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สารจากประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทถึงผูถือหุน
เรียนผูถือหุนทุกทาน
ปดําเนินงาน 2563 (1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) เป$นปที่ ทาทายสําหรับ บริษัท MPT
กําไรสุทธิของบริษัท ลดลงรอยละ 49.4 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาในขณะที่รายไดและปริมาณการขายลดลง
เล็ กนอย รอยละ 0.7 และ รอยละ 3.8 ตามลํ า ดับ ในทางกลั บ กั น การจํ า หนายผลิ ต ภั ณ ฑ? รุ นใหมโดยใช
เทคโนโลยีไมโครดีเอสเอ (µDSA) ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในปดําเนินงานป 2563 มีปริมาณการจําหนาย
ประมาณรอยละ 30 เป$นผลิตภัณฑ?ที่ใชเทคโนโลยี ไมโครดีเอสเอ (µDSA) ซึ่งโดยทั่วไปผลิตภัณฑ?เทคโนโลยี
ใหมสามารถตั้งราคาขายที่สูงกวา อยางไรก็ตามผลประโยชน?จากการปรับราคาขายที่สูงขึ้นดังกลาว ถูกหัก
คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่สูงขึ้นและตนทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ไมโครดีเอสเอ (µDSA) เป$น
ผลใหอั ตรากํ า ไรขั้ น ตนของบริ ษั ท ฯ ลดลงจากรอยละ 13.6 เป$ นรอยละ 8.8 และอั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ อ ยู ที่
รอยละ 5.1 เปรียบเทียบกับ รอยละ 10.0 ในปที่ผานมา เป$นที่ทราบกันดีวาชวงเวลา 5 ปที่ผานมา อัตรากําไร
สุทธิในปดําเนินงานอยูที่ประมาณรอยละ 5 สวนในปดําเนินงาน 2562 นั้นเป$นปที่ยอดเยี่ยมของบริษัทฯ โดย
อัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 10
ภาพรวมของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ? ของฮาร?ดดิ สก?ไดรฟM (“ HDD”)
ลดลงตอเนื่ อ งนั้ น เนื่ อ งจากการใชอุ ป กรณ? ก ารจั ด เก็ บ ชนิ ด หนวยความจํ า แฟลชและโซลิ ด สเตทไดรฟM
(“ SSD”) เพิ่มขึ้น ตามที่ไดรายงานในปที่ผานมา สิ่งเดียวที่แสดงใหเห็นการเติ บโตของปริมาณ ฮาร?ดดิ สก?
ไดรฟM (HDD) คือไดรฟMความจุสูงที่ใชในศูนย?ขอมูลขนาดใหญและเนียไลน?แอปพลิเคชันสําหรับสํารองขอมูล
หรือเทียบเทา เราแนใจวาผูผลิต ฮาร?ดดิสก?ไดรฟM (HDD) ไดดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถความจุในการ
จัดเก็บตอไดรฟMอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มจํานวนของดิสก?และแขนจับหัวอานฮาร?ดดิสก?ไดรฟMในแตละไดรฟM
ถึ ง แมวาปริ ม าณการจํ า หนายของฮาร? ด ดิ ส ก? ไ ดรฟM โดยรวมจะลดลง แตการปริ ม าณการจํ า หนายในป
ดําเนินงาน 2563 คอนขางคงที่ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล ในเวลาเดียวกันผูผลิตฮาร?ดดิสก?ไดรฟM
(HDD) ยังเพิ่มความหนาแนนของพื้นที่ดิสก?แตละตัวดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีหัวอานฮาร?ดดิสก?
ไดรฟMอยางตอเนื่อง รวมถึงการใชเทคโนโลยีขั้นสูง เชน ไมโครดีเอสเอ (µDSA) และ แขนจับหัวอานแบบไตรส
เทท (tri-stage) เราเชื่อวาป[จจัยเหลานี้จะชวยใหผลิตภัณฑ?ฮาร?ดดิสก?ไดรฟM สามารถรักษาความสามารถใน
การแขงขันดานตนทุนเหนือ SSD รวมถึงความตองการใชแขนจับหัวอานในฮาร?ดดิสก?ไดรฟM
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ดานความตองการในตลาด ความกังวลทางการคาที่ เพิ่มขึ้นและการระบาดของ Covid-19 ในชวง
ครึ่งแรกของปปฏิทิน 2563 สงผลใหตลาดฮาร?ดดิสก?ไดรฟM (HDD) หยุดชะงัก แตถึงอยางไร ในฐานะที่ เป$ น
สวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน ฮาร?ดดิสก?ไดรฟM (HDD) บริษัท MPT มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาและลงทุ นอยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีผลิตแขนจับหัวอานฮาร?ดดิสก?ไดรฟMที่ทันสมัยที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการ
ในอนาคต ในปดําเนิ นงาน 2563 บริษัทฯ ไดลงทุนอีก จํานวน 2.5 พันลานบาท ซึ่งหลังจากลงทุนจํ านวน
2.6 พั น ลานบาทในปดํ า เนิ น งาน 2562 นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ สํ า รองเงิ น สดไวสํ า หรั บ การลงทุ น ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะไมประกาศจายเงินป[นผลในปนี้
นอกจากนี้บริษัทฯ มีความยินดีรายงานใหทราบวาพนักงานของบริษัทฯ ไมมีผูที่ติดเชื้อ COVID-19
ในโรงงานของเราทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน สามารถทํางานไดอยางตอเนื่ องใน
ชวงเวลาที่ยากลําบาก ขอขอบคุณผูบริหารที่สามารถการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ในการกําหนดแนวทาง
ขอควรระวัง และวิธีปfองกันเพื่อใหสถานที่ทํางานของเราปลอดภัย สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการและ
พนักงานทุกคนเราขอขอบคุณลูกคา ผูขาย คูคาและ บริษัทแม “TDK” ที่ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องดวยดี
เสมอมา

นายจักก?ชัย พานิชพัฒน?

นายอัลเบิร?ต ออง คิม กวน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

26 มิถุนายน 2563
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ขLอมูลทั่วไป
ชื่อ

บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สัญลักษณหุLน

MPT

ทุนจดทะเบียนหุLนสามัญ
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเลขหลักทรัพย
ธุรกิจหลัก

จํานวนหุน
มูลคาตอหุน
จํานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชําระแลLว
19,200,000 หุน
15,200,000 หุน
หุนละ 10 บาท
หุนละ 10 บาท
190,000,000 บาท
152,000,000 บาท

จํานวนหุน
มูลคาตอหุน
จํานวนเงิน

2,085,861,788 หุน
2,085,861,788 หุน
หุนละ 1.80 บาท
หุนละ 1.80 บาท
3,754,551,218.40 บาท 3,754,551,218.40 บาท

0107537000874 (เปลี่ยนจาก บมจ. 334)
MPT เชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและผลิตแขนตัวจับหัวอานสําหรับอุตสาหกรรม
ฮาร9ด ดิสก9 ไดรฟ= (HDD) บริษัทจําหนายสินคาใหแกผูผลิต HDD และผูผลิตหัวบั นทึก
ขอมูลทั่วโลก MPT ประกอบดวยบริษัทยอยหลายบริษัทที่ชํานาญในการขึ้นรูปชิ้นสวน
ดวยกรดเคมี (chemical etching) และออกแบบแมพิมพ9 (tool and die design) เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท

