











 























 
                 
 









      

            









 


บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2561


 


 


 












 












































 







 











บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

4
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2561
















 






















 




 




 




 




 




 




 











บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

7
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

8

รายงานประจำ�ปี 2561









 

 

 

 

 

 

 





 






 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

9
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

10

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

11

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

12

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

13

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

14

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

15

รายงานประจำ�ปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
31 มีนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
หมายเหตุ
2561
2560
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้ การค้า
สิลูกนหนี
ทรั้พอื่นย์ ห- มุกินจการที
เวียน ่เกี่ยวข้องกัน
เงิเงินนสดและรายการเที
าเงิน่เกีสด
่ยวข้องกัน
ให้กยู้ ืมระยะสั้น -ยกิบเท่
จการที
เงิสิ นนค้ลงทุ
นอื่นอ
าคงเหลื
ลูสิกนหนี
ทรั้ พการค้
ย์หมุานเวียนอื่น
ลูรวมสิ
กหนีน้ อทรั
ื่น -พกิย์จหการที
มุนเวี่เกีย่ยนวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิสินนทรั
ค้าคงเหลื
พย์ ไม่ หอมุนเวียน
สิเงินนทรั
มุนเวีษยทั นอื
ลงทุพนย์หในบริ
ย่อ่นย
รวมสิ
นทรัพย์และอุ
หมุนปเวีกรณ์
ยน
ที่ดิน อาคาร
อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
สิค่านความนิ
ทรั พย์ ไยม่มหมุนเวียน
เงิสิ นนทรั
ลงทุพนย์ไในบริ
ทั ย่อ่นย
ม่มีตวั ษตนอื
ทีสิ ่นดินทรัอาคาร
พย์ภาษีและอุ
เงินได้ปกรณ์
รอการตัดบัญชี
อุสิปนกรณ์
ท
่
ี
ไ
ม่
ไ
ด้
ใ
ช้
ใ
นการด
ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น าเนิ นงาน
ค่รวมสิ
าความนิ
นทรัยพมย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ภพาษีย์เงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
5
หมายเหตุ
6
4, 7
4
54
68
4,97
4
4
8
109
11
11
12
10
12
11
13
11
12
12
13

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

31 มีนาคม
2561
(บาท)

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
31 มีนาคม
881,746,453 1,984,762,827
778,649,813 1,890,589,242
2561
2560
2561
2560
707,736,543 2,124,382,710
624,636,000 2,067,006,000
2,863,530,183 3,000,427,602(บาท) 2,984,138,057 3,081,819,993
111,563,363
31,773,053
114,120,779
28,100,844
881,746,453
1,984,762,827
778,649,813
1,890,589,242
2,498,544,000
2,654,703,000
707,736,543
2,124,382,710
624,636,000
2,067,006,000
1,018,750,437 1,506,580,828
967,280,173 1,433,293,824
2,863,530,183
77,934,303 3,000,427,602
68,375,319 2,984,138,057
56,768,856 3,081,819,993
46,537,504
111,563,363
31,773,053
114,120,779
28,100,844
8,159,805,282 8,716,302,339 8,180,296,678 8,547,347,407
2,498,544,000
2,654,703,000
1,018,750,437 1,506,580,828
967,280,173 1,433,293,824
77,934,303
68,375,319
56,768,856
46,537,504
120,749,853
133,192,561
8,159,805,282 2,867,825,886
8,716,302,339 2,602,055,744
8,180,296,678 2,833,968,779
8,547,347,407
2,620,306,544
281
481
281
481
403,095,281
403,095,281
120,749,853
133,192,561
6,543,842
14,203,950
5,544,425
12,688,144
2,620,306,544
2,867,825,886
2,602,055,744
2,833,968,779
13,936,660
19,678,758
281
481
281
481
3,050,597
3,364,948
2,269,802
2,503,695
403,095,281
403,095,281
3,046,933,205 3,308,169,304 2,730,620,105 2,982,353,660
6,543,842
14,203,950
5,544,425
12,688,144
13,936,660 12,024,471,643
19,678,758 10,910,916,783
11,206,738,487
11,529,701,067
3,050,597
3,364,948
2,269,802
2,503,695
3,046,933,205 3,308,169,304 2,730,620,105 2,982,353,660
11,206,738,487 12,024,471,643 10,910,916,783 11,529,701,067

5

165

รายงานประจำ�ปี 2561

บริ ษัท แมกเนคอมพ์ พรี ซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

31 มีนาคม

2561

2560

2561

2560

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

4, 15
16
4
4, 14
17

18

รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

1,112,899,282
614,500,782
76,880,604
4,066,818
690,313,324
2,498,660,810

1,129,265,286
389,709,314
12,411,234
61,665,679
4,821,394
732,417,496
2,330,290,403

1,178,511,298
589,279,042
88,462,761
476,106,493
2,332,359,594

1,131,869,300
376,622,032
20,025,498
479,817,927
2,008,334,757

358,745,851
358,745,851

297,024,835
297,024,835

358,745,851
358,745,851

297,024,835
297,024,835

2,857,406,661

2,627,315,238

2,691,105,445

2,305,359,592

6
17

รายงานประจำ�ปี 2561

บริ ษัท แมกเนคอมพ์ พรี ซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม

31 มีนาคม

2561

2560

2561

2560

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

19

3,754,551,218
3,754,551,218

3,754,551,218
3,754,551,218

3,754,551,218
3,754,551,218

440,000

440,000

440,000

440,000

318,490,000
4,638,504,469
(362,653,861)
8,349,331,826

283,440,000
5,125,777,093
232,948,094
9,397,156,405

318,490,000
4,441,250,872
(294,920,752)
8,219,811,338

283,440,000
4,826,704,187
359,206,070
9,224,341,475

19

20
20

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

3,754,551,218
3,754,551,218

11,206,738,487 12,024,471,643 10,910,916,783 11,529,701,067

187

รายงานประจำ�ปี 2561

บริ ษัท แมกเนคอมพ์ พรี ซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 มีนาคม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม

2561

2560

2561

2560

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

21, 26
4, 22

24
21

12
10

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

12,544,623,091 13,542,479,624 12,272,553,515 13,248,678,104
145,525,566
85,341,924
124,178,797
81,865,075
12,690,148,657 13,627,821,548 12,396,732,312 13,330,543,179

11,277,816,820 11,811,799,392 11,403,954,445 11,892,291,956
87,337,581
90,814,756
23,440,280
37,447,741
645,576,893
725,837,983
204,544,944
255,267,479
214,957,445
379,243,200
64,234,631
17,242,131
63,829,729
14,938,803
1,085,154
825,119
12,076,051,079 12,861,476,826 11,695,769,398 12,579,189,179
614,097,578
(14,953,973)
599,143,605

8

19

766,344,722
5,010,979
771,355,701

700,962,914
700,962,914

751,354,000
751,354,000

รายงานประจำ�ปี 2561

บริ ษัท แมกเนคอมพ์ พรี ซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม

2560

2561

2560

(บาท)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

18

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

7,079,942
7,079,942

(8,435,335)
(8,435,335)

7,079,942
7,079,942

(595,601,955)
(595,601,955)

(167,253,335)
(167,253,335)

(654,126,822)
(654,126,822)

(228,898,613)
(228,898,613)

(604,037,290)

(160,173,393)

(662,562,157)

(221,818,671)

(4,893,685)

611,182,308

38,400,757

529,535,329

0.29

0.37

0.34

0.36

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

(8,435,335)
(8,435,335)

9

20

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

21

รายงานประจำ�ปี 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผู้ถอื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผู้ถอื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

20

28

20

28

หมายเหตุ

3,754,551,218

-

3,754,551,218

3,754,551,218

-

3,754,551,218

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

10

440,000

-

440,000

440,000

-

440,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

35,050,000
318,490,000

-

283,440,000

37,600,000
283,440,000

-

245,840,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

599,143,605
(8,435,335)
590,708,270
(35,050,000)
4,638,504,469

(1,042,930,894)
(1,042,930,894)

5,125,777,093

771,355,701
7,079,942
778,435,643
(37,600,000)
5,125,777,093

(521,465,447)
(521,465,447)

4,906,406,897

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

งบการเงินรวม
กาไรสะสม

(595,601,955)
(595,601,955)
(362,653,861)

-

232,948,094

(167,253,335)
(167,253,335)
232,948,094

-

400,201,429

ผลต่าง
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

(595,601,955)
(595,601,955)
(362,653,861)

-

232,948,094

(167,253,335)
(167,253,335)
232,948,094

-

400,201,429

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

599,143,605
(604,037,290)
(4,893,685)
8,349,331,826

(1,042,930,894)
(1,042,930,894)

9,397,156,405

771,355,701
(160,173,393)
611,182,308
9,397,156,405

(521,465,447)
(521,465,447)

9,307,439,544

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

22

รายงานประจำ�ปี 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

20

28

20

28

หมายเหตุ

3,754,551,218

-

3,754,551,218

3,754,551,218

-

3,754,551,218

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

11

440,000

-

440,000

440,000

-

440,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

35,050,000
318,490,000

-

283,440,000

37,600,000
283,440,000

-

245,840,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

700,962,914
(8,435,335)
692,527,579
(35,050,000)
4,441,250,872

(1,042,930,894)
(1,042,930,894)

