  (31,054) 

             
มูลค่าสุทธิทางบัญชี             
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562  403,096  -  636  15,669  -  16,305 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563  403,096  -  262  17,724  -  17,986 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 ทรัพยสิ์น 
ทางปัญญา 

 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 30,809  143,773  174,582 
เพ่ิมข้ึน -  31,784  31,784 
ตดัจ าหน่าย -  (12,019)  (12,019) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
  อตัราแลกเปล่ียน 572  2,714  3,286 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562 31,381  166,252  197,633 
เพ่ิมข้ึน -  22,029  22,029 
ตดัจ าหน่าย -  (11,422)  (11,422) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
  อตัราแลกเปล่ียน 848  4,844  5,692 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 32,229  181,703  213,932 

      

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 (30,809)  (137,916)  (168,725) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  (22,636)  (22,636) 
ตดัจ าหน่าย -  12,019  12,019 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
  อตัราแลกเปล่ียน (572)  (1,731)  (2,303) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562 (31,381)  (150,264)  (181,645) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  (20,808)  (20,808) 
ตดัจ าหน่าย -  11,421  11,421 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
  อตัราแลกเปล่ียน (848)  (4,000)  (4,848) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 (32,229)  (163,651)  (195,880) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

 ทรัพยสิ์น 
ทางปัญญา 

 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

  
รวม 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 -  (313)  (313) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
  อตัราแลกเปล่ียน -  (6)  (6) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562 -  (319)  (319) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง 
  อตัราแลกเปล่ียน -  (8)  (8) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 -  (327)  (327) 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 -  15,669  15,669 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 -  17,725  17,725 

 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีค่าความนิยม 
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงตอ้งเป็นหน่วยในระดบัท่ีเล็กท่ีสุดภายในกิจการท่ีใชใ้นการ
ประเมินค่าความนิยม เพ่ือประโยชนใ์นการบริหารภายในกิจการ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่า 
ความนิยมถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
การด าเนินงานต่อเน่ืองของ Acrathon Precision Technologies (HK) Limited 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใชข้องหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดมีดงัน้ี  
 

  Acrathon Precision  
Technologies (HK) Limited 

  2563  2562 
            (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  8.0  10.0 
อตัราการเติบโต  0.0  0.0 
ประมาณการการเติบโตของก าไร ก่อนดอกเบ้ียจ่าย 

ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  
 

0.0 
  

0.0 
 

อตัราคิดลดท่ีใชค้  านวณมาจากตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนซ่ึงประกอบดว้ยขอ้สมมติทางการเงินท่ีส าคญั
เช่น ตน้ทุนของหน้ีสิน และตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

อตัราการเติบโตพิจารณาจากค่าเฉล่ียการเติบโตในอดีตของก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย  

 

ประมาณการการเติบโตของก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่ายประมาณมาจากการ
ประมาณการผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตโดยอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยการเติบโต
ของรายไดท่ี้คาดไว ้ ซ่ึงการเติบโตของรายได้ท่ีคาดไวป้ระมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมา และ
ประมาณการการเติบโตของยอดขายในอนาคต 
 

จากผลการทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละแห่งในปี 2560 กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดหลายหน่วยท่ีมีประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เป็นจ านวนเงินรวม 175.33 ลา้นบาท จ านวน 39.63 ลา้นบาท และจ านวน 26.99 ลา้นบาท ตามล าดบัในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการ
ซ้ือบริษทับริษทัย่อยทางออ้มทั้งสองแห่ง ซ่ึงคือ EntroComponent Solutions Singapore Pte Ltd. และ ECS-MPT (US) 
Corporation จ านวน 100.29 ลา้นบาท และ 75.04 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดถู้กตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าทั้งจ านวนแลว้   
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ECS-MPT (US) Corporation ไดจ้ดทะเบียนการช าระบญัชีกบัหน่วยงานจดทะเบียนบริษทั
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้ช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้วในวันเดียวกัน ดังนั้ น กลุ่มบริษัทจึงตัดจ าหน่าย 
ค่าความนิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ี ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 75.04 ลา้นบาทและค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่าจ านวน 75.04 ลา้นบาท ออกจากบญัชีในปีดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 Acrathon Precision Technologies (HK) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางตรงจ าหน่ายเงิน
ลงทุนใน EntroComponent Solutions Singapore Pte Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทางออ้ม ตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขาย
กิจการให้แก่กิจการภายนอกอ่ืน รายการดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงตดั
จ าหน่ายค่าความนิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดน้ี ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 100.29 ลา้นบาทและ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวน 100.29 ลา้นบาท ออกจากบญัชีในปีดงักล่าว 
 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยมเหลือ
จ านวน 1 หน่วย ซ่ึงคือค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจใน Acrathon Precision Technologies (HK) Limited 
(“APT”) โดยมีราคาทุนจ านวน 475.04 ล้านบาท (2562: 475.04 ล้านบาท) กลุ่มบริษัททดสอบการด้อยค่าของค่า 
ความนิยมเป็นประจ าทุกปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ผูบ้ริหารไดป้ระเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือ APT และสรุปว่าจ านวนค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยมของ APT ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

13 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 190,480  76,552  267,155  122,070 
กิจการอ่ืน  803,132  637,284  782,561  623,812 
รวม  993,612  713,836  1,049,716  745,882 

  
14 เจ้ำหนีอ่ื้น 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจา้หน้ีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 413,072  399,352  412,611  398,804 
เจา้หน้ีอ่ืน 134,466  116,536  126,343  112,513 
รวม 547,538  515,888  538,954  511,317 
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15 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
   คา้งจ่าย 

 
422,272  421,797  300,760  328,270 

หน้ีสินของโครงการสมทบเงิน 
   ท่ีก าหนดไว ้

 
6 120,661  104,563  -  

 
- 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  100,241  80,723  70,760   57,484 
เงินรับล่วงหนา้  20,987  23,962  20,987  23,962 
อ่ืนๆ  18,854  6,636  14,247  2,150 
รวม  683,015  637,681  406,754  411,866 

 

16 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563  2562 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับ     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้  601,194  419,835 

รวม  601,194  419,835 
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 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2563  2562 
  (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้  199,254  61,089 

รวม  199,254  61,089 
 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  17,776  - 
รวม  17,776  - 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

มลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการ 
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 หมายเหตุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562 และ 2561  419,835  358,746 
     

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 21    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  69,699  50,755 
ตน้ทุนบริการในอดีต  115,068  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  14,487  10,334 
  199,254  61,089 
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มลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการ 
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 
  (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
 

 
 

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  32,714  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  (1,262)  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (49,228)  - 

  (17,776)  - 

     
ผลประโยชนจ่์าย  (119)  - 
  (119)  - 
     
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  601,194  419,835 

 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

  งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

  2563  2562 
  (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย  184,961  57,108 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร  14,293  3,981 
รวม  199,254  61,089 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 400 วนั บริษทัจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในรอบปีบัญชีปัจจุบัน เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทั/
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึน 
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ข้อสมมตหิลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.81  3.19 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.00-5.40     4.40-5.50 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 6.38  8.25 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 13.35 ปี  
(2562: 14 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได ้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (68,183)  (44,550)  80,956  52,778 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   87,907  57,457  (74,920)  (49,078) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (70,906)  (46,667)  32,446  21,254 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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17 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

  2563  2562 

 จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2,085,862  3,754,551  2,085,862  3,754,551 

         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562 และ 2561         
- หุน้สามญั 1.8 2,085,862  3,754,551  2,085,862  3,754,551 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม            
- หุ้นสำมญั 1.8 2,085,862  3,754,551  2,085,862  3,754,551 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 

 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

18 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง  
(“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของ ประกอบดว้ยผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดจากงบ
การเงินในสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัหรือ/และของหน่วยงานต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
น าเสนองบการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทั 

 

19 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท/บริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความเท่ียงตรงสูง (Precision components) ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั
มีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ และรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานและสินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของแต่ละกิจการภายในกลุ่มกิจการ และสถานท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์ตามล าดบั 

 