สํานักงานใหญT

162 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170 ประเทศไทย

โทรศัพท

(66-35) 215-225

เวบไซด

www.MagnecompPrecision.com
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ขLอมูลการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การออกแบบ และผลิตแขนจับหัวอานและ อุปกรณ9ที่เกี่ยวของกับแขนจับหั วอาน
สําหรับใชในฮาร9ดดิสก9ไดรฟ= (HDDs) โดยแขนจับหัวอานเป[นสวนหนึ่งของการผลิตกลไกของ head-gimbal ซึ่งเป[นตัว
รองรับหัวอานและเขียนแผนดิสก9 นอกจาก นี้ แขนจับหัว อานยังชวยรักษาระดับเพดานบิน (flying height) ใหคงที่
เหนือแผนดิสก9 เพื่อใหหัวอานสามารถอานขอมูลในดิสก9ไดอยางแมนยํา โดยหัวอานของดิสก9ไดรฟ=จะตองไมสัมผัสกับ
พื้นผิวของแผนดิสก9ที่หมุนอยู แตจะลอยอยูเหนือแผนดิสก9อยางแมนยํา ในระยะหางที่ไมสามารถมองไดดวยตาเปลา
กลาวคือ แขนจับหัวอานชวยใหหัวอานสามารถลอยเหนือพื้นผิวของดิสก9ที่หมุนอยูดวยความเร็วระหวาง 5,400 และ
15,000 รอบตอนาที ในระยะหางที่นอยกวาครึ่งหนึ่งของหนึ่งสวนลานนิ้ว (1 micro-inch คือ 0.000001 ของ 1 นิ้ว
และ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เสนผมของมนุษย9เสนหนึ่งมีเสนผาศูนย9กลางประมาณ 3000 micro-inches)
ผลิตภัณฑแขนจับหัวอTาน
แขนจับหัวอาน
โดยปกติ แขนจั บหั วอานจะรวมถึ งสวนประกอบตางๆ เชน กานรั บน้ํ าหนั กแนวยาว แผนรอง บานพั บ
แผงวงจร และตัวลดแรงสั่นสะเทือน โดยกานรับน้ําหนักจะถูกเชื่อมติดกันแผนรองดวยเลเซอร9 และสวนที่ยื่นจากกาน
รับน้ําหนัก คือ พื้นที่ของสปริงเพื่อรองรับตอการบิดตัวในระดับหนึ่ง ชิ้นสวนโคงที่ติดอยูกับกานรับน้ําหนักจะรองรับ
โครงของอุปกรณ9หัวอาน เพื่อใหหัวอานสามารถยึดติดไปตามสวนโคงของผิวดิสก9ที่หมุนอยูได ซึ่งในระหวางการทํางาน
ของดิสก9ไดร9ฟ แขนจับหัวอานทั้งชุดไดถูกออกแบบใหทํางานรวมกัน เพื่อรักษาหัวอานใหอยูในทิศทางที่เหมาะสมกับ
พื้นผิวของแผนดิสก9ที่หมุนอยู
ชิ้นสวนขึ้นรูปดวยกรดเคมี
MPT โดยบริษัท อครธน พรีซิชั่น เทคโนโลยี (ดองกวน) จํากัด ซึ่งเป[นบริษัทยอย เป[นบริษัทผูผลิตชิ้นสวนที่ขึ้น
รูปดวยกรดเคมีสําหรับผลิตภัณฑ9แขนจับหัวอาน เชน hinge และ load beams รวมทั้งผลิตภัณฑ9ที่ไมเกี่ยวกับแขนจับ
หัวอานที่ ซึ่งอุปกรณ9เหลานี้นับเป[นวัตถุดิบสําคัญสําหรับการผลิตแขนจับหัวอาน
สินคาอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับฮาร9ดดิสก9ไดรฟ=
ผลิตภัณฑ9ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส9สําหรับสมาร9ทโฟน คือ
• ชิ้นสวนอุปกรณ9เชื่อมตอ (Interconnect)
• แผงวงจรเซ็นเซอร9 (Sensor Circuit Coils)
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คณะกรรมการของบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายนามดังตTอไปนี้
ชื่อ
ตําแหนTง
นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
นายฮิโตชิ ทาคาฮาซิ
กรรมการบริหาร
นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน
กรรมการบริหาร, ประธาน และประธานเจาหนาที่ฝiายบริหาร
นายสตีเฟiน แอนดรู มิซุตะ
กรรมการบริหาร, ประธาน และประธานฝiายปฏิบัติการ
นายธิติ มกราภิรมย9
กรรมการบริหาร และรองประธานอาวุโสฝiายปฎิบัติการในประเทศไทย
นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล
กรรมการบริหาร และรองประธานฝiายการเงิน
รายละเอียดการถือหุLนหรือหุLนกูLของกรรมการในบริษัท รอบป4บัญชีป\จจุบันกับรอบป4บัญชีที่ผTานมา ตามมาตรา
114 (3) และมาตรา 88 (2) ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน ดังตTอไปนี้
จํานวน หุLน ที่ถือ
จํานวน หุLนกูL ที่ถือ
รายชื่อกรรมการ
รอบป4บัญชี
รอบป4บัญชีที่
รอบป4บัญชี
รอบป4บัญชีที่
ป\จจุบัน
แลLว
ป\จจุบัน
แลLว
1 นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
2 นายฮิโตชิ ทาคาฮาซิ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
3 นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
4 นายสตีเฟiน แอนดรู มิซุตะ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
5 นายธิติ มกราภิรมย9
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
6 นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
รายละเอียดการถือหุLนหรือหุLนกูLของกรรมการในบริษัทในเครือ รอบป4บัญชีป\จจุบัน กับ รอบป4บัญชีที่ผTานมา
ตาม มาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (2) ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน ดังตTอไปนี้
จํานวน หุLน ที่ถือ
จํานวน หุLนกูL ที่ถือ
รายชื่อกรรมการ
รอบป4บัญชี
รอบป4บัญชีที่
รอบป4บัญชี
รอบป4บัญชีที่
ป\จจุบัน
แลLว
ป\จจุบัน
แลLว
1 นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
2 นายฮิโตชิ ทาคาฮาซิ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
3 นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
4 นายสตีเฟiน แอนดรู มิซุตะ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
5 นายธิติ มกราภิรมย9
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
6 นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการของบริษัท(ตTอ)
รายละเอียดการมีสTวนไดLเสียของกรรมการไมTวTาโดยตรงหรืออLอม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวTางรอบป4
บัญชี ตามมาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (1) ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน ดังตTอไปนี้
รายชื่อกรรมการผูLมีสTวนไดLเสีย
รายการที่เกี่ยวขLอง
รายละเอียดสัญญา
1 นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9
ไมมี
ไมมี
2 นายฮิโตชิ ทาคาฮาซิ
ไมมี
ไมมี
3 นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน
ไมมี
ไมมี
4 นายสตีเฟiน แอนดรู มิซุตะ
ไมมี
ไมมี
5 นายธิติ มกราภิรมย9
ไมมี
ไมมี
6 นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล
ไมมี
ไมมี

รายละเอียดผลประโยชนตอบแทน หรือสิทธิประโยชนอื่น ที่กรรมการไดLรับจากบริษัท ดังตTอไปนี้
รายชื่อกรรมการ
ผลประโยชนตอบแทน (ระบุ)
1 นายจักก9ชัย พานิชพัฒน9
คาเบี้ยประชุม
2 นายฮิโตชิ ทาคาฮาซิ
ไมมี
3 นายอัลเบิร9ท ออง คิม กวน
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นที่ระบุตามสัญญาจางงาน
4 นายสตีเฟiน แอนดรู มิซุตะ
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นที่ระบุตามสัญญาจางงาน
5 นายธิติ มกราภิรมย9
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นที่ระบุตามสัญญาจางงาน
6 นายวิง ซัน แคลเรนซ9 โล
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นที่ระบุตามสัญญาจางงาน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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รายชื่อผูLถือหุLน
รายชื่อผูLถือหุLนรายใหญT ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีดังนี้
รายชื่อผูLถือหุLน
จํานวนหุLน (หุLน)
สัดสTวน
1 TDK CORPORATION
2,083,353,002
99.880%
2 CLEARSTREAM NOMINEES LTD
1,304,156
0.063%
3 นายพิสิฎฐ9 สุชาติลิขิตวงศ9
150,000
0.007%
4 นายสมชาย ทิพยไกรศร
104,100
0.005%
5 นายพัลลภ สุชาติลิขิตวงศ9
50,000
0.002%
6 น.ส.มานมีตกอร9 จาวลา
50,000
0.002%
7 นางเฮอร9มิส โคว จาวลา
50,000
0.002%
8 นางพรสุข พรประภา
44,508
0.002%
9 นายภาณุพันธ9 แสงลิ้มสุวรรณ
31,100
0.001%
10 นายสมชาย เทพทอง
30,000
0.001%
รวม
2,085,166,866
99.965%
หมายเหตุ: 1/ TDK เป[นบริษัทผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส9ชั้นนําระดับโลกในประเทศญี่ปุiน จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย9โตเกียว (รหัสหลักทรัพย9: 6762)

รายชื่อบริษัทยTอย
รายชื่อบริษัทยTอยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน/ ทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแลLว

จํานวน/ชนิดหุLน สัดสTวนการ
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงาน
ที่ออกจําหนTาย ถือครอง
ใหญT
(รLอยละ)
บริษัท อครธน พรีซิชั่น
ขายแขนจับหัวอานและ
ประเทศ 12,064,103 ดอลลาร9สหรัฐ/
หุนสามัญ/
100
เทคโนโลยี(ฮองกง)จํากัด บริษัทเพื่อการลงทุน
ฮองกง-สาธารณรัฐ 12,064,103 ดอลลาร9สหรัฐ 12,064,103 หุน
ประชาชนจีน
บริษัท อครธน พรีซิชั่น
ผลิตและขายแขนจับหัวอาน
ประเทศ 2,700,000 ดอลลาร9สหรัฐ/
หุนสามัญ/
100
เทคโนโลยี(ดองกวน)จํากัด*
สาธารณรัฐ
2,700,000 ดอลลาร9สหรัฐ
ไมมี หุน
ประชาชนจีน
บริษัท แมกเนคอมพ9
วิจัยและพัฒนาผลิตและ
ประเทศ 1,000,000 ดอลลาร9สหรัฐ /
หุนสามัญ/
100
คอร9ปอเรชั่น จํากัด *
จําหนายตนแบบแขนจับ
สหรัฐอเมริกา
50,000 ดอลลาร9สหรัฐ
50,000 หุน
หัวอาน
หมายเหตุ
* บริษัท อครธน พรีซิชั่น เทคโนโลยี (ฮองกง) จํากัด ถือครองอยูรอยละ 100

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนาคม

31 มีนาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้สาหรับหนี้สินค่าตอบแทน
ผลประโยชน์ของพนักงานรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

5

499,116,224

1,162,018,604

424,397,288

1,061,202,746

6, 29
4, 7
4
4
8
9

120,661,243
3,010,248,016
69,379,548
3,283,455,600
1,567,618,082
74,223,640
8,624,702,353

104,562,767
2,132,799,362
66,039,753
2,786,704,920
1,534,146,782
89,913,864
7,876,186,052

3,075,459,699
58,331,716
3,283,455,600
1,568,628,113
57,996,149
8,468,268,565

2,217,753,143
64,897,459
2,786,704,920
1,550,598,584
76,300,203
7,757,457,055

10
11
11
12
12
23

5,039,603,722
196
403,095,281
17,986,279
12,786,626
3,191,192
5,476,663,296

4,046,957,482
158
403,095,281
16,304,769
12,873,972
3,107,240
4,482,338,902

126,314,929
4,993,797,360
196
17,724,910
2,374,412
5,140,211,807

122,991,890
4,031,087,928
158
15,668,535
2,311,947
4,172,060,458

14,101,365,649

12,358,524,954

13,608,480,372

11,929,517,513

รวมสิ นทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนาคม

31 มีนาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

4, 13
14
4

993,612,021
547,537,947
44,415,877
18,142,089
683,015,351
2,286,723,285

713,835,778
515,888,334
153,595,763
899,953
637,680,830
2,021,900,658

1,049,715,691
538,953,753
56,915,812
10,030,581
406,754,250
2,062,370,087

745,882,026
511,316,834
157,268,392
411,866,176
1,826,333,428

601,194,349
17,672,342
618,866,691

419,835,483
16,452,502
436,287,985

601,194,349
601,194,349

419,835,483
419,835,483

2,905,589,976

2,458,188,643

2,663,564,436

2,246,168,911

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

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

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

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

17

440,000

440,000

440,000

440,000

18

375,455,122
6,562,837,957
502,491,376
11,195,775,673

375,455,122
5,885,126,968
(115,236,997)
9,900,336,311

375,455,122
6,293,266,619
521,202,977
10,944,915,936

375,455,122
5,611,585,140
(58,682,878)
9,683,348,602

14,101,365,649

12,358,524,954

13,608,480,372

11,929,517,513

15

16

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

17

18

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรั บปี

19
4
4, 20

12,933,360,007
99,007,466
28,586,131
86,773,900
13,147,727,504

13,018,320,847
109,412,720
12,640,322
109,495,842
13,249,869,731

12,731,024,061
99,222,010
31,146,245
77,630,795
12,939,023,111

12,846,942,669
111,508,242
13,946,007
112,784,895
13,085,181,813

11,798,574,460
60,141,134
611,725,487
12,470,441,081

11,242,004,868
68,167,106
612,311,325
8,843,996
11,931,327,295

12,099,440,011
20,504,309
148,585,253
12,268,529,573

11,523,794,506
18,156,602
312,489,008
11,854,440,116

677,286,423
(17,351,635)
659,934,788

1,318,542,436
(14,954,815)
1,303,587,621

670,493,538
(6,588,260)
663,905,278

1,230,741,697
(3,442,307)
1,227,299,390

617,728,373
617,728,373

247,416,864
247,416,864

579,885,855
579,885,855

236,237,874
236,237,874

22

23

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
รายการทีจ่ ะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