4,826,704,187

751,354,000
7,079,942
758,433,942
(37,600,000)
4,826,704,187

(521,465,447)
(521,465,447)

4,627,335,692

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

(654,126,822)
(654,126,822)
(294,920,752)

-

359,206,070

(228,898,613)
(228,898,613)
359,206,070

-

588,104,683

(654,126,822)
(654,126,822)
(294,920,752)

-

359,206,070

(228,898,613)
(228,898,613)
359,206,070

-

588,104,683

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวม
องค์ประกอบอื่ น
ผลต่าง
จากการแปลงค่า
ของ
งบการเงิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

700,962,914
(662,562,157)
38,400,757
8,219,811,338

(1,042,930,894)
(1,042,930,894)

9,224,341,475

751,354,000
(221,818,671)
529,535,329
9,224,341,475

(521,465,447)
(521,465,447)

9,216,271,593

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กลับรายการหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
ค่าเผื่อมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างราคาทุนหรื อ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าตัดจาหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ประมาณการสาหรับเงินชดเชยพนักงาน (กลับรายการ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
(บาท)

25
11
12
10
11

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

771,355,701

700,962,914

751,354,000

14,953,973
1,085,154
1,020,771,887
23,484,506
9,453,552

(5,010,979)
825,119
1,369,781,362
37,320,593
26,998,299

1,013,612,809
23,087,974
-

1,343,611,822
17,746,526
379,243,200
-

(7,707,665)
(59,540,851)
28,487,040
117,814,918

214,957,445
(7,193,693)
(34,733,819)
5,328,447
(40,602,431)

(4,441,785)
(60,180,164)
26,569,533
(104,296,777)
120,360,848

(7,193,693)
(33,825,186)
7,608,958
(48,446,616)
(50,149,968)

(1,409,901)
36,690,128
53,416,046
(2,496,537)
1,834,145,855

1,867,889
22,307,810
42,085,694
4,440,337
2,409,727,774

(1,524,185)
36,690,128
53,416,046
1,804,257,341

1,867,889
22,307,810
42,085,694
2,426,210,436

136,613,653
(63,394,831)
342,199,833
(20,763,249)
(15,230,179)
(22,679,441)
63,745,238
(63,292,860)
(130,347)
2,191,213,672
(12,410,513)
2,178,803,159

(415,920,315)
(23,204,448)
66,709,679
24,566,064
(7,441,679)
(5,686,703)
(1,078,887)
53,114,907
2,100,786,392
(6,833,063)
2,093,953,329

221,797,023
(68,698,403)
313,687,072
(21,665,124)
47,866,363
(34,996,048)
68,145,369
(21,405,887)
(130,347)
2,308,857,359
2,308,857,359

(242,621,544)
(24,052,231)
73,759,088
23,140,603
(110,803,650)
(11,363,263)
(4,995,621)
27,446,776
2,156,720,594
2,156,720,594

12
22
22
24
24

18, 23

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนี ส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากการดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

599,143,605

12

23

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

2561

2560

2561

2560

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

46,164,790

31,776,986

45,575,210

31,304,928

เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)

1,416,646,167

(101,687,693)

1,442,370,000

(93,610,800)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(800,367,886)

(727,903,503)

(796,857,668)

(722,705,046)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

88,666,424

11,562,168

85,274,628

11,207,939

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(15,227,746)

(13,562,380)

(15,227,747)

(12,237,537)

(2,498,544,000)

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,762,662,251)

(799,814,422) (1,893,568,577)

(786,040,516)

(1,042,930,894)

(521,465,447) (1,042,930,894)

(521,465,447)

-

(2,654,703,000)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั

28

ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(1,244,104)
(55,963,276)

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,100,138,274)

(582,055)

-

-

62,813,786

-

-

-

-

-

(459,233,716) (1,042,930,894)

(521,465,447)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(683,997,366)

834,905,191

(627,642,112)

849,214,631

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน

1,984,762,827

1,183,392,490

1,890,589,242

1,094,019,323

(419,019,008)
881,746,453

(33,534,854)
1,984,762,827

(484,297,317)
778,649,813

(52,644,712)
1,890,589,242

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

5

13

24

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กาไรต่อหุน้
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุ

สารบัญ

31
32

งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั แมกเนคอมพ์ พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” หรื อ “แมกเนคอมพ์” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้น
ในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบี ยนตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิ น ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และมีสาขาสองแห่งตั้งอยูเ่ ลขที่ 1/25 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตาบลคานหาม
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และตั้งอยูเ่ ลขที่ 94 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิ น ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ตามลาดับ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิการเพิกถอนหุ น้ ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
บริ ษ ทั ต้อ งด าเนิ น การตามหลักเกณฑ์ก ารเพิ กถอนหุ ้น ที่ ส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนดไว้ การเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2551
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ดในระหว่างปี คือ บริ ษทั ที ดีเค คอร์ ปอเรชัน่ (ถือหุ น้ ร้อยละ 99.88) ซึ่ ง
จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการผลิตแขนจับหัวอ่านสาหรั บ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ฮ่องกง) จากัด
บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั แมกเนคอมพ์ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ดองกวน) จากัด
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กจิ การจัดตั้ง

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
2561
2560
(ร้ อยละ)

บริ ษทั ผูล้ งทุน/
จัดจาหน่าย

ฮ่องกง

100

100

พัฒนา,ขาย
และการตลาด
การผลิต

สหรัฐอเมริ กา

100

100

จีน

100

100
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อกิจการ

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั อีซีเอส-เอ็มพีที (อเมริ กา)
คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชนั่
สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด

ลักษณะธุรกิจ

พัฒนา,ขาย
และการตลาด
การผลิต

ประเทศ
ที่กจิ การจัดตั้ง

สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
2561
2560
(ร้ อยละ)

สหรัฐอเมริ กา

- (*)

100

สิ งคโปร์

100

100

(*) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริ ษทั อีซีเอส-เอ็มพีที (อเมริ กา) คอร์ ปอเรชัน่ ได้จดทะเบียนการชาระบัญชี กบั
หน่วยงานจดทะเบียนบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งได้ชาระบัญชีเสร็ จสิ้ นแล้วในวันเดียวกัน
2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 5566 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่
ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ น้ ั น มี ผ ลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษัท ในบางเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ข ้างต้น สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนามาใช้สาหรับการจัดทางบการเงินนี้
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถื อปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ เ หล่ า นี้ ซึ่ งคาดว่า ไม่ มีผ ลกระทบที่ มี
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(ข)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
เงินลงทุนอื่น – กองทุนรวม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

(ค)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของภาระผู ก พัน ตามผลประโยชน์ ที่
กาหนดไว้ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 (ฏ)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาเป็ นเงิ นเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั และแสดงเป็ นเงิ นบาท
ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลัก พันบาท ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็ นอย่างอื่น
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 5561 และ 5560 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
5561 และ 5560 ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 31

(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ค่าเผื่อสาหรับสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การด้อยค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
การทดสอบการด้อยค่าและเกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญใน
การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมูลค่ าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมูลค่ า มี การทบทวนข้อมูลที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มูลค่ า ที่ มีนัย ส าคัญอย่า ง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจาก
บุคคลที่ สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ป เกี่ ยวกับการวัดมูลค่ ารวมถึงการจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติ ที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 29 เครื่ องมือ
ทางการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก)

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิ จตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุม (ตามที่ กล่าวไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย)
ถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิ ดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้เกิ ดผลกระทบต่ อจานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษ ทั
วันที่ ซ้ื อกิ จการคื อ วันที่ อานาจในการควบคุ มนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ ซ้ื อกิ จการและการระบุ
เกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้ นเพื่อจ่ายชาระ
ให้แก่เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุ นที่ เ กี่ ยวข้องกับ การซื้ อของกลุ่มบริ ษ ทั ที่ เ กิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ า ที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุ รกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุ รกิ จเกิ ดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชี ยงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณ
การดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรั บรู ้สินทรั พย์ หรื อหนี้ สินเพิ่ มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมูลค่ า เพื่ อ
สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว
มีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิ ดผลกระทบต่อจานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยที่ ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ กู ซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึ ก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควมคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ งส่ วนได้เ สี ย ที่ ไ ม่มีอานาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ นในส่ วนของเจ้า ของที่ เ กี่ ย วข้องกับบริ ษ ทั ย่อยนั้น
กาไรหรื อ ขาดทุ นที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการสู ญเสี ย การควบคุ ม ในบริ ษ ทั ย่อยรั บรู ้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ส่ วนได้เ สี ย ใน
บริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในเดือนที่
เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

33
22

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เมื่ อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุ ม ความมี
อิ ทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้องกับ
หน่ วยงานต่ างประเทศนั้นต้องถูกจัด ประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุ นจากการ
จาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
รายการที่เป็ นตัวเงินที่ เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการ
จาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ)

