
 

 

 

 

 

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของ บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ี

มีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

 

งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จาํกัด 

(มหาชน) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสํานกังานเดียวกนั ซ่ึง

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธี

ส่วนไดเ้สียและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหก

เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสํานกังานเดียวกนัโดยให้ขอ้

สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125 

 

วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108,249                 65,839                   108,249                 65,839                   

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 164,421                 180,200                 164,421                 180,200                 

สินคา้คงเหลือ 7 97,014                   94,033                   97,014                   94,033                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 10,205                   4,305                     10,205                   4,305                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 379,889                 344,377                 379,889                 344,377                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 564,839                 553,713                 58,174                   58,174                   

เงินลงทุนระยะยาวอืน 9 24,932                   24,932                   24,932                   24,932                   

อาคารและอุปกรณ์ 10 12,758                   14,763                   12,758                   14,763                   

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 27,700                   27,700                   27,700                   27,700                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 17,555                   22,801                   17,555                   22,801                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,527                     10,890                   9,527                     10,890                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,856                     3,731                     3,856                     3,731                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 506                        600                       506                        600                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 661,673                 659,130                 155,008                 163,591                 

รวมสินทรัพย์ 1,041,562              1,003,507              534,897                 507,968                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 12 207,197                 180,753                 207,197                 180,753                 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 6,838                     9,540                     6,838                     9,540                     

หนีสินหมุนเวยีนอืน 6,561                     3,492                     6,561                     3,492                     

รวมหนีสินหมุนเวียน 220,596                 193,785                 220,596                 193,785                 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 6,059                     8,303                     6,059                     8,303                     

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 14 6,373                     6,006                     6,373                     6,006                     

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,644                     1,644                     1,644                     1,644                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 14,076                   15,953                   14,076                   15,953                   

รวมหนีสิน 234,672                 209,738                 234,672                 209,738                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญั 222,650,523 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 222,651                 222,651                 222,651                 222,651                 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั 168,722,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 168,723                 168,723                 168,723                 168,723                 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 37,333                   37,333                   37,333                   37,333                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22,265                   22,265                   22,265                   22,265                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  578,569                 565,448                 71,904                   69,909                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 806,890                 793,769                 300,225                 298,230                 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,041,562              1,003,507              534,897                 507,968                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

                           (หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงิน

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 195,278           182,233              195,278          182,233              

รายไดค่้านายหนา้ 2,479               3,079                  2,479              3,079                  

รายไดอื้น ๆ 2,242               1,177                  2,242              1,177                  

รวมรายได้ 199,999           186,489              199,999          186,489              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 118,386           109,431              118,386          109,431              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 41,206             35,425                41,206            35,425                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 36,308             34,426                36,308            34,426                

รวมค่าใช้จ่าย 195,900           179,282              195,900          179,282              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,099               7,207                  4,099              7,207                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 17,009             14,891                -                      -                         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 21,108             22,098                4,099              7,207                  

ตน้ทุนทางการเงิน (109)                 (176)                   (109)                (176)                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20,999             21,922                3,990              7,031                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (811)                 22                       (811)                22                       

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 20,188             21,944                3,179              7,053                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                       -                         -                      -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 20,188             21,944                3,179              7,053                  

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.12                 0.13                    0.02                0.04                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

                           (หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงิน

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 386,653           370,387              386,653          370,387              

รายไดค่้านายหนา้ 5,323               6,188                  5,323              6,188                  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                       -                         18,808            18,808                

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอืน 9 4,600               4,312                  4,600              4,312                  

รายไดอื้น ๆ 3,253               2,137                  3,253              2,137                  

รวมรายได้ 399,829           383,024              418,637          401,832              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 234,205           228,037              234,205          228,037              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 80,604             79,333                80,604            79,333                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 68,735             72,793                68,735            72,793                

รวมค่าใช้จ่าย 383,544           380,163              383,544          380,163              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16,285             2,861                  35,093            21,669                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 29,934             30,423                -                      -                         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 46,219             33,284                35,093            21,669                

ตน้ทุนทางการเงิน (234)                 (379)                   (234)                (379)                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,985             32,905                34,859            21,290                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (2,494)              54                       (2,494)             54                       

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 43,491             32,959                32,365            21,344                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                       -                         -                      -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 43,491             32,959                32,365            21,344                