16

17,776,201
17,776,201

-

17,776,201
17,776,201

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
- สุ ทธิจำกภำษีเงินได้

635,504,574

247,416,864

597,662,056

236,237,874

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

1,295,439,362

1,551,004,485

1,261,567,334

1,463,537,264

0.32

0.62

0.32

0.59

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

16

รายงานประจําปี 2563

บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

ผลต่าง
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(บาท)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2561

3,754,551,218

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย

18

440,000

318,490,000
-

4,638,504,469

(362,653,861)

8,349,331,826

1,303,587,621
1,303,587,621

247,416,864
247,416,864

1,303,587,621
247,416,864
1,551,004,485

-

-

-

-

56,965,122

(56,965,122)

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

3,754,551,218

440,000

375,455,122

5,885,126,968

(115,236,997)

9,900,336,311

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2562

3,754,551,218

440,000

375,455,122

5,885,126,968

(115,236,997)

9,900,336,311

659,934,788
17,776,201
677,710,989

617,728,373
617,728,373

659,934,788
635,504,574
1,295,439,362

6,562,837,957

502,491,376

11,195,775,673

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

3,754,551,218

440,000

375,455,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

17

รายงานประจําปี 2563

บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลต่าง
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

(บาท)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2561

3,754,551,218

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย

18

440,000

-

-

-

-

318,490,000
-

4,441,250,872

(294,920,752)

8,219,811,338

1,227,299,390
1,227,299,390

236,237,874
236,237,874

1,227,299,390
236,237,874
1,463,537,264

56,965,122

(56,965,122)

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

3,754,551,218

440,000

375,455,122

5,611,585,140

(58,682,878)

9,683,348,602

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2562

3,754,551,218

440,000

375,455,122

5,611,585,140

(58,682,878)

9,683,348,602

663,905,278
17,776,201
681,681,479

579,885,855
579,885,855

663,905,278
597,662,056
1,261,567,334

6,293,266,619

521,202,977

10,944,915,936

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

3,754,551,218

-

-

440,000

375,455,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

18

รายงานประจําปี 2563

บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2563
2562
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ภำษีเงินได้
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ประมำณกำรเงินชดเชยพนักงำน
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ประมำณกำร (กลับรำยกำร) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
ประมำณกำรค่ำเผื่อสิ นค้ำล้ำสมัย
ประมำณกำร (กลับรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสิ นค้ำ
ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสิ นค้ำคงเหลือ
ผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยบริ ษทั ย่อย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ

23
11
12
16, 21

22
8
8
8

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มำจำกกำรดำเนินงำน
ภำษีเงินได้จ่ำยออก - สุทธิ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

659,934,788

1,303,587,621

663,905,278

1,227,299,390

17,351,635
1,755,404,192
21,179,332
199,254,102
4,210,599
(40,349,272)
131,344,675
(49,210,539)
44,951,081
(1,558,518)
(99,007,466)
2,643,504,609

14,954,815
1,149,901,365
23,023,744
61,088,825
3,762,800
(10,106,567)
72,214,656
43,807,703
25,490,766
8,843,996
(1,705,648)
(109,412,720)
2,585,451,356

6,588,260
1,750,912,326
20,807,736
199,254,102
(39,094,118)
(143,201,801)
133,446,750
(49,216,700)
42,940,043
(1,182,845)
(99,222,010)
2,485,937,021

3,442,307
1,145,227,314
22,635,803
61,088,825
(7,172,983)
55,598,801
74,535,334
43,885,308
25,490,766
(1,705,648)
(111,508,242)
2,538,816,975

(877,913,913)
1,504,370
(210,060,617)
20,525,183
284,784,037
31,433,745
(108,572,537)
72,090,645
(119,064)
(3,518,865)
1,853,657,593
(5,688,758)
1,847,968,835

701,415,583
52,634,908
(698,980,680)
(20,665,976)
(387,352,575)
(47,900,154)
77,177,000
(25,710,686)
(2,348,004)
2,233,720,772
(21,716,019)
2,212,004,753

(755,875,708)
3,332,313
(194,195,534)
20,648,665
308,925,946
26,992,596
(99,738,484)
15,760,042
(119,064)
1,811,667,793
(557,332)
1,811,110,461

696,163,106
59,093,271
(729,328,188)
(19,985,427)
(431,200,101)
(43,893,083)
69,029,394
(56,782,823)
2,081,913,124
(4,653,431)
2,077,259,693

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2563

บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรขำยบริ ษทั ย่อย

-

50,946,174

-

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว

-

624,636,000

-

(16,098,476)

(21,462,224)

-

23,882,416

48,695,016

624,636,000

เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ที่ถือไว้สำหรับหนี้สิน
ค่ำตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงำนรอกำรตัดบัญชี
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

23,506,744

48,740,991

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

เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(22,028,652)

(29,368,581)

(22,028,716)

(31,784,107)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

(421,458,480)

(248,899,920)

(421,458,480)

(82,710,420)

ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

105,787,127

95,037,453

105,099,397

94,387,831

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(986,360,025)

165,435,180

(976,334,405)

170,631,454

1,162,018,604

881,746,453

1,061,202,746

778,649,813

5

323,457,645
499,116,224

114,836,971
1,162,018,604

339,528,947
424,397,288

111,921,479
1,061,202,746

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

20

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 เมษำยน 2562
และ 2561
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 มีนำคม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

รายงานประจําปี 2563

หมำยเหตุ

สำรบัญ

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

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้สาหรับหนี้สินค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงานรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั แมกเนคอมพ์ พรี ซิชน่ั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” หรื อ “แมกเนคอมพ์” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้ น
ในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนของสานักงานและสาขาที่เป็ นสถานประกอบการผลิตตามที่อยูด่ งั นี้
ก. สานักงานใหญ่

: เลขที่ 162 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิ น ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ข. สาขา 1

: เลขที่ 1/25 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตาบลคานหาม อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ค. สาขา 2

: เลขที่ 94 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิ น ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 บริ ษทั ได้รับการอนุ มตั ิ การเพิกถอนหุ ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
บริ ษทั ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ น้ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดไว้ การเพิกถอนหุน้ ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2551
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี คือ บริ ษทั TDK Corporation (ถือหุน้ ร้อยละ 99.88) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้น
ในประเทศญี่ปุ่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการผลิ ตแขนจับหัวอ่านสาหรับ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงิ น นี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ
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ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาที่ทากับลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้
(“TAS 18”) และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เ กี่ ยวข้อง รายละเอี ยดของนโยบายการบัญชี ไ ด้
เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ)
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสม ซึ่ งผลกระทบ
ของการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานฉบับนี้ เป็ นครั้งแรกสาหรับสัญญาที่ ยงั ไม่เสร็ จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562
ไม่มีสาระสาคัญต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึ งไม่ได้ปรับปรุ งกาไรสะสม
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 และไม่ปรั บปรุ งข้อมูลที่ นาเสนอในปี 2562 ซึ่ งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการ
ตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกาหนดในการเปิ ดเผยข้อมูลของ TFRS 15 จะไม่ถูก
นามาใช้กบั ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับ
ใช้ในงวดปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 28
(ข)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ แสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นสกุลเงินบาทซึ่ งต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั คือ สกุลเงิ น
เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา การแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นสกุลเงิ นบาทเพื่ อให้เ ป็ นไปตามกฎระเบี ยบของหน่ วยงานใน
ประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 27

(ค)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อ สมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อการปฏิ บัติตามนโยบายการบัญชี ข องกลุ่ มบริ ษ ทั /บริ ษ ทั ทั้ง นี้
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ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับ
การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมี
นัยสาคัญที่ จะส่ งผลให้ตอ้ งมี การปรั บปรุ งที่ มีสาระสาคัญในมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สินในปี บัญชี
ถัดไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
8
10
11 และ 12
16

3

ค่าเผื่อสาหรับสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญในการประมาณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน และ
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เกี่ ยวกับข้อสมมติ
หลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
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
วันที่ ซ้ื อกิ จการคื อวันที่ อานาจในการควบคุ มนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ ซ้ื อกิ จการและการระบุ
เกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
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ค่า ความนิ ย มถูกวัด มูลค่า ณ วันที่ ซื้ อ โดยวัด จากมูลค่า ยุติ ธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โ อนให้ หักด้วยมูลค่า สุ ท ธิ
(มูลค่า ยุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ ระบุไ ด้ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาซึ่ งวัด มูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อใน
ราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้ นเพื่ อจ่ายชาระ
ให้แก่เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึ ง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่ มบริ ษทั ที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ ร กิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุ รกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุ รกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชี ยงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณ
การดังกล่าวจะถูกปรั บปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรั พย์ หรื อหนี้ สินเพิ่ มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมูลค่ า เพื่อ
สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว
มีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุ มของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ้ นเมื่ อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมี สิ ทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้น ทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควมคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ งส่ วนได้เ สี ย ที่ ไ ม่ มีอานาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ นในส่ วนของเจ้าของที่ เ กี่ ย วข้องกับบริ ษ ทั ย่ อ ยนั้น
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กาไรหรื อ ขาดทุ นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการสู ญเสี ย การควบคุ มในบริ ษ ัทย่อยรั บรู ้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ น ส่ วนได้เ สี ย ใน
บริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม
(ข)

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ใ นการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิ ดขึ้น
จากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการนาเสนองบการเงิน (สกุลเงินบาท)
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่
กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการนาเสนองบการเงิน (สกุลเงินบาท) โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการนาเสนองบการเงิ น
(สกุลเงินบาท) โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนของเดือนที่เกิดรายการ
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ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการสารอง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศออกไป
เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุ ม ความมี
อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญ หรื อการควบคุมร่ วมกัน ผลสะสมของรายการสารองผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วน
หนึ่งของกาไรขาดทุนจากการจาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการ
ควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการสารองผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั รับรู ้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