สินค้ าคงเหลือ
วัตถุดิบ สิ นค้ าระหว่ างผลิต และสิ นค้ าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ต้นทุ นสิ นค้าคานวณโดยการใช้ตน้ ทุ นมาตรฐานซึ่ งได้รับการปรั บปรุ งให้ใกล้เคี ยงกับราคาทุนถัวเฉลี่ ย รวมการ
ปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง สาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในกองทุนรวมแสดงในมูลค่ายุติธรรมซึ่ งใช้มลู ค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(ช) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ าตามบัญชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
สิ ทธิ การเช่าที่ดินและอาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- เครื่ องมือ และแม่พิมพ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

10 - 20 ปี
7 - 20 ปี
1 - 10 ปี หรื อ ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
2 - 5 ปี
1 - 3 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน เครื่ องจักรระหว่างทางและสิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ซ) ค่ าความนิยมและสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยคานวณมาจากต้นทุนในการซื้ อธุ รกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
บริ ษทั ที่ถูกซื้ อ ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าสะสม สาหรับตราสารทุน - การบัญชี ดา้ นผูล้ งทุนมูลค่าตามบัญชี ของค่าความนิ ยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของ
เงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนจะไม่ถูกปั นส่ วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อหุน้ ทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ได้รวมไว้ในเงินลงทุน
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จาหน่ า ยรั บรู ้ ในกาไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้นตรงซึ่ ง โดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ป แบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ไม่มี
ตัวตนซึ่ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่ จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ทรัพย์สินทางปัญญา
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

3-5
5
3-5
3 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะ
ได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่าบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมิ นมูลค่าของ
สิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดี ยวกันที่ เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี จะ
รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่ าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ น
กว่ามูลค่ าตามบัญชี ภายหลังหักค่ าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ าย เสมื อนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึ กขาดทุนจากการ
ด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน
(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
(ฏ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เ ป็ นค่ าใช้จ่า ยพนักงานในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถกู คานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้ ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้โดยใช้อ ตั ราคิ ดลดที่ ใช้วดั มูลค่ าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อ
ขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ดงั กล่ า วได้อีกต่ อไป หรื อเมื่ อ กลุ่ มบริ ษ ทั รั บรู ้ ต ้นทุ นสาหรั บการปรั บโครงสร้ า ง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(ฐ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุ บนั อันเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว
ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี
ต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน

(ฑ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความ
ไม่แน่นอนที่ มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัดมูลค่า
ของจานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่ จะต้องรั บคื น
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฒ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(ณ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการ
ยืนยันการปรับค่าเช่า
(ด) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภ าษี ที่ค าดว่า จะจ่ ายช าระหรื อได้รั บ ชาระ โดยค านวณจากกาไรหรื อขาดทุ น
ประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เ พื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่ มีผลกระทบต่ อกาไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี ต ้องสะท้อนถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี การที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ทางภาษี ที่ไ ม่ แ น่ นอนและอาจท าให้จานวนภาษี ที่ต ้องจ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น และมี ด อกเบี้ ย ที่ ต ้องช าระ
กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดี ต การประเมินนี้ อยู่บน
พื้ น ฐานการประมาณการและข้อ สมมติ และอาจจะเกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
31
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะนาสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี
เงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสาหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน
สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า กาไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ต) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรับหุ ้นสามัญ กาไรต่ อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
(ถ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่ อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั น
ส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิ น บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญต่ อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม เดี ย วกันหรื อ อยู่ภ ายใต้อิทธิ พ ลอย่ า งมี นัย ส าคัญ เดี ย วกัน กับบุ ค คลหรื อกิ จการนั้น
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จดั ตั้ง

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่

ญี่ปุ่น

บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ฮ่องกง) จากัด
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ดองกวน) จากัด
บริ ษทั แมกเนคอมพ์ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั อีซีเอส - เอ็มพีที (อเมริ กา)
คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชนั่
สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด
บริ ษทั ทีดีเค (ประเทศไทย) จากัด

ฮ่องกง

เป็ นบริ ษ ัทใหญ่ ในล าดับสู งสุ ดของกลุ่ มบริ ษ ัท
และกรรมการคนหนึ่ งของบริ ษัท ได้รั บ การ
แต่งตั้งจากบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100

จีน

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมร้อยละ 100

สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมร้อยละ 100
(เลิกกิจการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมร้อยละ 100

บริ ษทั ทีดีเค ฮ่องกง จากัด
บริ ษทั ทีดีเค ฟิ ลิปปิ นส์ จากัด

สิ งคโปร์
ไทย
ฮ่องกง
ฟิ ลิปปิ นส์

บริ ษทั ทีดีเค ยูเอสเอ คอร์ปอเรชัน่

สหรัฐอเมริ กา

บริ ษทั ทีดีเค ยุโรป เอสเอ

ลักเซมเบิร์ก

บริ ษทั ทีดีเค (มาเลเซี ย) เอสดีเอ็น บีเฮชดี

มาเลเซี ย

บริ ษทั ทีดีเค ไต้หวัน คอร์ปอเรชัน่

ไต้หวัน

บริ ษทั เอสเออี แม็กเนติกส์ (ฮ่องกง) จากัด

ฮ่องกง
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เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ชื่อกิจการ

ประเทศที่จดั ตั้ง

บริ ษทั เอสเออี เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์
จีน
(ดองกวน) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชัน่ ส์
ไทย
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี อินคอร์ปอเรเต็ด สหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั เฮดเวย์ เทคโนโลยี อินคอร์ปอเรเต็ด

สหรัฐอเมริ กา

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ เกือบทั้งหมด
โดย บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า / วัตถุดิบ
ขายสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
รายได้ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าลิขสิ ทธิ์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้อื่น
เงินปันผลจ่าย

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีบวกกาไร
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีบวกกาไร
อัตราตามสัญญา
อัตราตลาด
อัตราตลาด
อัตราตามสัญญา
วิธีราคาทุนบวกกาไร
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
อัตราที่ประกาศจ่าย

45
34

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
รายการที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
บริษทั ใหญ่
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าลิขสิ ทธิ์
เงินปันผลจ่าย
บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ขายสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
รายได้ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ขายสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
รายได้ค่าบริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้อื่น

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

2,435
26,594
997
1,041,677

3,104
15,394
559
556,838

1,252,856
303,141
1,782
109,730
30,651
3,707
13,327
1,085
2,410

46
35

2,435
f
21,166
997
1,041,677

3,164
15,394
559
556,838

-

927,016
625,124
20
11,373
4,419
1,245

1,571,966
716,656
37
4,555
-

1,466,969
561,555
53,836
50,634
5,563
440
855
69

193,408
303,141
109,730
9,995
2,654
13,327
2,410

41,563
146,869
53,836
50,634
3,769
69

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ฮ่องกง) จากัด
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีดีเค ฟิ ลิปปิ นส์ จากัด
บริ ษทั เอสเออี แม็กเนติกส์
(ฮ่องกง) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี
โอเปอเรชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี
อินคอร์ปอเรเต็ด
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ฮ่องกง) จากัด
รวม
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ฮ่องกง) จากัด
บริ ษทั แมกเนคอมพ์ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชนั่
สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

-

-

741,015

-

5,613

-

5,613

80,172

66,593

-

-

224

1,639

-

10,951
91,347

2
67,247

4,083
745,098

825,588

91,347

67,247

(506,257)
238,841

(630,656)
194,932

งบการเงินรวม
2561
2560

819,359

646

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

-

-

13,149
2,897

1,248
3,187

-

-

-

1,308

3647

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีดีเค ยูเอสเอ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั เอสเออี เทคโนโลยี
ดีเวลลอปเม้นท์ (ดองกวน) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี
โอเปอเรชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี
อินคอร์ปอเรเต็ด
บริ ษทั เอสเออี แม็กเนติกส์
(ฮ่องกง) จากัด
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

-

1,310

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

-

1,310

79

30

79

30

94,204

18,917

94,204

18,917

6,967

1,972

3,792

2,101

10,313
111,563

9,544
31,773

114,121

28,101

อัตราดอกเบีย้
2561
2560
(ร้ อยละต่ อปี )

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อครธน
พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ฮ่องกง) จากัด
2.0
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฮัทชินสัน
เทคโนโลยี โอเปอเรชัน่ ส์
(ประเทศไทย) จากัด
2.0-2.7
บริ ษทั ทีดีเค ยุโรป เอสเอ 2.5-2.6
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

-

-

-

156,159

-

-

1,561,596
936,954
2,498,544

-

1,561,596
936,954
2,654,703

-

3748

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 เมษายน
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม
2561
2560

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

156,159
156,159

-

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 1 เมษายน
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม

2,498,544
2,498,544

-

2,498,544
2,498,544

-

รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น
ณ วันที่ 1 เมษายน
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม

2,498,544
2,498,544

-

2,654,703
2,654,703

-

บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นหลายฉบับกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งและกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันหลายแห่ งเป็ น
จานวนรวม 85 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อประมาณจานวน 2,654.7 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตรา
LIBOR ของเงินกูย้ ืมระยะเวลาหกเดือน บวกร้อยละ 0.45 และ 0.30 ตามลาดับ เงินกูย้ ืมระยะสั้นดังกล่าวมีกาหนด
ชาระคืนภายในหกเดือนนับจากวันเบิกรับเงินกู้
เจ้ าหนี้การค้ า-กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี
(ฮ่องกง) จากัด
บริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชน่ั
สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