รายไดข้องส่วนงานประเทศไทยและสินทรัพยข์องส่วนงานประเทศไทยแสดงถึงรายไดแ้ละสินทรัพยข์องบริษทั 
  

 งบกำรเงนิรวม 

 ประเทศไทย  ต่ำงประเทศ  ตัดรำยกำรระหว่ำงกนั  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 12,731,024  12,846,943  1,290,015  1,332,088  (1,087,679)  (1,160,710)  12,933,360  13,018,321 
ตน้ทุนขาย (12,099,440)  (11,523,795)  (801,200)  (830,667)  1,102,066  1,112,457  (11,798,574)  (11,242,005) 
ก าไรขั้นตน้ 631,584  1,323,148  488,815  501,421  14,387  (48,253)  1,134,786  1,776,316 
                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อน 
ภาษีเงินได ้

  
   

 
 

 
 

 
 

 
677,286 

 
1,318,543 

ภาษีเงินได ้            (17,351)  (14,955) 
ก ำไรส ำหรับปี             659,935  1,303,588 

 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,993,797  4,031,088  45,806  15,869  -  -  5,039,603  4,046,957 
สินทรัพยอ่ื์น 8,614,683  7,898,430 0 887,022  740,567  (439,943)  (327,429)  9,061,763  8,311,568 
รวมสินทรัพย์ 13,608,480  11,929,518  932,828  756,436  (439,943)  (327,429)  14,101,366  12,358,525 

                
รวมหนีสิ้น 2,663,564  2,246,169  1,241,639  1,182,769  (999,613)  (970,749)  2,905,590  2,458,189 
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ยอดคงเหลือของสัญญา 
 
ตารางต่อไปน้ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีเกิดจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 7 3,010,248  2,132,799  3,075,460  2,217,753 

 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการประกอบธุรกิจการ
ผลิตแขนจบัหัวอ่านส าหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (“กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม”) จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม กิจการท่ีไดรั้บ  
กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ    กิจการท่ีไดรั้บ  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บ   

 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 5,014,649  485  5,015,134  5,493,160  190,594  5,683,754 
ขายต่างประเทศทางออ้ม 7,715,890  -  7,715,890  7,163,189  -  7,163,189 
รวมรำยได้ 12,730,539  485  12,731,024  12,656,349  190,594  12,846,943 
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20 รำยได้อ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 4 59,344  69,082  50,868  74,085 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก  25,458  36,903  25,166  35,265 
อ่ืนๆ  1,972  3,511  1,597  3,435 

รวม  86,774  109,496  77,631  112,785 

 
21 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินเดือน ค่าแรง และโบนสั  2,334,386  2,201,480  1,983,113  1,863,210 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  77,517  75,933  61,357  56,929 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 16 199,254  61,089  199,254  61,089 
อ่ืนๆ  422,130  382,683  317,292  219,753 
รวม  3,033,287  2,721,185  2,561,016  2,200,981 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานบนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิก
ของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนกังานทุก
เดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 หรืออตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
น้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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บริษทัย่อยในฮ่องกง - สาธารณรัฐประชาชนจีนไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย โดย
พนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานทุกเดือนโดยมีก าหนดจ านวนเงินเดือนสูงสุด 
ไม่เกิน 30,000 เหรียญฮ่องกงต่อเดือน (2562: 30,000 เหรียญฮ่องกงต่อเดือน) ซ่ึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

บริษทัย่อยของบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกาไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพภายใตก้ฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือใหพ้นกังานสามารถสะสมเงินส าหรับการเกษียณอายุ โดยพนกังานสามารถจ่ายเงินสะสมตามความสมคัรใจ จน
สูงสุดถึง 19,500 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี (บนฐานก่อนภาษี) นอกจากน้ี ส าหรับพนกังานท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป 
สามารถจ่ายเงินสะสมไดเ้พ่ิมอีก 6,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัยอ่ยจ่ายสมทบดว้ยจ านวนท่ีสอดคลอ้งกนัโดยจ่าย 
1.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 1.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา ส าหรับร้อยละ 4 แรกของค่าแรงท่ีเขา้เกณฑ์ ตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2550 บริษทัย่อยไดเ้ร่ิมใช ้The Safe Harbor Plan ซ่ึงเงินจ่ายสมทบของบริษทัย่อยดงักล่าว เป็นสิทธิของ
พนกังานของบริษทัยอ่ยโดยทนัที 
 