(จ)

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
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ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพและ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง
ต้นทุ นสิ นค้า รวมการปั นส่ วนของค่ าโสหุ ้ยการผลิ ตอย่างเหมาะสมโดยคานึ งระดับกาลังการผลิ ตตามปกติ และ
คานวณโดยการใช้ตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งได้รับการปรับปรุ งให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย
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
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงถูกตั้งสาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
(ฉ)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนในหุ้ นกู้และกองทุนรวม
เงินลงทุนในหุน้ กูแ้ สดงในมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
เงินลงทุนในกองทุนรวมแสดงในมูลค่ายุติธรรมด้วยมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ณ วันที่รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงิ นสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงิ นลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ าย
ไปและเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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(ช)

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ซ่ ึ งไม่สามารถทางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ย นแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ าตามบัญชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิ ดขึ้ นในการซ่ อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้ นเป็ นประจาจะรับรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
สิ ทธิ การเช่าที่ดินและส่ วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่าอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- เครื่ องมือ และแม่พิมพ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

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

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน เครื่ องจักรระหว่างทางและสิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ น รอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ซ)

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยม
จะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นๆ
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื่ นๆ ที่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื้ อมาและมี อายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่ าด้วยราคาทุ นหักค่ าตัด
จาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้ นภายในรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จาหน่ า ยรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิ ธีเ ส้น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ปแบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพ ย์ไ ม่มี
ตัวตนซึ่ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ ายสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ ันพร้ อมที่ จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ทรัพย์สินทางปัญญา

2 - 5 ปี
5 ปี
3 - 5 ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ)

การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่ จะ
ได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่ มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ 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
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ 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 งไม่เคยมี การบันทึ กขาดทุ นจากการ
ด้อยค่ามาก่อน
(ญ)

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฎ)

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
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โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ใ นอนาคตที่ เ กิ ด จากการท างานของพนัก งานในงวดปั จ จุ บัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจาทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้ ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่าย
ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้โดยใช้อตั ราคิดลดที่ ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและการจ่าย
ชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อ
ขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่ อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รั บรู ้ ตน้ ทุ นสาหรั บการปรั บ
โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์
เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ฏ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่
เกิดขึ้นในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว
ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มี
ต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน

(ฐ)

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ
3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมู ลค่ า มี การทบทวนข้อมู ลที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มู ลค่ า ที่ มีนัย ส าคัญ อย่าง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริ ษทั
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ดังนี้
 ข้ อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้ อมูลระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อื่ น ที่ สั ง เกตได้โ ดยตรงหรื อโดยอ้อ มส าหรั บ สิ นทรั พ ย์ น้ ั นหรื อหนี้ สิ นนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้ อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
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กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอน
ขึ้น
(ฑ)

รายได้
นโยบายการบัญชีสาหรั บการรั บรู้รายได้ ในปี 2563
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงิ นที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆและแสดง
สุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิ ดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า สาหรับสัญญาที่ ให้สิทธิ ลูกค้าในการคื นสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจานวนที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริ การ
ดอกเบีย้ รั บและเงินปั นผลรั บ
ดอกเบี้ ยรั บบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นตามเกณฑ์ค งค้าง เงิ นปั นผลรั บบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ น ในวัน ที่ ก ลุ่ ม
บริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
นโยบายการบัญชีสาหรั บการรั บรู้รายได้ ในปี 2562
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่
แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้
และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
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การให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
ดอกเบีย้ รั บและเงินปั นผลรั บ
ดอกเบี้ ย รั บ บัน ทึ ก ในก าไรหรื อขาดทุ น ตามเกณฑ์ค งค้า ง เงิ น ปั น ผลรั บ บัน ทึ ก ในก าไรหรื อขาดทุ น ในวัน ที่
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
(ฒ)

ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย

(ณ)

สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการ
ยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่ า
เป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่
กับ การใช้สิ น ทรั พ ย์ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อ ตกลงนั้น จะน าไปสู่ สิ ท ธิ ใ นการใช้สิ น ทรั พ ย์ ถ้า ท าให้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มี การประเมิ นข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แยกค่ าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่ า
และส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจานวนที่เท่ากับ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้ สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และ
ต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
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(ด)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บันได้แก่ ภ าษี ที่คาดว่า จะจ่ า ยชาระหรื อได้รับชาระ โดยค านวณจากกาไรหรื อขาดทุ น
ประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ด จากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ใช่ การรวมธุ ร กิ จและรายการนั้นไม่ มีผ ลกระทบต่ อกาไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ า งที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี การที่
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้น
รอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่ าของภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คานึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชาระ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่
มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะนาสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี
เงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสาหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ต)

กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับหุ น้ สามัญ กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร
หรื อขาดทุ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน้ า หนักที่ ออกจาหน่ ายระหว่า งปี
ปรับปรุ งด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ซ้ื อคืน

(ถ)

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พล
อย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิ จการที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั มีอานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและ
การบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น

(ท)

รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั น
ส่ วนอย่างสมเหตุสมผล

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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4

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ในระหว่างปี 2563 หรื อ/
และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จดั ตั้ง ลักษณะควำมสั มพันธ์

TDK Corporation

ญี่ปุ่น

Acrathon Precision Technologies
(HK) Limited

ฮ่องกง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สหรัฐอเมริ กา

Acrathon Precision Technologies
(Dong guan) Co., Ltd.
Magnecomp Corporation
EntroComponent Solutions Singapore
Pte Ltd.

สิ งคโปร์

บริ ษทั ทีดีเค (ประเทศไทย) จากัด

ไทย

TDK U.S.A. Corporation

สหรัฐอเมริ กา

TDK Europe S.A.

ลักเซมเบิร์ก

TDK (Malaysia) Sdn. Bhd.

มาเลเซี ย

TDK China Co., Ltd

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ฮ่องกง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

SAE Magnetics (H.K.) Ltd.

SAE Technologies Development
(Dong guan) Ltd.

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เป็ นบริ ษัทใหญ่ แ ละบริ ษัทใหญ่ ในล าดับสู งสุ ด
ถือหุน้ ร้อยละ 99.88
เป็ นบริ ษทั ย่อย ถือหุน้ ร้อยละ 100

เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม มีส่วนได้เสี ยที่แท้จริ ง
ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม มีส่วนได้เสี ยที่แท้จริ ง
ร้อยละ 100
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม มีส่วนได้เสี ยที่แท้จริ ง
ร้อยละ 100
(ขายเงินลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2561)
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation
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ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จดั ตั้ง ลักษณะควำมสั มพันธ์

บริ ษทั ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชัน่ ส์ ไทย
(ประเทศไทย) จากัด
Hutchinson Technology Inc.
สหรัฐอเมริ กา

เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งถือหุน้ ทั้งหมด
โดย TDK Corporation

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ขายสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าลิขสิ ทธิ์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายเบิกคืน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาตลาด
ราคาตลาด
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีบวกกาไร
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีบวกกาไร
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราตลาด/ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาทุนบวกกาไร
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

บริษทั ใหญ่
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าลิขสิ ทธิ์
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

3,645
15,318
4,287
736

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

4,409
15,672
1,407
-
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สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บุคคลหรื อกิจกำรอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ขายสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหรื อสิ นทรัพย์อื่น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายเบิกคืน

-

-

986,337
1,226,268
24,028
423,091
51,531
2,640
83,165
58,608
-

1,642,772
1,503,028
50,062
462,991
33,098
3,459
83,867
69,082
43
60,022

607,089
15,562
875
19,084

694,871
17,083
2,750
19,885

784,001
1,226,268
24,028
423,091
2,037
83,165
31,048
-

1,491,714
1,503,028
50,062
462,991
2,528
83,867
54,200
43
-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้การค้ า

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

111,938
111,938
111,938

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

53,648
53,648
53,648

41

636,795
14,200
650,995
(473,845)
177,150

710,625
4,118
714,743
(576,141)
138,602

รายงานประจําปี 2563

งบกำรเงินรวม
2563
2562
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี

-

ลูกหนี้กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)
(143,202)
55,599

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

191
69,189
69,380
69,380

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

66,040
66,040
66,040

อัตรำดอกเบีย้
รายการเคลือ่ นไหว
ของ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น

ณ วันที่
31 มีนาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

191
19,324
46,894
66,409
(8,077)
58,332

14,512
50,385
64,897
64,897

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
1 เมษายน
2562 และ 2561

เพิ่มขึ้น

ลดลง
(พันบาท)

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่
31 มีนาคม

2563
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 1.2-2.6

2,786,705

2,274,404

(1,853,663)

76,010

3,283,456

2562
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 2.0-3.3

2,498,544

725,307

(477,769)

40,623

2,786,705

อัตรำดอกเบีย้
รายการเคลือ่ นไหว
ของ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
2563
บริ ษทั ย่อย

ณ วันที่
31 มีนาคม
(ร้ อยละต่ อปี )
-

ณ วันที่
1 เมษายน
2562 และ 2561

-

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราแลกเปลี่ยน
(พันบาท)
61,587

42

(60,870)

(717)
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ณ วันที่
31 มีนาคม

-

อัตรำดอกเบีย้
รายการเคลือ่ นไหว
ของ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น

ณ วันที่
31 มีนาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กัน
2562
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราแลกเปลี่ยน
(พันบาท)

ณ วันที่
1 เมษายน
2562 และ 2561

ณ วันที่
31 มีนาคม

1.2-2.6

2,786,705

2,274,404

(1,853,663)

76,010

3,283,456

-

156,159

-

(164,828)

8,669

-

2.0-3.3

2,498,544

725,307

(477,769)

40,623

2,786,705

งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562
(พันบาท)