-

-

87,988

48,982

-

-

3,545

2,985

3849

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เจ้ าหนี้การค้ า-กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีดีเค ยูเอสเอ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั ทีดีเค (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี
โอเปอเรชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี
อินคอร์ปอเรเต็ด
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริษทั ใหญ่
บริ ษทั ทีดีเค คอร์ปอเรชัน่
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั แมกเนคอมพ์ คอร์ปอเรชัน่
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีดีเค ยูเอสเอ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั ทีดีเค (มาเลเซี ย) เอสดีเอ็น
บีเฮชดี
บริ ษทั เอสเออี เทคโนโลยี
ดีเวลลอปเม้นท์ (ดองกวน) จากัด
บริ ษทั เอสเออี แม็กเนติกส์
(ฮ่องกง) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี
โอเปอเรชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี
อินคอร์ปอเรเต็ด
รวม
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

25
10,206

15,029

10,206

15,029

3,047

47

3,047

47

18,408
31,686

783
15,859

18,408
123,194

783
67,826

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

8,703

4,025

-

-

-

236

6,788

3,890

13,563

8,063

-

-

39

32

39

32

549

7,627

549

7,627

141

491

75

413

33,805

-

33,805

-

33,644
76,881

12,411

33,644
88,463

20,025

3950

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินกู้ยมื ระยะสั้นจาก
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
กิจการอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีดีเค ยูเอสเอ
คอร์ปอเรชัน่
รวม

อัตราดอกเบีย้
2561
2560
(ร้ อยละต่ อปี )

-

งบการเงินรวม
2561
2560

1.40

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

61,666
61,666

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
ณ วันที่ 1 เมษายน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

61,666
(55,963)

62,814

-

-

(5,703)
-

(1,148)
61,666

-

-

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริ ษทั ย่อยทางอ้อม ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั อีซีเอส- เอ็มพีที (อเมริ กา) คอร์ปอเรชัน่ ได้ทาสัญญา
กูย้ ืมเงินระยะสั้นกับบริ ษทั ทีดีเค ยูเอสเอ คอร์ ปอเรชัน่ จานวน 1.79 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เงินกูย้ ืมมีกาหนด
ชาระคืนวันที่ 31 มีนาคม 5566 โดยสามารถต่ออายุกาหนดชาระทุกๆ 1 ปี เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ยที่อตั ราถัวเฉลี่ย
ของอัตราดอกเบี้ ยพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐอเมริ กาที่ มีอายุ 1 เดื อน บวกอัตราส่ วนเพิ่ม ณ วันที่ 31 มีนาคม 5566
บริ ษทั อีซีเอส- เอ็มพีที (อเมริ กา) คอร์ ปอเรชัน่ มีเงินกูย้ ืมคงเหลือจานวน 1.79 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ
61.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวได้ถูกต่ออายุกาหนดการชาระเงิ นกูย้ ืมออกไปอีก 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นนี้ได้ถูกชาระคืนแล้วในวันที่ 29 มีนาคม 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

40
51

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สั ญญาสาคัญกับกิจการที่ เกี่ยวข้ องกัน
สั ญญาบริ การ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที ดีเค คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ โดยที่ คู่สัญญาตกลงให้บริ การในด้าน
ต่ างๆ ซึ่ งได้แก่ การวิจัยและพัฒ นา การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ การตลาด และการให้บ ริ การต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
ส่ วนประกอบของฮาร์ ดดิ ส ก์ไดรฟ์ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญญา ภายใต้เ งื่ อนไขของสัญญา บริ ษทั ผูกพันที่ จะจ่ า ย
ค่าบริ การตามที่กาหนดในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 5554 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลาหนึ่ ง
ปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็ นเวลาหนึ่ งปี ตามเงื่อนไขและข้อตกลงสัญญาเดิม หากไม่มี
ฝ่ ายใดแจ้งการขอเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่อีกฝ่ ายหนึ่ งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
36 วัน
บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การกับบริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี (ฮ่องกง) จากัด และบริ ษทั ฮัทชิ นสัน เทคโนโลยี
โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ตามลาดับ โดยที่ บริ ษทั ตกลง
ให้บริ การในด้านต่างๆ ซึ่ งได้แก่ การบริ หารทัว่ ไป การวางแผนธุ รกิจ การบริ หารจัดการบุคลากร การให้คาปรึ กษา
ทางด้านธุรกิจและเป็ นศูนย์บริ หารเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญา ในการนี้ บริ ษทั จะได้รับค่าบริ การตามที่กาหนดใน
สัญญา สัญญานี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 5561 จนถึงวันที่ 31 มี นาคม 5561 หากไม่มีฝ่ายใดแจ้งการ
ขอเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่อีกฝ่ ายหนึ่งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 36 วัน
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน
รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

604
9,338
559,486
312,318
881,746

52
41

(พันบาท)
949
.
11,196
594,614
1,378,004
1,984,763

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
152
214
465,966
312,318
778,650

152
(34)
512,467
1,378,004
1,890,589

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
6

เงินลงทุนอืน่

2561
เงินฝากประจาเกินกว่า 3 เดือน
กองทุนรวม
รวม
7

งบการเงินรวม

624,636
83,101
707,737

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

(พันบาท)
2,067,006
57,377
2,124,383

624,636
624,636

2,067,006
2,067,006

ลูกหนีก้ ารค้ า
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

4

งบการเงินรวม
2561
2560
91,347
2,772,183
2,863,530
2,863,530

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
67,247
2,937,150
3,004,397
(3,969)
3,000,428

745,098
2,745,297
3,490,395
(506,257)
2,984,138

825,588
2,890,857
3,716,445
(634,655)
3,081,820

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

87,820

63,557

239,570

197,119

3,527
91,347

3,690
67,247

251,664
186,362
67,502
745,098

321,318
304,698
2,453
825,588

53
42

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

กิจการอืน่
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
8

2,167,877

1,969,199

2,147,966

1,934,593

604,306
2,772,183
2,863,530
2,863,530

963,847
135
3,969
2,937,150
3,004,397
(3,969)
3,000,428

597,331
2,745,297
3,490,395
(506,257)
2,984,138

952,296
3,968
2,890,857
3,716,445
(634,625)
3,081,820

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2561
2560
วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
อะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื่อมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

400,657
99,565
671,899
117,966
54,629
1,344,716
(321,005)

(พันบาท)
419,880
89,041
1,063,161
107,192
43,364
1,722,638
(210,623)

(4,961)
1,018,750

(5,434)
1,506,581

5443

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
347,931
87,205
661,685
117,966
48,911
1,263,698
(291,533)

352,664
77,872
1,045,047
107,192
31,301
1,614,076
(175,348)

(4,885)
967,280

(5,434)
1,433,294

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
9

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2561
2560
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
เงินมัดจา
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีอื่นรอรับคืน
อื่นๆ
รวม

10

36,580
17,736
8,134
4,156
2,812
8,516
77,934

(พันบาท)
24,248
9,906
6,093
7,660
2,450
18,018
68,375

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
23,767
15,409
3,768
4,156
1,890
7,779
56,769

16,645
8,085
1,772
7,660
316
12,060
46,538

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)
783,023
783,653

ราคาทุน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวม
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สุ ทธิ

(31,828)
751,195
(645,739)

45,579
828,602
(645,739)

15,294
120,750

(49,670)
133,193

การทดสอบการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยที่ มีข้อบ่ งชี ข้ องการด้ อยค่ า
ในการทดสอบการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าที่ จะได้รับคื นจากมูลค่าจากการใช้
ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ ง
โดยอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

4455

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
การก าหนดข้อ สมมติ ม าจากการประเมิ น ของผู ้บ ริ หารโดยพิ จ ารณาจากอุ ป สงค์ ข องตลาดและแนวโน้ม ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคตและข้อมูลในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการ
ประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืน ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ทั้งนี้ การประมาณมูลค่า
จากการใช้ของผูบ้ ริ หารนั้น โดยลักษณะทัว่ ไปของการประมาณการจะขึ้ นอยู่กบั ผลประกอบการที่ คาดการณ์ ไว้
ภายใต้ส ถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ นอยู่ใ นปั จ จุ บัน ซึ่ งสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ในอนาคตอาจมี ค วาม
ไม่แน่นอน
ในระหว่างปี 2560 จากผลการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าว บริ ษทั บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยทางอ้อมเพิ่มเติ ม ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชนั่ สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด และบริ ษทั อีซีเอส-เอ็มพีที
(อเมริ กา) คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นจานวนเงิ นรวม 12.00 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (379.24 ล้านบาท) ในกาไรหรื อขาดทุ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 5560

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สุ ทธิ

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี (ฮ่องกง) จากัด
หั ก ค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

100

46

166

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2561
2560
(ร้ อยละ)
379,788

379,788

783,023
(645,739)
137,284
(16,534)
120,750

783,023
(645,739)
137,284
(4,091)
133,193

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
2561
2560
2561
2560
(พันบาท)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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100
100
- (*)
100

166
166
166
166

เงินเหรี ยญสหรัฐ 2,700
เงินเหรี ยญสหรัฐ 50
เงินเหรี ยญสหรัฐ 1
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์ 10