Non-qualified defined contribution deferred compensation plan 
 

Magnecomp Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา สนบัสนุนโครงการสมทบ
เงินท่ีก าหนดไวแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ผูเ้ข้าร่วมโครงการจะสมทบเงินเข้าโครงการได้สูงสุดร้อยละ 50 ของ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนกังานท่ีมีสิทธิไดรั้บ จ านวนเงินท่ีถูกสมทบเขา้โครงการถูกลงทุนตามแผนการ
ลงทุนท่ีเลือกโดยผู ้เข้าร่วมโครงการ และแสดงเป็นรายการ สินทรัพย์ท่ีถือไว้ส าหรับหน้ีสินค่าตอบแทน
ผลประโยชนข์องพนกังานรอการตดับญัชี ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 
 

 

22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ  
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมาย

เหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
 การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป         
    และงานระหวา่งท า  (98,020)  (558,939)  (81,337)  (604,432) 
 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  6,380,261  7,052,780  6,861,152  7,610,665 
 ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั  8 131,345  72,215  133,447  74,535 
 ค่าเผื่อ (กลบัรายการ) ขาดทุนจาก 
การปรับมูลค่าสินคา้ 8 (49,211) 

 
43,808 

 
(49,217) 

 
43,885 

 การตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 44,951  25,491  42,940  25,491 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมาย

เหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 21 3,033,287  2,721,185  2,561,016  2,200,981 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11, 12 1,776,583  1,172,925  1,771,720  1,167,864 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  329,687  343,974  296,505  308,004 
 ค่าบริการจา้งเหมาแรงงาน  223,998  325,940  303,133  383,169 
 ค่าสาธารณูปโภค  283,119  274,632  257,842  247,883 
 ค่าเดินทาง  195,475  210,843  176,400  191,089 
 อากรขาเขา้และขาออก  20,387  26,805  13,879  19,124 
 ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย  23,099  23,552  20,509  20,056 
 ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  66,875  59,866  38,949  17,504 
 ค่าเช่า  43,275   49,710  13,089  13,468 
 ค่าใชจ่้ายส านกังาน  18,329  21,276  16,724  19,582 
 ค่าติดต่อส่ือสาร  9,651  10,144  4,908  5,018 
 ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน         
ในบริษทัยอ่ย  -  8,844  -  - 

 ค่าเผื่อ (กลบัรายการ) หน้ีสูญและ 
หน้ีสงสยัจะสูญ 4 - 

 
- 

 
(143,202) 

  
55,599 

 อ่ืนๆ  37,350  46,276  30,073  54,955 
 รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจดั
จ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำร 

 

12,470,441 

 

11,931,327 

 

12,268,530 

 

11,854,440 
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23 ภำษเีงินได้ 
 

ภาษี เ งินไ ด้ที่ รั บ รู้ ในก า ไรห รือ
ขาดทุน 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   2563  2562  2563  2562 
   (พันบาท) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั    22,550  13,601  10,030  3,442 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูง
ไป) 

  
(5,610) 

 
14 

 
(3,442) 

 
- 

   16,940  13,615  6,588  3,442 
          
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี           
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว      412  1,340  -  - 
รวม   17,352  14,955  6,588  3,442 

  

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   677,286    1,318,542 
อตัราภาษี         
   ร้อยละ 20 ส าหรับประเทศไทย, 
   ร้อยละ 16.5 ส าหรับฮ่องกง - สาธารณรัฐประชาชนจีน,  
   ร้อยละ 17 ส าหรับประเทศสิงคโปร์,  
   ร้อยละ 21 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา  
   และร้อยละ 25 ส าหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน   160,338 

 

  329,530 
รายการสุทธิของค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  
 ก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามสิทธิประโยชนจ์ากการ 
 ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆทางภาษี   (137,376) 

 