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

190,480
190,480

76,552
76,552

76,907
190,248
267,155

45,543
76,527
122,070

6,875
-

6,018
-

37,541
44,416

147,578
153,596

5,543
28,063
23,310
56,916

4,618
10,898
141,752
157,268

สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สั ญญาเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นหลายฉบับกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งและกิจการที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ ง โดยมี
อัตราดอกเบี้ ยเท่ากับอัตรา LIBOR หกเดื อน บวกส่ วนเพิ่ มร้ อยละ 0.65 และ 0.35 ตามลาดับ เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้น
ดังกล่าวมีกาหนดชาระคืนภายในหกเดือนนับจากวันเบิกรับเงินกู้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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สั ญญาบริ การ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การกับ TDK Corporation ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ โดยที่ คู่ สัญญาตกลงให้บริ การในด้านต่ างๆ
ซึ่ งได้แก่ การวิจยั และพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด และการให้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบ
ของฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ในสัญญา ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญา บริ ษทั มีภาระ
ผูกพันที่จะจ่ายค่าบริ การตามที่กาหนดในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2554 และมีผลบังคับใช้
เป็ นเวลาหนึ่ งปี นับจากวันที่เริ่ มต้นสัญญา และต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็ นเวลาหนึ่ งปี ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาเดิม เว้นแต่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่อีกฝ่ ายหนึ่ งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 30 วันก่อนวันครบกาหนดต่อสัญญา
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
514
5,123
520,148
636,234
1,162,019

152
(2,036)
426,281
424,397

2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม
6

602
2,328
496,186
499,116

152
(2,609)
427,426
636,234
1,061,203

สิ นทรัพย์ ที่ถือไว้ สำหรับหนีส้ ิ นค่ ำตอบแทนผลประโยชน์ ของพนักงำนรอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม
2563
หุน้ กูแ้ ละกองทุนรวม
รวม

2562
(พันบาท)
104,563
104,563

120,661
120,661

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
-

-

Magnecomp Corporation ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยทางอ้ อ มของบริ ษั ท ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ถื อ เงิ น ลงทุ น
ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นกูแ้ ละกองทุนรวม โดยเงินลงทุนในหุ ้นกูแ้ ละกองทุน
รวมดังกล่าวนี้ ถูกถือไว้เพื่อชดเชยหนี้ สินของโครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้ของ Magnecomp Corporation ซึ่ งได้
เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 15

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
กิจกำรอื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
รวม
สุ ทธิ

111,938

50,547

177,213

138,602

111,938
111,938

3,101
53,648
53,648

213,119
187,316
73,347
650,995
(473,845)
177,150

213,223
244,967
117,951
714,743
(576,141)
138,602

1,832,952

1,478,383

1,832,952

1,478,383

1,065,358
2,898,310

600,768
2,079,151

1,065,358
2,898,310

600,768
2,079,151

3,010,248

2,132,799

3,075,460

2,217,753

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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8

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2563
2562
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึก
รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
- ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
- ค่าเผื่อ (กลับรายการ)
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่า
สุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
- ตัดจาหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

1,291,142
137,280
476,270
158,944
76,408
2,140,044
(567,213)

(พันบาท)
1,192,586
137,816
453,977
158,261
32,294
1,974,934
(390,184)

1,306,351
128,307
448,781
158,944
76,408
2,118,791
(544,956)

1,224,967
128,355
423,659
158,261
32,294
1,967,536
(366,334)

(5,213)
1,567,618

(50,603)
1,534,147

(5,207)
1,568,628

(50,603)
1,550,599

11,671,489

11,100,491

11,972,270

11,379,884

131,345

72,215

133,447

74,535

(49,211)
44,951
11,798,574

43,808
25,491
11,242,005

(49,217)
42,940
12,099,440

43,885
25,491
11,523,795

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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9

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินมัดจา
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีอื่นรอรับคืน
ลูกหนี้จากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

27,877
12,991
8,382
5,284
566
10

(พันบาท)
33,569
6,433
11,821
5,457
1,874
974

20,635
6,769
7,160
3,818
566
10

28,896
2,760
10,216
3,888
1,874
974

19,114
74,224

722
29,064
89,914

19,038
57,996

720
26,972
76,300

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วน
ความเป็ น
เจ้าของที่แท้จริ ง
2563 2562

ทุนชาระแล้ว
2563

(ร้ อยละ)
บริ ษทั ย่ อยทางตรง
Acrathon Precision
บริ ษทั ลงทุน/
Technologies (HK) Limited
จัดจาหน่าย
บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
Acrathon Precision
Technologies
(Dong guan) Co., Ltd.
Magnecomp Corporation

ผลิตส่ วนประกอบ
ของแขนจับ
หัวอ่านสาหรับ
ฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
วิจยั , ขาย และ
การตลาด

100 379,788 บาท

100

100

2,700 เหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา

100

100

50 เหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2562

2563

2562

การด้อยค่า
2563
2562

(พัน)

100

รวม

ราคาทุน

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
2563
2562

ราคาตามบัญชี - สุทธิ
2563
2562

(พันบาท)

379,788 บาท

783,023

783,023

(645,739)

(645,739)

(10,969)

(14,292)

126,315

122,992

2,700 เหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา

-

-

-

-

-

-

-

-

50 เหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา

-

-

-

-

-

-

-

-

783,023

783,023

(645,739)

(645,739)

(10,969)

(14,292)

126,315

122,992
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การทดสอบการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยที่มขี ้ อบ่ งชีข้ องการด้ อยค่ า
ในการทดสอบการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าที่ จะได้รับคื นจากมูลค่าจากการใช้
ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนิ นงานต่อเนื่องของบริ ษทั ย่อยแต่ละ
แห่ง โดยอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงิน
การก าหนดข้อ สมมติ ม าจากการประเมิ น ของผู บ้ ริ หารโดยพิ จ ารณาจากอุ ป สงค์ข องตลาดและแนวโน้ ม ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคตและข้อมูลในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการ
ประมาณการมู ลค่ าที่ จะได้รั บคื น ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ขอ้ 12 ทั้งนี้ การประมาณมู ลค่ าจากการใช้ของ
ผูบ้ ริ หารนั้น เป็ นการประมาณการที่ ผบู ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ เนื่ องจากผลลัพธ์ของการประมาณการนั้นอ้างอิง
จากผลประกอบการที่ คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จในปั จจุ บนั ซึ่ งสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จใน
อนาคตอาจมีความไม่แน่นอน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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11

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการดาเนินงาน
งบกำรเงินรวม

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
(พันบาท)

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

198,860
-

2,465,220
30,963
174,777
(10,048)

13,251,520
415,603
1,551,130
(728,922)

452,160
53,867
1,549
(15,092)

13,353
-

455,679
2,034,144
(1,727,456)
(21,792)

16,836,792
2,534,577
(775,854)

3,692

45,900

245,315

8,497

252

14,101

317,757

202,552
-

2,706,812
35,812
26,870
-

14,734,646
376,113
2,375,955
(170,063)

500,981
19,988
773
(26,968)

13,605
1,298
(1,557)

754,676
2,086,220
(2,404,896)
(4,073)

18,913,272
2,518,133
(202,661)

5,473
208,025

75,583
2,845,077

416,585
17,733,236

12,644
507,418

330
13,676

135,869
567,796

646,484
21,875,228

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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งบกำรเงินรวม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
(พันบาท)

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

(2,006,327)
(153,504)
6,710

(11,577,035)
(956,187)
681,379

(387,163)
(38,617)
12,514

(8,764)
(1,593)
-

-

(13,979,289)
(1,149,901)
700,603

-

(38,018)

(175,349)

(5,475)

(49)

-

(218,891)

-

(2,191,139)
(149,566)
342
-

(12,027,192)
(1,567,608)
(197)
145,565

(418,741)
(36,589)
(146)
26,514

(10,406)
(1,641)
1
1,557

-

(14,647,478)
(1,755,404)
173,636

-

(56,858)
(2,397,221)

(318,024)
(13,767,456)

(9,035)
(437,997)

(186)
(10,675)

-

(384,103)
(16,613,349)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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งบกำรเงินรวม

ขาดทุนจากการด้อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

ที่ดิน

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

-

(84)
85

(235,699)
21,408

-

(1)

(4,546)

ยานพาหนะ

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

(442)
183

-

(972)
987

(237,197)
22,663

259

-

(15)

(4,303)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
(พันบาท)

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

รวม

-

-

(218,837)
2,325

-

-

-

(218,837)
2,325

-

-

(5,763)
(222,275)

-

-

-

(5,763)
(222,275)

202,552
208,025

515,673
447,856

2,488,617
3,743,505

82,240
69,421

3,199
3,001

754,676
567,796

4,046,957
5,039,604

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจานวน 14,055
ล้านบาท (2562: 12,601 ล้ านบาท)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
(พันบาท)

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

198,860
-

2,447,496
30,963
174,777
(3,486)

12,989,589
415,603
1,547,349
(672,102)

441,284
53,867
(14,251)

8,343
-

453,665
2,027,446
(1,722,126)
(20,805)

16,539,237
2,527,879
(710,644)

3,692

45,521

240,468

8,306

154

14,041

312,182

202,552
-

2,695,271
35,913
24,970
-

14,520,907
376,113
2,361,454
(170,064)

489,206
19,988
284
(26,912)

8,497
-

752,221
2,054,356
(2,386,708)
(4,073)

18,668,654
2,486,370
(201,049)

5,473
208,025

75,041
2,831,195

410,300
17,498,710

12,321
494,887

230
8,727

133,417
549,213

636,782
21,590,757

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

ที่ดิน

อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

-

(1,996,129)
(151,845)
234

(11,365,983)
(954,619)
648,905

(378,271)
(37,502)
12,114

(5,067)
(1,262)
-

-

(13,745,450)
(1,145,228)
661,253

-

(37,805)

(171,371)

(5,332)

19

-

(214,489)

-

(2,185,545)
(147,902)
341
-

(11,843,068)
(1,565,906)
(197)
145,565

(408,991)
(35,892)
(146)
26,458

(6,310)
(1,212)
2
-

-

(14,443,914)
(1,750,912)
172,023

-

(56,487)
(2,389,593)

(312,444)
(13,576,050)

(8,728)
(427,299)

(89)
(7,609)

-

(377,748)
(16,400,551)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
(พันบาท)

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
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รวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

ที่ดิน
ขาดทุนจากการด้อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

เครื่ องจักร
ระหว่างทางและ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

-

(191,731)
1,636

-

-

-

(191,731)
1,636

-

-

(3,557)

-

-

-

(3,557)

-

-

(193,652)
2,325

-

-

-

(193,652)
2,325

-

-

(5,082)
(196,409)