เงินเหรี ยญสหรัฐ 2,700
เงินเหรี ยญสหรัฐ 50
เงินเหรี ยญสหรัฐ 1
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์ 10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชาระแล้ว
2561
2560
(หลักพัน)
-

2561

ราคาทุน

-

2560

47

(*) เมื่อวันที่ 36 มีนาคม 5561 บริ ษทั อีซีเอส-เอ็มพีที (อเมริ กา) คอร์ปอเรชัน่ ได้จดทะเบียนการชาระบัญชีกบั หน่วยงานจดทะเบียนบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งได้ชาระ
บัญชีเสร็ จสิ้ นแล้วในวันเดียวกัน

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี (ดองกวน) จากัด
บริ ษทั แมกเนคอมพ์ คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั อีซีเอส-เอ็มพีที (อเมริ กา) คอร์ปอเรชัน่
บริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชนั่ สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2561
2560
(ร้ อยละ)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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11

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
2,713,198
30,700
5,803
(61,233)
2,688,468
28,383
(251,631)
2,465,220

(5,025)
219,352
(20,492)
198,860

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

224,377
-

ที่ดิน

ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการดาเนินงาน

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

48

(1,314,701)
13,251,520

14,057,643
243,022
(205,059)
470,615

(311,936)

13,825,640
267,725
(110,102)
386,316

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

(45,283)
452,160

484,593
21,379
(8,784)
255

(11,167)

502,769
22,437
(29,531)
85

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

(1,424)
13,353

15,071
(1,535)
1,241

(298)

11,677
5,308
(1,616)
-

ยานพาหนะ

(19,025)
455,679

194,510
752,686
(381)
(472,111)

(9,244)

190,798
405,160
(392,204)

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

(1,652,556)
16,836,792

17,659,637
1,045,470
(215,759)
-

(398,903)

17,468,459
731,330
(141,249)
-

รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่ดิน

(1,848,872)
(221,422)
160
30,965
(2,039,169)
(166,142)
198,984
(2,006,327)

-

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

49

1,194,551
(11,577,035)

(12,085,331)
(815,936)
129,789
(108)

220,809

(11,291,662)
(1,101,597)
87,173
(54)

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

39,622
(387,163)

(398,572)
(36,858)
8,537
108

6,579

(390,675)
(43,932)
29,402
54

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

1,073
(8,764)

(9,536)
(1,836)
1,535
-

182

(8,150)
(2,830)
1,262
-

ยานพาหนะ

(14,532,608)
(1,020,772)
139,861
1,434,230
(13,979,289)

-

258,535

(13,539,359)
(1,369,781)
117,997
-

รวม

-

-

-

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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219,352
198,860

224,377

-

-

-

-

9
(84)

1
(93)

(94)

649,206
458,809

864,326

-

-

-

1,714,815
1,438,786

2,294,159

24,413
(235,699)

(9,454)
6,839

5,693
(257,497)

(239,819)
(25,271)
1,900

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

51

85,480
64,555

112,094

48
(442)

-

7
(541)

(548)
-

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

5,535
4,589

3,527

-

-

-

-

ยานพาหนะ

193,438
454,707

190,798

100
(972)

-

14
(1,072)

(1,086)
-

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

2,867,826
2,620,306

3,689,281

24,570
(237,197)

(9,454)
6,890

5,715
(259,203)

(239,819)
(26,999)
1,900

รวม

50

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจานวน 12,029 ล้านบาท (2560: 11,259 ล้ านบาท)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ขาดทุนจากการด้อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 12)
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่ดิน

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
2,692,585
30,757
5,746
(60,664)
2,668,424
28,383
(249,311)
2,447,496

224,377
-

(5,025)

219,352
-

(20,492)
198,860

ที่ดิน

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

51

(1,285,502)
12,989,589

13,760,080
243,022
(197,984)
469,973

(304,767)

13,526,215
265,675
(110,102)
383,062

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

(44,150)
441,284

472,453
21,379
(8,247)
(151)

(10,888)

490,686
22,272
(29,531)
(86)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(860)
8,343

9,203
-

(151)

4,046
5,308
-

ยานพาหนะ

(18,852)
453,665

193,438
749,282
(381)
(469,822)

(9,124)

189,319
401,965
(388,722)

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

(1,619,167)
16,539,237

17,322,950
1,042,066
(206,612)
-

(390,619)

17,127,225
725,977
(139,633)
-

รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(1,840,442)
(219,544)
160
30,631
(2,029,195)
(164,446)
197,512
(1,996,129)

-

ที่ดิน

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

52

1,170,822
(11,365,983)

(11,850,616)
(812,357)
126,276
(108)

215,045

(11,071,765)
(1,081,015)
87,173
(54)

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

38,702
(378,271)

(389,616)
(35,515)
8,050
108

6,372

(383,895)
(41,549)
29,402
54

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

537
(5,067)

(4,310)
(1,294)
-

54

(2,860)
(1,504)
-

ยานพาหนะ

-

-

-

-

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

1,407,573
(13,745,450)

(14,273,737)
(1,013,612)
134,326
-

252,102

(13,298,962)
(1,343,612)
116,735
-

รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

64

รายงานประจำ�ปี 2561

198,860

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

451,367

639,229

1,431,875

1,694,220

63,013

82,837

106,791

-

20,108
(191,731)
2,232,329

-

-

4,974
(215,244)
3,405

-

(222,118)
1,900

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สานักงาน
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,276

4,893

1,186

-

-

-

-

ยานพาหนะ

453,665

193,438

189,319

-

-

-

-

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

2,602,056

2,833,969

3,606,145

20,108
(191,731)

(215,244)
3,405

53

4,974

(222,118)
1,900

รวม

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวน 11,915 ล้านบาท (2560: 11,132 ล้ านบาท)

219,352

-

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560

-

-

852,143

-

-

224,377

-

-

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

ขาดทุนจากการด้อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่ดิน

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ไม่ ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
จาหน่าย/ โอนออก
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
จาหน่าย/ โอนออก
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
จาหน่าย/ โอนออก
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
จาหน่าย/ โอนออก
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
แม่พิมพ์
สานักงาน
(พันบาท)

รวม

321,163
(8,389)

2,190
-

913
-

324,266
(8,389)

(7,191)

(49)

(56)

(7,566)

305,583
(3,356)

2,141
-

893
(13)

308,617
(3,369)

(28,548)
273,679

(201)
1,940

(83)
797

(28,832)
276,416

(203,919)
6,654

(342)
-

(754)
-

(205,015)
6,654

4,566

8

17

4,591

(192,729)
2,654

(334)
-

(737)
4

(193,800)
2,658

18,004
(172,071)

32
(302)

68
(665)

18,104
(173,038)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
จาหน่าย/ โอนออก
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
จาหน่าย/ โอนออก
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
1 เมษายน 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องจักรและ
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
แม่พิมพ์
สานักงาน
(พันบาท)

รวม

(117,243)
1,765

(1,848)
-

(159)
-

(119,250)
1,765

2,625

41

3

2,669

(112,853)
702

(1,807)
-

(156)
8

(114,816)
710

10,543
(101,608)

169
(1,638)

16
(132)

10,728
(103,378)

1
1
-

1

-

-

1

-

-

1
-

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการสอบทานสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงานเป็ นประจาทุกไตรมาสและได้ต้ งั ค่าเผื่อ
การด้อยค่าสาหรับสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่นากลับมาใช้ในการผลิตอีก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั มีเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงานซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าเป็ นจานวนประมาณ 103
ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2560: 115 ล้ านบาท)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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12

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่

(834)
36,422
(3,403)
33,019

650,366
(75,042)
575,324

56

37,256
-

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

650,366
-

ค่ าความนิยม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(3,813)
37,005

(935)
40,818
-

41,753
-

(14,517)
145,458

(3,458)
155,365
15,228
(10,618)

152,510
13,562
(7,249)

153,672

153,672
-

153,672
-

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
ทรัพย์สิน
โปรแกรม
ความสัมพันธ์
ทางปั ญญา
คอมพิวเตอร์
กับลูกค้า
(พันบาท)

(21,733)
369,154

(5,227)
386,277
15,228
(10,618)

385,191
13,562
(7,249)

รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ตัดจาหน่าย

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

167
(7,285)
681
(6,604)

-

57

(7,452)
-

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

-

ค่ าความนิยม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

3,241
(33,046)

274
(33,066)
(3,221)
-

(27,280)
(6,060)
-

15,226
(138,416)

3,291
(143,997)
(20,263)
10,618

(142,429)
(12,108)
7,249

(115,368)

(115,368)
-

(96,216)
(19,152)
-

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
ทรัพย์สิน
โปรแกรม
ความสัมพันธ์
ทางปั ญญา
คอมพิวเตอร์
กับลูกค้า
(พันบาท)

19,148
(293,434)

3,732
(299,716)
(23,484)
10,618

(273,377)
(37,320)
7,249

รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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578,424
403,096
403,096

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

58

2,722
(26,415)

(172,228)

-

667
(29,137)
-

(247,270)
75,042

-

(29,804)
-

(71,942)
(175,328)

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ค่ าความนิยม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

11,133
4,487
999

305
(2,960)