  (314,589) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   (5,610)    14 
รวม 2.56  17,352  1.13  14,955 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   670,494    1,230,742 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดข้องประเทศไทย 20.00  134,099  20.00  246,148 
รายการสุทธิของค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  
 ก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามสิทธิประโยชน์ 
 จากการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน ์
 อ่ืนๆทางภาษี   (124,069) 

 

  (242,706) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (3,442)    - 
รวม 0.98  6,588  0.28  3,442 

 

การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล  
 

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัจดทะเบียนเป็นส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ ซ่ึงท าให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามท่ีกล่าวในยอ่หนา้ถดัไปเป็นเวลาสิบหา้รอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนั  
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 586) พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ก าหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับบริษทัท่ีเป็นส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ 
ท่ีใหบ้ริการแก่วิสาหกิจในเครือท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย จากอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ เหลือเป็นอตัราร้อยละ 
10 (รายไดท่ี้ไดรั้บการลดอตัราภาษีเงินไดเ้ฉพาะท่ีมีจ านวนรวมกนัไม่เกินกวา่รายไดซ่ึ้งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได)้ และ
ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับรายไดจ้ากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
ทั้งน้ี บริษทัไดน้ าอตัราภาษีตามประเภทดงักล่าวมาใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับเดือนเมษายนและ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 บริษทัยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกเป็นส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ และขอจดทะเบียนเป็น
ศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงท าใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามท่ีกล่าวในย่อหนา้ถดัไปเป็นเวลา
สิบห้ารอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนั รอบระยะเวลาบญัชีแรกของการเป็นศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศเร่ิม 
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 674) พ.ศ. 2561 
ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 ก าหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ บริษทัท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ เพ่ือประกอบกิจการให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการ
สนบัสนุน หรือใหบ้ริการดา้นการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากอตัราร้อยละ 20 
ของก าไรสุทธิ เหลือเป็นอัตราร้อยละ 3, 5 และ 8 แล้วแต่กรณีตามเง่ือนไขแห่งประมวลรัษฎากรฉบับน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1    ผลต่างจากการ  ณ วนัที่ 31 
 เมษำยน  ก าไร  เปล่ียนแปลง  มนีำคม 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 2562  หรือขาดทุน  อตัราแลกเปล่ียน  2563 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,961  (1,594)  46  3,413 
สินคา้คงเหลือ 2,376  (107)  58  2,328 
ประมาณการหน้ีสิน 5,537  1,289  221  7,046 
รวม 12,874  (412)  325  12,787 

  
 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1    ผลต่างจากการ  ณ วนัที่ 31 
 เมษำยน  ก าไร  เปล่ียนแปลง  มนีำคม 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 2561  หรือขาดทุน  อตัราแลกเปล่ียน  2562 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,805  (1,997)  153  4,961 
สินคา้คงเหลือ 2,785  (467)  58  2,376 
ประมาณการหน้ีสิน 4,347  1,124  66  5,537 
รวม 13,937  (1,340)  277  12,874 
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24 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันหุ้น/ พันบาท) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม  
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของ
บริษทั 659,935  1,303,588  663,905  1,227,299 

        

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 2,085,862  2,085,862  2,085,862  2,085,862 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.32  0.62  0.32  0.59 
 

25 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดและอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่มี
การถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้  
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มี
ความสมดุลของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของ
การจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุ่มบริษทั/บริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน  
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงั
ก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั/บริษทั กลุ่มบริษทั/บริษทัมีความเส่ียงดา้น
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กลุ่มบริษทั/บริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยใหเ้งินกูย้ืม
ระยะสั้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัปรับอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงอตัราก าไร
ของดอกเบ้ียใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือ
ก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2563         
หมุนเวยีน         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
1.2-2.6 3,283,456 

 
- 

 
- 

 
3,283,456 

รวม    3,283,456  -  -  3,283,456 

         
ปี 2562         
หมุนเวยีน         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
2.0-3.3 

 
2,786,705 

  
- 

  
- 

  
2,786,705 

รวม  2,786,705  -  -  2,786,705 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
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   31 มนีำคม 2563 
 อตัราแลกเปล่ียน  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