-

-

-

(5,082)
(196,409)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

202,552

509,726

2,484,187

80,215

2,187

752,221

4,031,088

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

208,025

441,602

3,726,251

67,588

1,118

549,213

4,993,797

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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ราคาทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ก่ อ นหัก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ซึ่ งได้คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา
เต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจานวน 13,947 ล้านบาท (2562: 12,540 ล้ านบาท)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ไม่ ได้ ใช้ ในการดาเนินงาน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้
แม่พิมพ์
สานักงาน
(พันบาท)

รวม

273,679
(60,596)

1,940
(21)

797
(91)

276,416
(60,708)

5,082

36

15

5,133

218,165
(326)

1,955
(1,185)

721
-

220,841
(1,511)

5,894
223,733

53
823

24
745

5,971
225,301

(172,071)
34,527

(302)
3

(665)
32

(173,038)
34,562

(3,195)

(6)

(12)

(3,213)

(140,739)
326

(305)
187

(645)
-

(141,689)
513

(3,802)
(144,215)

(8)
(126)

(22)
(667)

(3,832)
(145,008)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
เครื่ องจักรและ
เครื่ องมือและ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์
แม่พิมพ์
สานักงาน
(พันบาท)
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ
1 เมษำยน 2562
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

รวม

(101,608)
26,069

(1,638)
18

(132)
59

(103,378)
26,146

(1,887)

(30)

(3)

(1,920)

(77,426)
-

(1,650)
998

(76)
-

(79,152)
998

(2,091)
(79,517)

(45)
(697)

(2)
(78)

(2,138)
(80,292)

-

-

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

-

-

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้มีการสอบทานสิ นทรัพย์ที่ ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงานเป็ นประจาทุกไตรมาสและได้ต้ งั ค่าเผื่อ
การด้อยค่าสาหรับสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่นากลับมาใช้ในการผลิตอีก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงานซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าเป็ นจานวนประมาณ 80.3
ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (2562: 79.2 ล้ านบาท)

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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12

ค่ ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
ทรัพย์สิน
โปรแกรม
ความสัมพันธ์
ทางปั ญญา
คอมพิวเตอร์
กับลูกค้า
(พันบาท)

ค่ ำควำมนิยม
ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

รวม

575,324
(100,286)

33,019
-

37,005
-

145,458
31,784
(13,223)

153,672
(153,672)

369,154
31,784
(166,895)

475,038
-

613
33,632
-

687
37,692
-

2,741
166,760
22,029
(11,422)

-

4,041
238,084
22,029
(11,422)

475,038

909
34,541

1,018
38,710

4,858
182,225

-

6,785
255,476
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งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
ทรัพย์สิน
โปรแกรม
ความสัมพันธ์
ทางปั ญญา
คอมพิวเตอร์
กับลูกค้า
(พันบาท)

ค่ ำควำมนิยม
ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

รวม

-

(6,604)
-

(33,046)
(388)
-

(138,416)
(22,636)
12,019

(115,368)
115,368

(293,434)
(23,024)
127,387

-

(123)
(6,727)
-

(607)
(34,041)
(371)
-

(1,741)
(150,774)
(20,808)
11,421

-

(2,471)
(191,542)
(21,179)
11,421

-

(182)
(6,909)

(940)
(35,352)

(4,014)
(164,175)

-

(5,136)
(206,436)
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งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
ทรัพย์สิน
โปรแกรม
ความสัมพันธ์
ทางปั ญญา
คอมพิวเตอร์
กับลูกค้า
(พันบาท)

ค่ ำควำมนิยม
ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

รวม

(172,228)
100,286

(26,415)
-

(2,960)
-

(1,497)
1,204

(38,304)
38,304

(69,176)
39,508

(71,942)

(490)
(26,905)

(55)
(3,015)

(24)
(317)

-

(569)
(30,237)

(71,942)

(727)
(27,632)

(81)
(3,096)

(9)
(326)

-

(817)
(31,054)

403,096
403,096

-

636
262

15,669
17,724

-

16,305
17,986
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ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562
เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
(พันบาท)

รวม

30,809
-

143,773
31,784
(12,019)

174,582
31,784
(12,019)

572
31,381
-

2,714
166,252
22,029
(11,422)

3,286
197,633
22,029
(11,422)

848
32,229

4,844
181,703

5,692
213,932

(30,809)
-

(137,916)
(22,636)
12,019

(168,725)
(22,636)
12,019

(572)
(31,381)
-

(1,731)
(150,264)
(20,808)
11,421

(2,303)
(181,645)
(20,808)
11,421

(848)
(32,229)

(4,000)
(163,651)

(4,848)
(195,880)
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ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562 และ 1 เมษำยน 2562
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
(พันบาท)

รวม

-

(313)

(313)

-

(6)
(319)

(6)
(319)

-

(8)
(327)

(8)
(327)

-

15,669
17,725

15,669
17,725

การทดสอบการด้ อยค่ าของหน่ วยสินทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิ ยมได้ถูกปั นส่ วนให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด ซึ่ งต้องเป็ นหน่ วยในระดับที่ เล็กที่ สุดภายในกิ จการที่ ใช้ในการ
ประเมินค่าความนิยม เพื่อประโยชน์ในการบริ หารภายในกิจการ
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2563 และ 2562 มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดที่ มี ค่ า
ความนิ ยมถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจาก
การดาเนินงานต่อเนื่องของ Acrathon Precision Technologies (HK) Limited

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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ข้อสมมติที่สาคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมีดงั นี้
Acrathon Precision
Technologies (HK) Limited
2563

2562
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต
ประมาณการการเติบโตของกาไร ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

8.0
0.0

10.0
0.0

0.0

0.0

อัตราคิดลดที่ใช้คานวณมาจากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนซึ่ งประกอบด้วยข้อสมมติ ทางการเงินที่ สาคัญ
เช่น ต้นทุนของหนี้สิน และต้นทุนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัต ราการเติ บโตพิ จารณาจากค่ า เฉลี่ ย การเติ บโตในอดี ต ของกาไรก่ อ นดอกเบี้ ย จ่ า ย ภาษี เ งิ นได้ ค่ า เสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย
ประมาณการการเติบโตของกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่ายประมาณมาจากการ
ประมาณการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยการเติบโต
ของรายได้ที่คาดไว้ ซึ่ งการเติ บโตของรายได้ ที่คาดไว้ประมาณการมาจากประสบการณ์ ในอดี ตที่ ผ่า นมา และ
ประมาณการการเติบโตของยอดขายในอนาคต
จากผลการทดสอบการด้อยค่าของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละแห่ งในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั บันทึ กขาดทุ น
จากการด้อยค่าของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วยที่มีประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เป็ นจานวนเงิ นรวม 175.33 ล้านบาท จานวน 39.63 ล้านบาท และจานวน 26.99 ล้านบาท ตามลาดับ ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ค่าความนิยมที่เกิดจากการ
ซื้ อบริ ษทั บริ ษทั ย่อยทางอ้อมทั้งสองแห่ ง ซึ่ งคือ EntroComponent Solutions Singapore Pte Ltd. และ ECS-MPT (US)
Corporation จานวน 100.29 ล้านบาท และ 75.04 ล้านบาท ตามลาดับ ได้ถูกตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ECS-MPT (US) Corporation ได้จดทะเบียนการชาระบัญชีกบั หน่วยงานจดทะเบียนบริ ษทั
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ซึ่ งได้ช าระบัญ ชี เ สร็ จ สิ้ น แล้ว ในวัน เดี ย วกัน ดัง นั้น กลุ่ ม บริ ษัท จึ ง ตัด จ าหน่ า ย
ค่าความนิ ยมที่ เกี่ ยวข้องกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดนี้ ซึ่ งมีราคาทุนจานวน 75.04 ล้านบาทและค่ าเผื่อ
การด้อยค่าจานวน 75.04 ล้านบาท ออกจากบัญชีในปี ดังกล่าว

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 Acrathon Precision Technologies (HK) Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงจาหน่ายเงิ น
ลงทุ นใน EntroComponent Solutions Singapore Pte Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อม ตามข้อตกลงในสัญญาซื้ อขาย
กิ จการให้แก่ กิจการภายนอกอื่ น รายการดังกล่าวได้เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึ งตัด
จาหน่ ายค่าความนิ ยมที่ เกี่ ยวข้องกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดนี้ ซึ่ งมีราคาทุนจานวน 100.29 ล้านบาทและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน 100.29 ล้านบาท ออกจากบัญชีในปี ดังกล่าว
ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่ มีค่าความนิ ยมเหลื อ
จ านวน 1 หน่ ว ย ซึ่ งคื อ ค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อธุ ร กิ จ ใน Acrathon Precision Technologies (HK) Limited
(“APT”) โดยมี ราคาทุ นจ านวน 475.04 ล้านบาท (2562: 475.04 ล้ านบาท) กลุ่ มบริ ษ ัททดสอบการด้อยค่ าของค่ า
ความนิยมเป็ นประจาทุกปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผูบ้ ริ หารได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่ มีค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้ อ APT และสรุ ปว่าจานวนค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิ ยมของ APT ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
13

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
14

4

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
76,552
267,155
637,284
782,561
713,836
1,049,716

190,480
803,132
993,612

122,070
623,812
745,882

เจ้ ำหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เจ้าหนี้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้อื่น
รวม

(พันบาท)
399,352
412,611
116,536
126,343
515,888
538,954

413,072
134,466
547,538

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

64

398,804
112,513
511,317

รายงานประจําปี 2563

15

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค้างจ่าย
หนี้ สินของโครงการสมทบเงิน
ที่กาหนดไว้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
16

6

422,272

421,797

300,760

328,270

120,661
100,241
20,987
18,854
683,015

104,563
80,723
23,962
6,636
637,681

70,760
20,987
14,247
406,754

57,484
23,962
2,150
411,866

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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601,194
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งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม

199,254
199,254

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

61,089
61,089

17,776
17,776

-

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
บริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์พนักงานที่ กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มี
ความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชี วิต ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 และ 2561
21

รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
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69,699
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199,254
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มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้

งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

ผลประโยชน์จ่าย

ณ วันที่ 31 มีนำคม

32,714
(1,262)
(49,228)
(17,776)

-

(119)
(119)

-

601,194

419,835

ค่าใช้จ่ายรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)
184,961
57,108
14,293
3,981
199,254
61,089

ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ ถูก
เลิกจ้างเพิ่มเติ ม หากลูกจ้างทางานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ด ท้า ย 400 วัน บริ ษ ทั จึ งแก้ไ ขโครงการผลประโยชน์เ มื่ อเกษี ย ณแก่ พ นัก งานในรอบปี บัญชี ปั จ จุ บัน เพื่ อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ ง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทาให้กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดีตเพิ่มขึ้น

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(ร้ อยละ)
2.81
3.19
4.00-5.40
4.40-5.50
6.38
8.25

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักของภาระผู กพันผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้เป็ น 13.35 ปี
(2562: 14 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมี ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ณ วันที่ 31 มีนาคม
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
(68,183)
(44,550)
80,956
52,778
87,907
57,457
(74,920)
(49,078)
(70,906)
(46,667)
32,446
21,254

แม้ว่า การวิ เคราะห์ น้ ี ไม่ ไ ด้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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17

ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่าหุน้
2563
2562
ต่อหุน้
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้ น/พันบาท)
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม
2,085,862
3,754,551
2,085,862
3,754,551
หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 และ 2561
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 มีนำคม
- หุ้นสำมัญ

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

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
18

สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นส ารอง
(“ทุนสารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นแสดงในส่ วนของเจ้าของ ประกอบด้วยผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดจากงบ
การเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั หรื อ/และของหน่วยงานต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
นาเสนองบการเงินของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั
19

ส่ วนงำนดำเนินงำนและกำรจำแนกรำยได้
ผู บ้ ริ หารพิ จารณาว่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท ด าเนิ น กิ จ การในส่ ว นงานเดี ย วคื อ ธุ ร กิ จ ผลิ ต อุ ป กรณ์ ชิ้ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีความเที่ยงตรงสู ง (Precision components) ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั
มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
รายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้มาจากรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า และรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
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ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนาเสนอการจาแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานและสิ นทรัพย์ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของแต่ละกิ จการภายในกลุ่มกิ จการ และสถานที่ ต้ งั ทาง
ภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์ ตามลาดับ
รายได้ของส่ วนงานประเทศไทยและสิ นทรัพย์ของส่ วนงานประเทศไทยแสดงถึงรายได้และสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
งบกำรเงินรวม
ประเทศไทย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม

2563

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

12,731,024
(12,099,440)
631,584

ต่ ำงประเทศ
2562
12,846,943
(11,523,795)
1,323,148

2563

2562

1,290,015
(801,200)
488,815

1,332,088
(830,667)
501,421

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2563
2562
(พันบาท)
(1,087,679)
(1,160,710)
1,102,066
1,112,457
14,387
(48,253)

กาไรจากการดาเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
ณ วันที่ 31 มีนำคม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ ิน

รวม
2563

2562

12,933,360
(11,798,574)
1,134,786

13,018,321
(11,242,005)
1,776,316

677,286
(17,351)
659,935

1,318,543
(14,955)
1,303,588

4,993,797
8,614,683
13,608,480

4,031,088
7,898,430
11,929,518

45,806
887,022
0
932,828

15,869
740,567
756,436

(439,943)
(439,943)

(327,429)
(327,429)

5,039,603
9,061,763
14,101,366

4,046,957
8,311,568
12,358,525

2,663,564

2,246,169

1,241,639

1,182,769

(999,613)

(970,749)

2,905,590

2,458,189
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ยอดคงเหลือของสั ญญา
ตารางต่อไปนี้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาที่ทากับลูกค้า
งบกำรเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้า

7

3,010,248

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
2,132,799
3,075,460

2,217,753

สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับการประกอบธุ รกิ จการ
ผลิตแขนจับหัวอ่านสาหรับอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ (“กิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ ม”) จึ งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
หลายประการรวมถึ งการยกเว้นและ/หรื อลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม

ขายต่างประเทศ
ขายต่างประเทศทางอ้อม
รวมรำยได้

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

2563
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

5,014,649
7,715,890
12,730,539

485
485

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ได้รับ
รวม
การส่ งเสริ ม
(พันบาท)
5,015,134
5,493,160
7,715,890
7,163,189
12,731,024
12,656,349
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2562
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
190,594
190,594

รวม
5,683,754
7,163,189
12,846,943
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20

รำยได้ อื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายได้จากการขายเศษซาก
อื่นๆ
รวม
21

4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
69,082
50,868
36,903
25,166
3,511
1,597
109,496
77,631

59,344
25,458
1,972
86,774

74,085
35,265
3,435
112,785

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน
งบกำรเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
อื่นๆ
รวม

16

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
1,983,113
2,201,480
75,933
61,357
61,089
199,254
382,683
317,292
2,721,185
2,561,016

2,334,386
77,517
199,254
422,130
3,033,287

1,863,210
56,929
61,089
219,753
2,200,981

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ ก
ของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานทุก
เดือน และบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 หรื ออัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
นี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริ ษทั ย่อยในฮ่ องกง - สาธารณรัฐประชาชนจี น ได้จดั ตั้งกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พตามข้อบังคับของกฎหมาย โดย
พนักงานจ่ ายเงิ นสะสมในอัตราร้ อยละ 5 ของเงิ นเดื อนพนักงานทุ กเดื อนโดยมี กาหนดจานวนเงิ นเดื อนสู ง สุ ด
ไม่เกิน 30,000 เหรี ยญฮ่องกงต่อเดือน (2562: 30,000 เหรี ยญฮ่ องกงต่ อเดือน) ซึ่ งกองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พภายใต้กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพื่อให้พนักงานสามารถสะสมเงินสาหรับการเกษียณอายุ โดยพนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมตามความสมัครใจ จน
สู งสุ ดถึง 19,500 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อปี (บนฐานก่อนภาษี) นอกจากนี้ สาหรับพนักงานที่มีอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป
สามารถจ่ายเงินสะสมได้เพิ่มอีก 6,500 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบด้วยจานวนที่สอดคล้องกันโดยจ่าย
1.00 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ต่ อ 1.00 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา สาหรั บร้ อยละ 4 แรกของค่ าแรงที่ เข้าเกณฑ์ ตั้งแต่ วนั ที่
1 มกราคม 2550 บริ ษทั ย่อยได้เริ่ มใช้ The Safe Harbor Plan ซึ่ งเงิ นจ่ายสมทบของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นสิ ทธิ ของ
พนักงานของบริ ษทั ย่อยโดยทันที
Non-qualified defined contribution deferred compensation plan
Magnecomp Corporation ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา สนับสนุนโครงการสมทบ
เงิ นที่ กาหนดไว้แ ก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการจะสมทบเงิ นเข้า โครงการได้สู งสุ ด ร้ อยละ 50 ของ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงานที่ มีสิทธิ ได้รับ จานวนเงิ นที่ ถูกสมทบเข้าโครงการถูกลงทุ นตามแผนการ
ลงทุ น ที่ เ ลื อ กโดยผู ้เ ข้า ร่ ว มโครงการ และแสดงเป็ นรายการ สิ น ทรั พ ย์ที่ ถื อ ไว้ส าหรั บ หนี้ สิ น ค่ า ตอบแทน
ผลประโยชน์ของพนักงานรอการตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 6
22

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
หมาย
เหตุ

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2563

2562

(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็จรู ป
และงานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ขาดทุนจาก
การปรับมูลค่าสิ นค้า
การตัดจาหน่ายสิ นค้าคงเหลือ

8

(98,020)
6,380,261
131,345

(558,939)
7,052,780
72,215

(81,337)
6,861,152
133,447

(604,432)
7,610,665
74,535

8
8

(49,211)
44,951

43,808
25,491

(49,217)
42,940

43,885
25,491
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งบกำรเงินรวม
หมาย
เหตุ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าบริ การจ้างเหมาแรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเดินทาง
อากรขาเข้าและขาออก
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าติดต่อสื่ อสาร
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขำย ต้ นทุนในกำรจัด
จำหน่ ำย และค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
และบริหำร

21
11, 12

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2563

(พันบาท)
2,721,185
2,561,016
1,172,925
1,771,720
343,974
296,505
325,940
303,133
274,632
257,842
210,843
176,400
26,805
13,879
23,552
20,509
59,866
38,949
49,710
13,089
21,276
16,724
10,144
4,908

3,033,287
1,776,583
329,687
223,998
283,119
195,475
20,387
23,099
66,875
43,275
18,329
9,651

2,200,981
1,167,864
308,004
383,169
247,883
191,089
19,124
20,056
17,504
13,468
19,582
5,018

-

8,844

37,350

46,276

(143,202)
30,073

55,599
54,955

12,470,441

11,931,327

12,268,530

11,854,440

4
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23

ภำษีเงินได้
ภาษี เ งิ น ได้ ที่ รั บรู้ ในก าไรหรื อ
ขาดทุน

งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2563

2562

(พันบาท)
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู ง
ไป)

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม

22,550

13,601

10,030

3,442

(5,610)
16,940

14
13,615

(3,442)
6,588

3,442

412
17,352

1,340
14,955

6,588

3,442

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

งบกำรเงินรวม
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ร้อยละ 20 สาหรับประเทศไทย,
ร้อยละ 16.5 สาหรับฮ่องกง - สาธารณรัฐประชาชนจีน,
ร้อยละ 17 สาหรับประเทศสิ งคโปร์ ,
ร้อยละ 21 สาหรับประเทศสหรัฐอเมริ กา
และร้อยละ 25 สาหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการสุ ทธิ ของค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
กาไรที่ได้รับยกเว้นภาษีตามสิ ทธิ ประโยชน์จากการ
ส่ งเสริ มการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู งไป)
รวม
2.56
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2562

(พันบาท)
677,286

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
1,318,542

160,338

329,530

(137,376)
(5,610)
17,352

(314,589)
14
14,955

1.13
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย
รายการสุ ทธิ ของค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
กาไรที่ได้รับยกเว้นภาษีตามสิ ทธิ ประโยชน์
จากการส่ งเสริ มการลงทุนและสิ ทธิ ประโยชน์
อื่นๆทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกสู งไป
รวม