75
(3,265)
-

(3,340)
2

9,730
9,717
5,545

154
(1,497)

25
(1,651)
-

(351)
(1,355)

57,456
-

(38,304)

(38,304)
-

(38,304)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
ทรัพย์สิน
โปรแกรม
ความสัมพันธ์
ทางปั ญญา
คอมพิวเตอร์
กับลูกค้า
(พันบาท)

78,319
14,204
6,544

3,181
(69,176)

767
(72,357)
-

(33,495)
(39,629)

รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

59
70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
(พันบาท)

รวม

34,762
-

151,945
12,237
(7,249)

186,707
12,237
(7,249)

(778)
33,984
-

(3,428)
153,505
15,228
(10,618)

(4,206)
187,489
15,228
(10,618)

(3,175)
30,809

(14,342)
143,773

(17,517)
174,582

(25,601)
(5,638)
-

(141,864)
(12,108)
7,249

(167,465)
(17,746)
7,249

228
(31,011)
(2,825)
-

3,278
(143,445)
(20,264)
10,618

3,506
(174,456)
(23,089)
10,618

3,027
(30,809)

15,175
(137,916)

18,202
(168,725)

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 เมษายน 2559
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 1 เมษายน 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
(พันบาท)

รวม

-

(353)

(353)

-

8
(345)

8
(345)

-

32
(313)

32
(313)

9,161
2,973
-

9,728
9,715
5,544

18,889
12,688
5,544

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อธุรกิจในบริ ษทั อครธน พรี ซีชนั่ เทคโนโลยี (ฮ่องกง) จากัด และการซื้ อธุ รกิจทางอ้อม
ในบริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชั่น สิ งคโปร์ พี ทีอี จากัด และบริ ษทั อี ซีเอส-เอ็มพี ที (อเมริ กา) คอร์ ปอเรชั่น
มีราคาทุนจานวน 475.04 ล้านบาท จานวน 100.29 ล้านบาท และจานวน 75.04 ล้านบาท ตามลาดับ กลุ่มบริ ษทั ทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประจาทุกปี

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

6071

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
การทดสอบการด้ อยค่ าของหน่ วยสินทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิ ยมนี้ เป็ นมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่า
โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดแต่ละแห่ง
ข้อสมมติที่สาคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละแห่งมีดงั นี้
บริ ษทั อครธน พรี ซีชนั่
เทคโนโลยี (ฮ่องกง) จากัด
2561
2560
อัตราคิดลด
อัตราการเติบโตสุดท้าย
ประมาณการการเติบโตของกาไร
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
(ค่าเฉลี่ยสามปี ข้างหน้า)

7.0
0.0

8.0
0.0

7.4

3.9

บริ ษทั อีซีเอส-เอ็มพีที
(อเมริ กา) คอร์ปอเรชัน่
2561
2560
(ร้ อยละ)
6.2
0.0

-

(4.8)

บริ ษทั เอ็นโทรคอม
โพเนนท์ โซลูชนั่
สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด
2561
2560
-

6.2
0.0

-

(63.7)

อัตราคิ ดลด
อัตราคิ ดลดที่ ใช้มาจากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงิ นทุนซึ่ งประกอบด้วยข้อสมมติ ทางการเงิ นที่ สาคัญได้แก่
ต้นทุนของหนี้สิน และต้นทุนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราการเติบโตสุดท้ าย
อัตราการเติบโตสุ ดท้ายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการเติบโตในอดี ตของกาไรก่อนดอกเบี้ ยจ่าย ภาษีเงิ นได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

61
72

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประมาณการการเติบโตของกาไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่ อมราคา และค่ าตัดจาหน่ าย
ประมาณการการเติบโตของกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่ายมาจากการประมาณการ
ผลประโยชน์ที่ได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยการเติบโตของรายได้ที่คาดไว้ ซึ่ งการเติบโต
ของรายได้ประมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมา และประมาณการการเติบโตของยอดขาย
จากผลการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละแห่ งดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั บันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ซึ่ งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นจานวนเงิ น
รวม 175.33 ล้านบาท จานวน 39.63 ล้านบาท และจานวน 26.99 ล้านบาท ตามลาดับ ไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อธุ รกิจทางอ้อม
ในบริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชั่น สิ งคโปร์ พี ทีอี จากัด และบริ ษทั อี ซีเอส-เอ็มพี ที (อเมริ กา) คอร์ ปอเรชั่น
จานวน 100.29 ล้านบาท และจานวน 75.04 ล้านบาท ตามลาดับ ได้ถกู ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 บริ ษทั อีซีเอส-เอ็มพีที (อเมริ กา) คอร์ปอเรชัน่ ได้จดทะเบียนการชาระบัญชี กบั หน่วยงาน
จดทะเบี ยนบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ ง ได้ชาระบัญชี เสร็ จสิ้ นแล้วในวันเดี ยวกัน ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ได้ตดั
จาหน่ายค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนี้ ซึ่ งมีราคาทุนจานวน 75.04 ล้านบาทและค่า
เผื่อการด้อยค่าจานวน 75.04 ล้านบาท

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

6273

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
13

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1
เมษายน
2560
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
รวม

8,232
2,571
8,876
19,679

ณ วันที่ 1
เมษายน
2559

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ผลต่าง
กาไร
จากอัตรา
หรื อขาดทุน
(หมายเหตุ 25) แลกเปลี่ยน
(พันบาท)
(696)
481
(3,916)
(4,131)

(731)
(267)
(613)
(1,611)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ผลต่าง
กาไร
จากอัตรา
หรื อขาดทุน
(หมายเหตุ 25) แลกเปลี่ยน
(พันบาท)

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
รวม

8,012
2,608
5,733
16,353

399
21
3,309
3,729

(179)
(58)
(166)
(403)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
รวม

(9,768)
(9,768)

9,768
9,768

-

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

7463

ณ วันที่ 31
มีนาคม
2561

6,805
2,785
4,347
13,937

ณ วันที่ 31
มีนาคม
2560

8,232
2,571
8,876
19,679

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
14

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้

หมายเหตุ
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวม
15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566
(พันบาท)

4

-

61,666
61,666

-

-

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
16

งบการเงินรวม
2561
5566

4

งบการเงินรวม
2561
5566
31,686
1,081,213
1,112,899

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566

(พันบาท)
15,859
123,194
1,113,406
1,055,317
1,129,265
1,178,511

67,826
1,064,043
1,131,869

เจ้ าหนีห้ มุนวียนอืน่
งบการเงินรวม
2561
5566
เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้อื่น
รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

430,929
183,572
614,501

6475

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566

(พันบาท)
185,826
430,824
203,883
158,455
389,709
589,279

185,615
191,007
376,622

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
17

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2561
5566
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการเงินชดเชยพนักงาน
เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

18

566,084
14,806
23,485
85,938
690,313

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566

(พันบาท)
632,125
18,765
13,166
68,361
732,417

449,784
23,485
2,837
476,106

456,132
13,166
10,520
479,818

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ณ วันที่ 1 เมษายน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

7665

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566
(พันบาท)
262,019
297,025
42,086
53,416
8,435
(130)
358,746

(7,080)
297,025

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 23)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566
(พันบาท)
44,715
33,402
8,701
8,684
53,416
42,086

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566
(พันบาท)
รวมในกาไรสะสม
ณ วันที่ 1 เมษายน
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ณ วันที่ 31 มีนาคม

(25,844)
(8,435)
(34,279)

(32,924)
7,080
(25,844)

กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566
(พันบาท)
36,309
(1,739)
(29,229)
8,508
(15,204)
(8,435)
7,080

ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่ว ง
น้ าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
5566
(ร้ อยละ)
3.47
3.19
4.40-5.50
4.07-5.30

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 14 ปี
(2560: 15 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละข้อสมมติ ที่เกี่ ยวข้องในการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อ ว่าข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(พันบาท)
อัตราคิดลด
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

(39,557)
47,044
47,292
(40,516)
67
78

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(พันบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
อัตราคิดลด
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1

(30,667)
36,518
36,534
(31,248)

แม้ว่า การวิ เคราะห์น้ ี ไม่ ได้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ป แบบของกระแสเงิ นสดที่ ค าดหวังภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
19

ทุนเรือนหุ้น
2561
มูลค่าหุน้ ต่อหุน้ จานวนหุน้
(บาท)

2560
จานวนเงิน
จานวนหุน้
(พันหุ้ น/พันบาท)

จานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 เมษายน
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 มีนาคม
- หุ้นสามัญ

1.8

2,085,862

3,754,551

2,085,862

3,754,551

1.8

2,085,862

3,754,551

2,085,862

3,754,551

หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 เมษายน
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 มีนาคม
- หุ้นสามัญ

1.8

2,085,862

3,754,551

2,085,862

3,754,551

1.8

2,085,862

3,754,551

2,085,862

3,754,551

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
20

สารอง
การเคลื่อนไหวในทุนสารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั ให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการนาเสนองบการเงิน

21

ส่ วนงานดาเนินงาน
ผูบ้ ริ หารเห็ นว่ า กลุ่ มบริ ษ ัท ด าเนิ นกิ จการในส่ ว นงานเดี ย วคื อธุ ร กิ จ ผลิ ต แขนจับ หัว อ่ า นส าหรั บอุ ต สาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนาเสนอการจาแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ ส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