สกลุเงนิ 

เฉล่ีย (เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อ
หน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

 

สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

 

สินทรัพย ์

 

หน้ีสิน 
   (หลกัพัน) 
เงินบาท 32.6712  99,103  726,499  99,103  726,499 

เงินเหรียญสิงคโปร์ 1.4241  -  10  -  10 

เงินเยนญ่ีปุ่น (100 เยน) 1.0851  -  70,887  -  35,602 

เงินเหรียญฮ่องกง  7.7487  1,699  12,587  -  - 
เงินเรนมินบิจีน 7.0984  12,706  11,591  -  - 
เงินยโูร 0.9086  -  55  -  7 
          

 

   31 มนีำคม 2562 
 อตัราแลกเปล่ียน  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

สกลุเงนิ 

เฉล่ีย (เหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อ
หน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

 

สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

 

สินทรัพย ์

 

หน้ีสิน 
   (หลกัพัน) 
เงินบาท 31.8117  171,100  635,580  171,100  636,580 
เงินเหรียญสิงคโปร์ 1.3554  -  35  -  35 

เงินเยนญ่ีปุ่น (100 เยน) 1.1076  -  52,585  -  17,980 

เงินเหรียญฮ่องกง  7.8495  2,550  12,710  -  - 
เงินเรนมินบิจีน 6.7360  16,280  8,810  -  - 
เงินยโูร 0.8907  -  3  -  3 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั/บริษทัตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
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ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจาก
สินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางด้านสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั/บริษทั มีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแส 
เงินสดลดลง 
 
มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม 
แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหาก
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 
  งบกำรเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 มนีำคม 2563          
สินทรัพย์ทางการเงินที่          

   วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม          
หุน้กูแ้ละกองทุนรวม 120,661  -  120,661  -  120,661 
          
31 มนีำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินที่          

   วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม          
หุน้กูแ้ละกองทุนรวม 104,563  -  104,563  -  104,563 
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 เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น การประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

26 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าและบริการหลายฉบบัท่ีเก่ียวกบัการเช่าอาคาร โรงงาน หอ้งชุด ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ส านักงาน ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีต้องจ่ายช าระขั้นต ่าในอนาคต และภาระผูกพนัอ่ืนๆ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม    งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคต    
   ทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน      
   ที่บอกเลิกไม่ได้  

 

 

 

 

 

 
ภายใน 1 ปี 45,260  46,945  13,943  15,292 
1 - 5 ปี 49,610  64,803  27,442  12,261 
รวม 94,870  111,748  41,385  27,553 

        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 26,838  26,838  26,838  26,838 
รวม 26,838  26,838  26,838  26,838 

 

27 งบกำรเงินในสกลุเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงในสกลุเงินเหรียญสหรัฐซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ดงัน้ี 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

สินทรัพย์หมนุเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,276,948  36,528,026  12,989,951  33,358,882 
สินทรัพยท่ี์ถือไวส้ าหรับหน้ีสิน 
   ค่าตอบแทนผลประโยชนข์อง 
   พนกังานรอการตดับญัชี 

 
 

3,693,199  

 
 

3,286,928  

 
 

-  

 
 

- 
ลูกหน้ีการคา้ 92,137,663  67,044,495  93,886,423  69,715,015 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,123,569  2,075,958  2,032,656  2,040,050 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น  
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,500,000  

 
87,600,000  100,500,000  

 
87,600,000 

สินคา้คงเหลือ 47,981,650  48,225,866  48,012,565  48,743,028 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,271,837  2,826,440  1,775,146  2,398,495 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 263,984,866  247,587,713  259,196,741  243,855,470 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินลงทุนในบริษทัย่อย -  -  3,866,247  3,866,247 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 154,252,177  127,216,008  152,850,136  126,717,149 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการ 
ด าเนินงาน 6  

 
5  6  5 

ค่าความนิยม 12,454,836  12,454,836  -                 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 550,524  512,540  542,524  492,540 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 391,373  404,693  -                 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 97,676  97,676  72,676  72,676 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 167,746,592  140,685,758  157,331,589  131,148,617 
        