2562

20.00

(พันบาท)
670,494
134,099

0.98

(124,069)
(3,442)
6,588

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

(พันบาท)
1,230,742
246,148

0.28

(242,706)
3,442

การลดอัตราและยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ในเดื อนสิ งหาคม 2560 บริ ษทั จดทะเบี ยนเป็ นสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ ซึ่ งทาให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ตามที่กล่าวในย่อหน้าถัดไปเป็ นเวลาสิ บห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กาหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับบริ ษทั ที่เป็ นสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
ที่ให้บริ การแก่วิสาหกิจในเครื อที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย จากอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ เหลือเป็ นอัตราร้อยละ
10 (รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้เฉพาะที่มีจานวนรวมกันไม่เกินกว่ารายได้ซ่ ึ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้) และ
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้สาหรับรายได้จากการให้บริ การแก่วิสาหกิ จในเครื อที่ ต้ งั ขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาอัตราภาษีตามประเภทดังกล่าวมาใช้ในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเดือนเมษายนและ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ยื่นคาขอจดทะเบี ยนเลิกเป็ นสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ และขอจดทะเบี ยนเป็ น
ศูนย์กลางธุ รกิจระหว่างประเทศ ซึ่ งทาให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามที่กล่าวในย่อหน้าถัดไปเป็ นเวลา
สิ บห้ารอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่ องกัน รอบระยะเวลาบัญชี แรกของการเป็ นศู นย์กลางธุ รกิ จระหว่างประเทศเริ่ ม
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กาหนดให้ลดอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับ บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย ที่เป็ น
ศู นย์กลางธุ ร กิ จระหว่า งประเทศ เพื่ อประกอบกิ จการให้บริ การด้า นบริ หาร ให้บริ การด้า นเทคนิ ค ให้บริ การ
สนับสนุน หรื อให้บริ การด้านการบริ หารเงินแก่วิสาหกิจในเครื อทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากอัตราร้อยละ 20
ของก าไรสุ ท ธิ เหลื อ เป็ นอัต ราร้ อ ยละ 3, 5 และ 8 แล้ว แต่ ก รณี ต ามเงื่ อ นไขแห่ ง ประมวลรั ษ ฎากรฉบั บ นี้

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
รวม

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
รวม

ณ วันที่ 1
เมษำยน
2562

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง
กาไร
หรื อขาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน
(พันบาท)

4,961
2,376
5,537
12,874

ณ วันที่ 1
เมษำยน
2561

(1,594)
(107)
1,289
(412)

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง
กาไร
หรื อขาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน
(พันบาท)

6,805
2,785
4,347
13,937
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153
58
66
277

ณ วันที่ 31
มีนำคม
2563

3,413
2,328
7,046
12,787

ณ วันที่ 31
มีนำคม
2562

4,961
2,376
5,537
12,874
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24

กำไรต่ อหุ้น
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
(พันหุ้ น/ พันบาท)
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
กำไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ
บริษทั
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ ำยแล้ ว

659,935

1,303,588

663,905

1,227,299

2,085,862

2,085,862

2,085,862

2,085,862

0.32

0.62

0.32

0.59

กำไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)
25

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยในตลาดและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มี
การถือหรื อออกตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มี
ความสมดุลของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่ เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุ นของ
การจัดการความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มี การควบคุ มกระบวนการการจัดการความเสี่ ย งของกลุ่ มบริ ษทั /บริ ษ ทั อย่า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้ และ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยัง
กากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยให้เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น เป็ นระยะเวลา 6 เดือน แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ปรับอัตราดอกเบี้ย รวมถึงอัตรากาไร
ของดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงิ นให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม และระยะที่ครบกาหนดชาระหรื อ
กาหนดอัตราใหม่มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม
ปี 2563
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ปี 2562
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตราดอกเบี้ย
หลังจาก 1 ปี
ที่แท้จริ ง ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
รวม
(ร้ อยละต่ อปี )
(พันบาท)

1.2-2.6

3,283,456
3,283,456

-

-

3,283,456
3,283,456

2.0-3.3

2,786,705
2,786,705

-

-

2,786,705
2,786,705

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
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สกุลเงิน
เงินบาท
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์
เงินเยนญี่ปนุ่ (100 เยน)
เงินเหรี ยญฮ่องกง
เงินเรนมินบิจีน
เงินยูโร

สกุลเงิน
เงินบาท
เงินเหรี ยญสิ งคโปร์
เงินเยนญี่ปนุ่ (100 เยน)
เงินเหรี ยญฮ่องกง
เงินเรนมินบิจีน
เงินยูโร

อัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ย (เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาต่อ
หน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.6712
1.4241
1.0851
7.7487
7.0984
0.9086

อัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ย (เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาต่อ
หน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
31.8117
1.3554
1.1076
7.8495
6.7360
0.8907

งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์

31 มีนำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนี้สิน

99,103
1,699
12,706

-

(หลักพัน)
726,499
10
70,887
12,587
11,591
55

งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์

2,550
16,280

-

หนี้สิน

99,103

726,499
10
35,602

-

7

31 มีนำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนี้สิน

171,100

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์

หนี้สิน

(หลักพัน)
635,580
171,100
35
52,585
12,710
8,810
3
-

636,580
35
17,980

-

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตามเงื่ อนไขที่
ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด
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3

ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยงจาก
สิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นแต่ ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพี ย งพอต่ อการด าเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษัท /บริ ษัท และเพื่ อท าให้ ผ ลกระทบจากความผันผวนของกระแส
เงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นรวมถึงลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหาก
มูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

31 มีนำคม 2563
สินทรั พย์ ทางการเงินที่
วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หุน้ กูแ้ ละกองทุนรวม

120,661

-

120,661

-

120,661

31 มีนำคม 2562
สินทรั พย์ ทางการเงินที่
วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หุน้ กูแ้ ละกองทุนรวม

104,563

-

104,563

-

104,563

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น การประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
26

ภำระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าและบริ การหลายฉบับที่เกี่ยวกับการเช่าอาคาร โรงงาน ห้องชุด ยานพาหนะ และอุปกรณ์
สานักงาน ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานที่ ต ้องจ่ ายชาระขั้นต่ าในอนาคต และภาระผูกพันอื่ นๆ ณ วันที่
31 มีนาคม มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

27

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคต
ทั้งสิ้ นภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนิ นงาน
ที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

45,260
49,610
94,870

46,945
64,803
111,748

13,943
27,442
41,385

15,292
12,261
27,553

ภาระผูกพันอื่นๆ
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

26,838
26,838

26,838
26,838

26,838
26,838

26,838
26,838

งบกำรเงินในสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 และ 2562 และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่
31 มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ดังนี้

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 มีนาคม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนาคม
2563
2562

(เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้สาหรับหนี้สิน
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของ
พนักงานรอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

15,276,948

36,528,026

12,989,951

33,358,882

3,693,199
92,137,663
2,123,569

3,286,928
67,044,495
2,075,958

93,886,423
2,032,656

69,715,015
2,040,050

100,500,000
47,981,650
2,271,837
263,984,866

87,600,000
48,225,866
2,826,440
247,587,713

100,500,000
48,012,565
1,775,146
259,196,741

87,600,000
48,743,028
2,398,495
243,855,470

127,216,008

3,866,247
152,850,136

3,866,247
126,717,149

5
12,454,836
512,540
404,693
97,676
140,685,758

6

5

542,524
72,676
157,331,589

492,540
72,676
131,148,617

388,273,471

416,528,330

375,004,087

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
154,252,177
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการ
ดาเนินงาน
6
ค่าความนิยม
12,454,836
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
550,524
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
391,373
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
97,676
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
167,746,592
รวมสิ นทรัพย์

431,731,458
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 มีนาคม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนาคม
2563
2562

(เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

30,412,474
16,759,040
1,359,481
555,293
20,905,732
69,992,020

22,439,410
16,216,937
4,828,279
28,290
20,045,481
63,558,397

32,129,695
16,496,295
1,742,079
307,016
12,449,933
63,125,018

23,446,783
16,073,232
4,943,728
12,947,003
57,410,746

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

18,401,355
540,915
18,942,270

13,197,518
517,184
13,714,702

18,401,355
18,401,355

13,197,518
13,197,518

รวมหนีส้ ิ น

88,934,290

77,273,099

81,526,373

70,608,264

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

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
31 มีนาคม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนาคม
2563
2562

(เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

11,373,921
215,337,437
743,168
342,797,168

11,373,921
183,540,640
743,169
311,000,372

11,373,921
208,123,555
161,839
335,001,957

11,373,921
177,517,420
161,840
304,395,823

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

431,731,458

388,273,471

416,528,330

375,004,087

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2563
2562

(เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)

รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรำยได้

421,130,055
3,203,008
891,548
2,822,929
428,047,540

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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414,611,063
3,210,570
978,490
2,537,449
421,337,572

398,456,929
3,456,833
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409,298,910
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งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2563
2562

(เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
- สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

374,697,330
1,936,132
19,646,902

345,060,695
2,110,245
18,914,877

384,444,591
657,828
6,003,281

354,153,307
561,003
9,810,977

396,280,364

276,610
366,362,427

391,105,700

364,525,287

31,767,176
(543,450)
31,223,726

47,969,591
(462,914)
47,506,677

30,231,872
(198,807)
30,033,065

44,773,623
(108,209)
44,665,414

573,069

-

573,069

-

573,069

-

573,069

-

31,796,795

47,506,677

30,606,134

44,665,414

0.02

0.02

0.01

0.02

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
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28

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซึ่ งคาดว่า
จะมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก และจะ
มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19* การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินนี้ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงิ นตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการ
บัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะ
ทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ได้นาเสนอวิ ธีการบัญชี เดี ยวส าหรั บผูเ้ ช่ า โดยผูเ้ ช่ าต้อ งรั บรู ้
สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ซึ่ งยกเว้นการรั บรู ้ รายการสาหรั บสัญญาเช่ าระยะสั้ น หรื อ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า ส่ วนการบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้
ในปั จจุบนั เช่ น ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าเงิ นทุ นหรื อสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน เมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ขณะนี้ ผูบ้ ริ หารกาลังพิ จารณาถึ งผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นต่ องบการเงิ นในงวดแรกที่ ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
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29

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ น รวมปี 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่ อให้ส อดคล้องกับ การนาเสนอ
งบการเงินรวมปี 2563 การจัดประเภทรายการใหม่เป็ นดังนี้

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้
สาหรับหนี้สิน
ค่าตอบแทน
ผลประโยชน์ของ
พนักงานรอการ
ตัดบัญชี

105

2562
งบกำรเงินรวม
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ใหม่
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(ล้ านบาท)
(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)
(105)

-

3

(3)

-

105

105

-

3

3

-

-

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี เนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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