69
80

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

81
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2560
13,248,678
(11,892,292)
1,356,386

2,833,969
8,695,732
11,529,701

5,665,656
8,368,861
10,910,917

2,691,106

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

รวมหนีส้ ิน

2,305,359

2560

ประเทศไทย

12,272,553
(11,403,954)
868,599

2561

ประเทศไทย

2561

กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

รายได้
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์

0

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

1,693,286

18,551
877,986
896,237

2561

70

ต่ างประเทศ

5,595,644
(1,895,682)
396,362

2561

ต่ างประเทศ

1,716,382

(1,526,985)

(1,394,426)

ตัดรายการระหว่ างกัน
2560
2561
2560
(พันบาท)
33,857
929,141
(600,416)
(468,227)
962,998
(600,416)
(468,227)

ตัดรายการระหว่ างกัน
2560
2561
2560
(พันบาท)
2,858,210
(5,619,974)
(2,564,409)
(2,491,333)
5,651,819
2,571,826
366,877
1,845
7,417

2,857,407

5,656,367
8,586,431
11,206,738

2561

615,183
(1,685)
(14,954)
599,144

15,544,653
(11,577,817)
1,266,806

2561

รวม

รวม

2,627,315

2,867,826
9,156,646
12,024,472

2560

767,170
(825)
5,011
771,356

13,542,479
(11,811,799)
1,730,680

2560

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
22

รายได้ อนื่

หมายเหตุ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้จากการขายเศษซาก
รายได้จากการให้บริ การ
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม
23

4

งบการเงินรวม
2561
2560
59,541
44,652
30,651
7,708
2,974
145,526

(พันบาท)
34,734
40,776
7,194
2,638
85,342

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
60,180
44,215
14,414
4,445
928
124,179

33,825
40,468
7,194
378
81,865

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
อื่นๆ
รวม

18

งบการเงินรวม
2561
2560
2,192,922
78,759
53,416
518,057
2,843,154

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(พันบาท)
1,847,817
2,165,162
78,882
55,270
42,086
53,416
484,033
405,175
2,770,163
2,361,678

1,797,449
52,925
42,086
324,664
2,217,124

บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ น
สมาชิ กของกองทุ น โดยพนักงานจ่ ายเงิ นสะสมในอัตราร้ อยละ 3 หรื ออัตราร้ อยละ 5 ของเงิ นเดื อนทุ กเดื อน
และบริ ษทั จ่ ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 หรื ออัตราร้อยละ 5 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสารอง
เลี้ยงชี พนี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

71
82

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บริ ษทั ย่อยในฮ่องกงได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อบังคับของกฎหมายประเทศฮ่องกง โดยทั้งบริ ษทั ย่อย
และพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานทุกเดือนโดยมีกาหนดจานวนเงินเดือนสู งสุ ด
ไม่เกิน 30,000 เหรี ยญฮ่องกง (2560: 30,000 เหรี ยญฮ่ องกง) ซึ่ งกองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ได้รับอนุญาต
บริ ษทั ย่อยในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยพนักงานสามารถจ่ายเงิ นสะสมร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 20 ของค่าแรงที่ เข้าเกณฑ์ (บนฐานก่อนภาษี) ตามความ
สมัครใจ จนถึง 12,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อปี บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบซึ่ งสอดคล้องกันโดยจ่าย 0.50 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา ต่อ 1.00 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา สาหรับร้อยละ 4 แรกของค่าแรงที่เข้าเกณฑ์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2550 บริ ษทั ย่อยได้เริ่ มใช้ The Safe Harbor Plan ซึ่ งพนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 20 ของ
ค่าแรงที่เข้าเกณฑ์ (บนฐานก่อนภาษี) ตามความสมัครใจ จนถึง 15,500 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อปี บริ ษทั ย่อยจ่าย
สมทบซึ่ งสอดคล้องกันโดยจ่าย 1.00 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ต่อ 1.00 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา สาหรับร้อยละ 3 แรกของ
ค่าแรงที่เข้าเกณฑ์ และ 0.50 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ต่อ 1.00 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา สาหรับร้อยละ 2 ถัดไปของค่าแรง
ที่เข้าเกณฑ์

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
24

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าบริ การจ้างเหมาแรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเดินทาง
อากรขาเข้าและขาออก
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าติดต่อสื่ อสาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์
กลับรายการหนี้สูญและ
หนี้สงสัญจะสู ญ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
อื่นๆ
รวม

2561

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560
(พันบาท)

(48,368)
6,666,168
117,815
2,843,154
1,644,556
333,368
290,193
563,934
514,478
16,845
58,416
155,546
49,815
17,555
11,615

(48,368)
6,923,308
(40,602)
2,770,163
1,467,101
372,245
365,739
269,466
204,727
38,442
37,725
176,571
62,551
17,914
11,850

(58,673)
6,995,465
156,361
2,361,678
1,636,761
594,553
331,613
534,666
195,319
17,766
51,635
94,349
6,635
15,735
5,558

(28,073)
7,380,635
(50,150)
2,217,124
1,361,358
328,993
407,429
232,684
183,467
20,970
32,242
97,596
5,996
15,151
6,019

10

-

-

-

379,243

12

-

214,957

-

-

11

9,454

26,999

-

-

64,535
56,883
12,074,966

17,242
32,622
12,860,652

(104,297)
63,830
36,571
11,695,769

(48,447)
14,939
22,013
12,579,189

23
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
25

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึก (ต่าไป) สูงไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม

13

(15,131)
4,368
(10,823)

(8,424)
(62)
(8,486)

-

-

(4,131)
(14,954)

13,497
5,011

-

-

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
2561

กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ร้อยละ 20 ในประเทศ,
ร้อยละ 16.5 สาหรับประเทศฮ่องกง,
ร้อยละ 17 สาหรับประเทศสิ งคโปร์ ,
ร้อยละ 34 สาหรับประเทศสหรัฐอเมริ กา
และร้อยละ 25 สาหรับประเทศจีน
รายการสุ ทธิ ของค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
และกาไรที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึก (ต่าไป) สูงไป
รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(2.44)
74 85

งบการเงินรวม

(พันบาท)
614,098

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2560
(พันบาท)
766,345

(164,097)

(174,175)

144,835
4,308
(14,954)

179,248
(62)
5,011

0.65
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

2561

กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย
รายการสุ ทธิ ของค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
และกาไรที่ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

20

(พันบาท)
700,963
(140,193)

0

140,193
-

2560

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(พันบาท)
751,354
(150,271)

0

150,271
-

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 45 พ.ศ. 5559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 5559 ให้ลดอัตราภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็ นอัตราร้อยละ 56 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 5559
เป็ นต้นไป
26

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุ นตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 สาหรับการประกอบธุ รกิ จการผลิ ตแขนจับหัวอ่าน
สาหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่ งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
เลขที่บัตรส่ งเสริม
การลงทุน

วันที่ได้รับสิทธิ

วันที่เริ่มต้ นมีรายได้
ตามบัตรส่ งเสริม

ข้ อ ก

1616(2)/2549

24 พ.ค. 49

2 ต.ค. 49



2006/อ./2549

14 ส.ค. 34

26 ส.ค. 35



2007(2)/อ./2549

23 มิ.ย. 39

28 ม.ค. 41



2016(2)/อ./2549

53 ม.ค. 49

1 เม.ย. 49



1177(1)/2553

5 ม.ค. 53

10 พ.ค. 53
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เงือ่ นไขสิทธิประโยชน์
ข้ อ ข
ข้ อ ค ข้ อ ง

6 ปี
(หมดอายุ)
5 ปี
(หมดอายุ)
7 ปี
(หมดอายุ)
โอนไปเลขที่
5677(5)/5555
8 ปี

ข้ อ จ

ข้ อ ฉ







-







-







-







-
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เลขที่บัตรส่ งเสริม
การลงทุน

2346(1)/2553
2548(1)/2554
5077(2)/2555
2016(1)/2556
60-1260-1-00-1-0

วันที่ได้รับสิทธิ

วันที่เริ่มต้ นมีรายได้
ตามบัตรส่ งเสริม

ข้ อ ก

เงือ่ นไขสิทธิประโยชน์
ข้ อ ข
ข้ อ ค ข้ อ ง

19 ต.ค. 53
22 พ.ย. 54
10 ต.ค. 55
18 มิ.ย. 56
5 ก.ย. 60

25 เม.ย. 54
6 เม.ย. 55
26 ต.ค. 55
2 มิ.ย. 58
27 เม.ย. 61







8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
5 ปี













ข้ อ จ

ข้ อ ฉ










-

เงื่อนไขสิ ทธิ ประโยชน์มีดงั ต่อไปนี้

ก)

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน

ข)

ได้รั บยกเว้นภาษี เ งิ นได้นิติ บุ คคลสาหรั บกาไรสุ ทธิ ที่ ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รั บ การส่ งเสริ ม มี
กาหนดเวลานับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

ค)

ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ง)

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ตอ้ งนาเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อ
การส่ งออกเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่นาเข้าครั้งแรก

จ)