รวมสินทรัพย์ 431,731,458  388,273,471  416,528,330  375,004,087 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น        

        

หน้ีสินหมุนเวียน        

เจา้หน้ีการคา้ 30,412,474  22,439,410  32,129,695  23,446,783 
เจา้หน้ีอ่ืน 16,759,040  16,216,937  16,496,295  16,073,232 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,359,481  4,828,279  1,742,079  4,943,728 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 555,293  28,290  307,016  - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,905,732  20,045,481  12,449,933  12,947,003 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 69,992,020  63,558,397  63,125,018  57,410,746 
        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

   ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18,401,355  
 

13,197,518  18,401,355  
 

13,197,518 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 540,915  517,184  -  - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,942,270  13,714,702  18,401,355  13,197,518 
        

รวมหนีสิ้น 88,934,290  77,273,099  81,526,373  70,608,264 
        

ส่วนของผู้ถอืหุ้น        

ทุนเรือนหุน้        

ทุนจดทะเบียน 115,329,126  115,329,126  115,329,126  115,329,126 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 115,329,126  115,329,126  115,329,126  115,329,126 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 13,516  13,516  13,516  13,516 
        
        
        
        

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                          85 รายงานประจําปี 2563



งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
ก าไรสะสม        
จดัสรรแลว้        
   ทุนส ารองตามกฎหมาย 11,373,921  11,373,921  11,373,921  11,373,921 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 215,337,437  183,540,640  208,123,555  177,517,420 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 743,168  743,169  161,839  161,840 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 342,797,168  311,000,372  335,001,957  304,395,823 
        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 431,731,458  388,273,471  416,528,330  375,004,087 

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

รายได้        

รายไดจ้ากการขาย 421,130,055  403,763,760  414,611,063  398,456,929 
ดอกเบ้ียรับ 3,203,008  3,388,888  3,210,570  3,456,833 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 891,548  410,512  978,490  442,811 
รายไดอ่ื้น 2,822,929  6,768,858  2,537,449  6,942,337 
รวมรำยได้ 428,047,540  414,332,018  421,337,572  409,298,910 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 
 (เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ค่าใช้จ่าย        
ตน้ทุนขาย 374,697,330  345,060,695  384,444,591  354,153,307 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,936,132  2,110,245  657,828  561,003 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19,646,902  18,914,877  6,003,281  9,810,977 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 
   ในบริษทัยอ่ย -     276,610  -  - 
รวมค่ำใช้จ่ำย 396,280,364  366,362,427  391,105,700  364,525,287 
        

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 31,767,176  47,969,591  30,231,872  44,773,623 
ภาษีเงินได ้ (543,450)         (462,914)  (198,807)  (108,209) 
ก ำไรส ำหรับปี 31,223,726  47,506,677  30,033,065  44,665,414 
        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่    
   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง        

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่        

ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้ 573,069  -  573,069  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี  
   - สุทธิจำกภำษเีงินได้ 573,069  -  573,069  - 
        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 31,796,795  47,506,677  30,606,134  44,665,414 
        

ก ำไรต่อหุ้น        
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.02  0.02  0.01  0.02 
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28 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั ซ่ึงคาดวา่
จะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะ
มีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
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29 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่    
 

รายการบางรายการในงบการเงินรวมปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอ 
งบการเงินรวมปี 2563 การจดัประเภทรายการใหม่เป็นดงัน้ี 
 
  2562 
  งบกำรเงนิรวม 

  ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท
ใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท
ใหม่ 

 หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

  (ล้านบาท)  (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
งบแสดงฐานะการเงิน             
เงินลงทุนชัว่คราว  105  (105)     -  3  (3)  - 
สินทรัพยท่ี์ถือไว ้
  ส าหรับหน้ีสิน 
  ค่าตอบแทน 
  ผลประโยชน์ของ 
  พนกังานรอการ 
  ตดับญัชี 

 

 

  
 
 
 
 

105 

  
 

 
 
 

105 

  
 
 
 
 

- 

  
 
 
 
 

3 

  
 
 
 
 

3 

    -      -   

 
 การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่   
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