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.26                 0.20                    0.19                0.13                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ -

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ ค่าหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 168,640                 -                        36,549                  743                                17,025                  556,560                  779,517                 

เงินปันผลจ่าย 16 -                             -                        -                           -                                     -                            (43,846)                  (43,846)                 

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                             -                        -                           86                                  -                            -                             86                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                        -                           -                                     -                            32,959                    32,959                   

สาํรองตามกฏหมาย -                             -                        -                           -                                     5,240                    (5,240)                    -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2563 168,640                 -                        36,549                  829                                22,265                  540,433                  768,716                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 168,723                 -                        37,333                  -                                     22,265                  565,448                  793,769                 

เงินปันผลจ่าย 16 (30,370)                  (30,370)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                        -                           -                                     -                            43,491                    43,491                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 168,723                 -                        37,333                  -                                     22,265                  578,569                  806,890                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

ทุนเรือนหุน้ เงินรับล่วงหนา้ ส่วนเกินทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ -

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ ค่าหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 168,640                 -                        36,549                  743                                17,025                  83,978                    306,935                 

เงินปันผลจ่าย 16 -                             -                        -                           -                                     -                            (43,846)                  (43,846)                 

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                             -                        -                           86                                  -                            -                             86                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                        -                           -                                     -                            21,344                    21,344                   

สาํรองตามกฏหมาย -                             -                        -                           -                                     5,240                    (5,240)                    -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2563 168,640                 -                        36,549                  829                                22,265                  56,236                    284,519                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 168,723                 -                        37,333                  -                                     22,265                  69,909                    298,230                 

เงินปันผลจ่าย 16 -                             -                        -                           -                                     -                            (30,370)                  (30,370)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                        -                           -                                     -                            32,365                    32,365                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564 168,723                 -                        37,333                  -                                     22,265                  71,904                    300,225                 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 45,985                32,905                34,859                21,290                

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,797                  9,634                  8,797                  9,634                  

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 552                     (324)                   552                     (324)                   

   ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 159                     190                     159                     190                     

   (กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน 184                     (1,493)                184                     (1,493)                

   (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวร (1)                       (374)                   (1)                       (374)                   

   ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 378                     534                     378                     534                     

   (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว -                         (126)                   -                         (126)                   

   รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                         86                       -                         86                       

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         -                         (18,808)              (18,808)              

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอืน (4,600)                (4,312)                (4,600)                (4,312)                

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,934)              (30,423)              -                         -                         

   ตน้ทุนทางการเงิน 234                     379                     234                     379                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 21,754                6,676                  21,754                6,676                  

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 15,233                47,214                15,233                47,214                

   สินคา้คงเหลือ (3,140)                (20,860)              (3,140)                (20,860)              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (5,899)                (5,600)                (5,899)                (5,600)                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 93                       393                     93                       393                     

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 26,254                166                     26,254                166                     

   หนีสินหมุนเวียนอืน 1,560                  (617)                   1,560                  (617)                   

   จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (11)                     (931)                   (11)                     (931)                   

เงินสด(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 55,844                26,441                55,844                26,441                

   จ่ายดอกเบีย (234)                   (379)                   (234)                   (379)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,110)                (988)                   (1,110)                (988)                   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 54,500                25,074                54,500                25,074                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิ

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถุินายน 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว -                         64,442                -                         64,442                

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนชวัคราว -                         (27,000)              -                         (27,000)              

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,808                18,808                18,808                18,808                

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอืน 4,600                  4,312                  4,600                  4,312                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นถาวร 1                         739                     1                         739                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                         (573)                   (573)                   

ซือทรัพยสิ์นถาวร (42)                     (35)                     (42)                     (35)                     

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น -                         10                       -                         10                       

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (384)                   -                         (384)                   -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 22,983                60,703                22,983                60,703                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (4,703)                (5,072)                (4,703)                (5,072)                

เงินปันผลจ่าย (30,370)              (43,846)              (30,370)              (43,846)              

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (35,073)              (48,918)              (35,073)              (48,918)              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธิ 42,410                36,859                42,410                36,859                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 65,839                26,644                65,839                26,644                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 108,249              63,503                108,249              63,503                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิ

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 
 

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและ 

มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือจําหน่ายผลิตภัณ ฑ์ เก่ียวกับเด็กและทารก  