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ ของที่ ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนาเข้ามาเพื่อส่ งออกกลับไปเป็ นระยะเวลาหนึ่ งปี
นับแต่วนั ที่นาเข้าครั้งแรก และ

ฉ)

ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 56 ของอัตรา
ปกติมีกาหนด 5 ปี นับจากวันที่พน้ กาหนดเวลานับตามข้อ (ข)

นอกจากนี้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการ ในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนเกี่ยวกับสานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ ซึ่ งสิ ทธิ ประโยชน์มีดงั ต่อไปนี้
เลขที่บัตรส่ งเสริมการ
ลงทุน

วันที่ได้รับ
สิ ทธิ

วันที่เริ่มต้ นมีรายได้
ตามบัตรส่ งเสริม

60-1144-1-00-0-0

27 ก.ย. 60

12 ต.ค. 60

ก)

ข้ อ ก



เงือ่ นไขสิทธิประโยชน์
ข้ อ ข
ข้ อ ค





ข้ อ ง



ได้รั บอนุ ญ าตนาคนต่ า งด้า วเข้า มาในราชอาณาจักรไทยได้ต ามจานวนและกาหนดระยะเวลาให้อ ยู่ใน
ราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเห็นสมควร

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ข)

ได้รับอนุ ญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินเพื่ อประกอบกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มตามจานวนที่ คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร

ค)

ได้รับอนุญาตให้นาหรื อส่ งเงินออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็ นเงินตราต่างประเทศ และ

ง)

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่ใช้ในการฝึ กอบรมตามที่ ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน

เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุไว้ใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้

ขายต่างประเทศ
ขายต่างประเทศทางอ้อม
รวมรายได้

27

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการที่
ได้รับ
การส่ งเสริ ม

2561
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

5,610,432
6,480,886
12,091,318

181,236
181,236

กิจการที่
ได้รับ
รวม
การส่ งเสริ ม
(พันบาท)
5,791,668
5,785,535
6,480,886
7,466,146
12,272,554
13,248,678

2560
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
-

รวม
5,785,535
7,466,146
13,248,678

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี้

กาไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่าย
กาไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
(พันหุ้ น/ พันบาท)
599,144
5,685,865

771,356
5,685,865

766,963
5,685,865

751,354
5,685,865

0.29

0.37

0.34

0.36

77

88

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
28

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ อนุมตั ิการจัดสรรเงิ นปั นผล
ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,042.93 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในเดือน
สิ งหาคม 2560
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ อนุมตั ิการจัดสรรเงิ นปั นผล
ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 521.46 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในเดือน
สิ งหาคม 2559

29

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษ ทั มี ความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ ร กิ จตามปกติ จากการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออก
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการ
เงินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบนั

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

7889

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม และระยะที่ครบกาหนดชาระหรื อ
กาหนดอัตราใหม่มีดงั นี้
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2561
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2.0-2.7

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2,498,544
2,498,544

-

-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2561
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.0-2.7

รวม
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

79
90

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

2,498,544
2,498,544

-

รวม

2,654,703

-

-

2,654,703

2,654,703

-

-

2,654,703

-

-

-

-

-

-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม และระยะที่ครบกาหนดชาระหรื อ
กาหนดอัตราใหม่มีดงั นี้
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
หลังจาก 1 ปี แต่
ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2561
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

(พันบาท)

-

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวม

1.40

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

61,666

-

-

61,666

61,666

-

-

61,666

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการ
มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์
เงินเยนญี่ปนุ่ (100 เยน)
เงินเหรี ยญฮ่องกง
เงินเรนมินบิจีน

อัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ย (บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ)
31.5318
53.8553
59.3934
3.9791
4.9783

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
551,119

-

1,578
13,598

8091

31 มีนาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

สิ นทรัพย์

(หลักพัน)
54,146
217,485
186
66,516
16,734
8,746
-

หนี้สิน
55,050
180
23,092

-

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561

สกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ย (บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ)

เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์
เงินเยนญี่ปนุ่ (100 เยน)
เงินเหรี ยญฮ่องกง
เงินเรนมินบิจีน

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์

34.4501
24.6540
30.7720
4.4337
5.0069

204,594

-

1,628
10,159

31 มีนาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สิน

สิ นทรัพย์

(หลักพัน)
47,848
207,582
79
57,690
11,038
12,063
-

หนี้สิน
43,747
79
10,733

-

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ อง
กลุ่ มบริ ษ ทั มี การควบคุ มความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ องและการรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

81
92

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

31 มีนาคม 2561
สินทรั พย์ ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หมุนเวียน
กองทุนรวม

83,101

83,101

-

-

83,101

31 มีนาคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หมุนเวียน
กองทุนรวม

57,377

57,377

-

-

57,377

มูลค่ายุติธรรมสาหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุน อ้างอิงราคาจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ณ วันที่รายงาน
เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
30

ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าและบริ การหลายฉบับที่เกี่ยวกับการเช่าอาคาร โรงงาน ห้องชุด ยานพาหนะ และอุปกรณ์
สานักงาน ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานที่ ตอ้ งจ่ ายชาระขั้นต่ าในอนาคต และภาระผูกพันอื่ นๆ ณ วันที่
31 มีนาคม มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(พันบาท)

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคต
ทั้งสิ้ นภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอื่นๆ
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

165,735
117,215
222,947

104,400
127,005
231,405

23,986
33,309
57,295

12,331
3,408
15,739

27,337
27,337

27,137
27,137

27,337
27,337

27,137
27,137
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
31

งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561 และ 2560 แสดงในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
2561
2560

(เงิ นเหรี ยญสหรั ฐ)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

28,232,329
22,660,767
91,686,364
3,572,108

57,612,687
61,665,502
87,094,888
922,292

24,931,314
20,000,000
95,548,065
3,653,993

54,879,064
60,000,000
89,457,505
815,697

80,000,000
32,619,011
2,495,350
261,265,929

43,732,263
1,984,764
253,012,396

85,000,000
30,971,003
1,817,662
261,922,037

41,604,925
1,350,867
248,108,058

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

83,898,672
9
12,454,836
209,525
446,233
97,676
97,106,951

83,245,793
14
12,454,836
412,305
571,225
97,676
96,781,849

3,866,246
83,314,306
9
177,525
72,676
87,430,762

3,866,246
82,263,006
14
368,305
72,676
86,570,247

358,372,880

349,794,245

349,352,799

334,678,305

รวมสิ นทรัพย์
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
2561
2560

(เงิ นเหรี ยญสหรั ฐ)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
2561
2560

35,633,530
19,675,484
2,461,613

32,779,739
11,312,284
360,267

37,734,338
18,867,918
2,832,458

32,855,327
10,932,393
581,290

130,214
22,102,899
80,003,740

1,790,000
139,953
21,260,243
67,642,486

15,244,286
74,679,000

13,927,911
58,296,921

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

11,486,557
11,486,557

8,621,886
8,621,886

11,486,557
11,486,557

8,621,886
8,621,886

รวมหนีส้ ิ น

91,490,297

76,264,372

86,165,557

66,918,807

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
2561
2560

(เงิ นเหรี ยญสหรั ฐ)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

115,329,126
115,329,126

115,329,126
115,329,126

115,329,126
115,329,126

115,329,126
115,329,126

13,516

13,516

13,516

13,516

9,611,833
141,184,939
743,169
266,882,583

8,551,139
148,893,414
742,678
273,529,873

9,611,833
138,070,927
161,840
263,187,242

8,551,139
143,704,368
161,349
267,759,498

358,372,880

349,794,245

349,352,799

334,678,305
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2561
2560

(เงิ นเหรี ยญสหรั ฐ)

382,161,987
4,899,002
387,060,989

386,865,298
2,459,544
389,324,842

374,083,337
3,952,133
378,035,470

378,686,733
2,360,738
381,047,471

337,146,810
2,643,664
19,584,363

336,504,804
2,596,288
20,784,258

341,070,362
712,090
7,300,275

338,972,417
1,078,408
7,727,151

-

6,600,150

-

-

1,962,713
32,946
361,370,496

497,334
23,466
367,006,300

1,945,620
351,028,347

12,000,000
430,952
360,208,928

25,690,493
(448,393)
25,242,100

22,318,542
165,472
22,484,014

27,007,123
27,007,123

20,838,543
20,838,543
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
– สุ ทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2561
2560

(เงิ นเหรี ยญสหรั ฐ)

(473,020)

205,513

(473,020)

205,513

(473,020)

205,513

(473,020)

205,513

24,769,080

22,689,527

26,534,103

21,044,056

0.012

0.011

0.013

0.010

32 เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การขายบริ ษัทย่ อยทางอ้ อม บริ ษัท เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชั่น สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั อครธน พรี ซิชนั่ เทคโนโลยี (ฮ่องกง) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรง
(“ผูข้ าย”) ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุน้ สามัญของย่อย คือ บริ ษทั เอ็นโทรคอมโพเนนท์ โซลูชนั่ สิ งคโปร์ พีทีอี จากัด
ให้กบั บุคคลที่สาม (“ผูซ้ ้ื อ”) โดยที่ผขู ้ ายตกลงที่จะขายหุ น้ สามัญจานวน 10,000 หุ น้ (สัดส่ วนร้อยละ 100) ให้กบั ผูซ้ ้ื อ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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