และผลิตภณัฑอ่ื์น บริษทัฯมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนอยู่ท่ีเลขท่ี 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ 

ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

และมีสาขาอยูท่ี่เลขท่ี 444/11 หมู่ท่ี 7 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ว่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ  จดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ

ของรายการในงบการเงินยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้น   โดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอ

คร้ังล่าสุด เพื่อให้ข้อมูลนั้ นเป็นปัจจุบัน  ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับ

กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 

อย่างไรก็ตาม   งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นและงบกระแสเงินสด   ไดแ้สดงรายการในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี    ดงันั้นการใชง้บ

การเงินระหวา่งกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 
 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบ

การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการ

บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 

  การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้

ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการดาํเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ี

อาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน งบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน  

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

ซ้ือสินคา้ 42 30 65 64 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ซ้ือวตัถุดิบ 21 29 38 51 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ค่านายหนา้รับ 2 4 4 7 ร้อยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิ

ของสินคา้ท่ีขายไดแ้ละ            

ร้อยละ 1.5 ของราคาทุน 

ของบริการท่ีจดัหาให ้

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 1 1              2 2 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ค่าเช่าจ่าย 1 1 2 2 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)   

บริษทัร่วม - 3,000 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,666 2,900 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,666 5,900 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 12)   

บริษทัร่วม 53,667 37,632 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 27,578 28,547 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,245 66,179 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,208 6,688 12,820 14,480 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 60 112 103 225 

รวม 7,268 6,800 12,923 14,705 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 112,507 123,999 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 41,208 45,239 

3 - 6 เดือน 1,658 465 

6 - 12 เดือน 1,179 229 

มากกวา่ 12 เดือน 198 199 

รวม 156,750 170,131 

หกั :  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น         (607) (301) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 156,143 169,830 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 1,666 5,900 

อ่ืน ๆ 6,858 4,470 

รวม 8,524 10,370 

หกั: : ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น          (246) - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 8,278 10,370 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 164,421 180,200 

 

7. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป                79,620    75,072 

สินคา้ระหวา่งบรรจุ 13,243 16,746 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 6,483 5,492 

สินคา้ระหวา่งทาง 1,608 504 

รวม 100,954 97,814 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ (3,940) (3,781) 

รวมสินคา้คงเหลือ 97,014 94,033 

      

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

8.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

     (หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไทย พีเจน้ จาํกดั ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย   

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบั

เด็กและทารก 

122,000 122,000 47 47 564,839 

 

553,713 

  

58,174 

 

58,174 

  

รวม      564,839 553,713 58,174 58,174 
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8.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่างงวด 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       

บริษทั ไทยพีเจน้ จาํกดั 17,009 14,891 - - - - 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่างงวด 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       

บริษทั ไทยพีเจน้ จาํกดั 29,934 30,423 - - 18,808 18,808 
 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

    

เงินลงทุน 

ระยะยาวอ่ืน เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ตามมูลค่ายตุิธรรม สาํหรับงวดหกเดือน 

  

30 

มิถุนายน 

31 

ธนัวาคม 

30 

มิถุนายน 

31 

ธนัวาคม 

30 

มิถุนายน 

31 

ธนัวาคม 

30

มิถุนายน 

30 

มิถุนายน 

  2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ 

   พลาสติกเคลือบ 

300,000 300,000 6 6 21,332 21,332 3,600 3,312 

บริษทั พีเจน้ อินดสัทรีส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผ่น  

  อนามยัสาํหรับซบันํ้านม   

  และแผ่นเช็ดทาํความสะอาด 

144,000 144,000 2.5 2.5 3,600 

 

 

3,600 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

รวม      24,932 24,932 4,600 4,312 
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10. อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                                       

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 14,763 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด – ราคาทุน 42 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน (41) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย 41 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,047) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 12,758 

 

11.  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้/สิทธิการเช่า สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

                                                    (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 22,801 

ค่าตดัจาํหน่าย (5,246) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 17,555 

 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 81,245 66,179 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,450 41,102 

เจา้หน้ีอ่ืน 25,808 17,440 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 48,694 56,032 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 207,197 180,753 
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13.     หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,328 18,512 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (431) (669) 

รวม 12,897 17,843 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,838) (9,540) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,059 8,303 

 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าเพื่อเช่ายานพาหนะและอาคารสํานักงานสําหรับใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 

โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

 

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 7,113 6,214 13,327 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (275) (155) (430) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6,838 6,059 12,897 

  

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 9,943 8,569 18,512 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (403) (266) (669) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 9,540 8,303 17,843 
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14.   ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังานสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 โครงการ

ผลประโยชน์หลงั

ออกจากงาน 

ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของ

พนกังาน 

รวม 

 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,294 712 6,006 

บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 335 43 378 

หกั : จ่ายเพิ่มระหวา่งงวด (11) - (11) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 5,618 755 6,373                  

15. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรสุทธิทางบญัชีก่อนภาษีสําหรับงวดโดยใช้อตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับงวด 887 - 2,619 - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 

(76) 

 

(22) (125) (54) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 811 (22) 2,494 (54) 
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16.    เงินปันผล 

    เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงิน 44  ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่                            

ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

          เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 30.37  ลา้นบาท โดยจ่ายให้แก่                            

ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

17. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวม        

ของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ

หุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่า

ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 กาํไรสาํหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 20,188 21,944 168,723 168,640 0.12 0.13 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่

     กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - - (19)   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20,188 21,944 168,723 168,621 - 0.13 
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 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 กาํไรสาํหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 43,491 32,959 168,723 168,640 0.26 0.20 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่

     กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - - (21)   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 43,491 32,959 168,723 168,619 - 0.20 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 3,179 7,053 168,723 168,640 0.02 0.04 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่

กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - - (19)   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,179 7,053 168,723 168,621 - 0.04 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี  

30 มิถุนายน 

จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 32,365 21,344 168,723 168,640 0.19 0.13 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่

กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - - (21)   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 32,365 21,344 168,723 168,619 - 0.13 

 

18. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑ ์บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรับเด็กและทารก 

2. ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรและสินทรัพยร์วม/หน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สาํหรับเด็กและทารก 

ส่วนงานจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ รวม 

 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       

รายได้       

รายไดจ้ากการขายให้กบัลูกคา้ภายนอก 122 116 73 66 195 182 

รวมรายได้ 122 116 73 66 195 182 

กําไรของส่วนงาน 27 29 9 9 36 38 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน:       

รายไดค้่านายหนา้     2 3 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื่น     - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน     - - 

รายไดอ้ื่น     2 1 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (36) (34) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     17 14 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน        - - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     21 22 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1) - 

กําไรสําหรับงวด     20 22 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สาํหรับเด็กและทารก 

ส่วนงานจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ รวม 

 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
รายได้       

รายไดจ้ากการขายให้กบัลูกคา้ภายนอก 243 227 143 143 386 370 

รวมรายได้ 243 227 143 143 386 370 

กําไรของส่วนงาน 55 47 17 16 72 63 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน:       

รายไดค้่านายหนา้     5 6 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื่น     4 4 

กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน     - - 

รายไดอ้ื่น     3 2 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (69) (73) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     30 30 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน        - - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     45 32 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (2) - 

กําไรสําหรับงวด     43 32 

 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ และบริการท่ีเก่ียวขอ้งอายุ

สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระภายใน   

ภายใน 1 ปี 3 3 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 5 
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19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญ 

 บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญากับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันในประเทศแห่งหน่ึง (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

เก่ียวกบัการจา้งผูเ้ช่ียวชาญ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในอนาคตท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระภายในหน่ึงปีในการจ่ายค่าท่ี

ปรึกษาตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1 ลา้นบาท) 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการการวิจยัทางการตลาด 

 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญากับบริษทัในประเทศสองแห่งเก่ียวกบัการวิจยัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ของ

บริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว                         

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 9 ลา้นบาท) 

19.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัร่วม) เก่ียวกบัการ

ใช้ตราสินคา้ของบริษทัดังกล่าว ภายใต้สัญญาน้ีบริษทัฯต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษทัดังกล่าวในอัตรา                                   

ร้อยละ 3 ของยอดขายสินคา้ดงักล่าว สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีค่าสิทธิท่ี

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 12 ลา้นบาท (สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: 11 ลา้นบาท) 

 

20. การอนุมัติระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
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