
 

 

 

 

 

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 



 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของ บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี
ขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ี
มีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น – การปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชี 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ซ่ึงอธิบายถึงรายการปรับปรุงงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ออกเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564) เพื่อปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เน่ืองจากการ
เปล่ียนวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรม  ทั้งน้ี เหตุการณ์ดงักล่าวมิไดท้ าใหข้อ้สรุปของขา้พเจา้เปล่ียนแปลงไป 
 
 
 
 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
 
 

(นายจุมพฏ ไพรรัตนากร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7645 
 
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114,462                  65,839                   26,644                114,462                  65,839                   26,644             

เงินลงทุนชวัคราว -                             -                             37,316                -                             -                             37,316             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื 6 153,355                  180,200                 215,557              153,355                  180,200                 215,557           

สินคา้คงเหลือ 7 100,774                  94,033                   90,356                100,774                  94,033                   90,356             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 7,668                      4,305                     3,846                  7,668                      4,305                     3,846               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 376,259                  344,377                 373,719              376,259                  344,377                 373,719           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 580,485                  553,713                 530,756              58,174                    58,174                   58,174             

เงินลงทุนระยะยาวอืน 9,20 296,397                  271,328                 271,328              296,397                  271,328                 271,328           

อาคารและอุปกรณ ์ 10 12,110                    14,763                   20,716                12,110                    14,763                   20,716             

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 27,700                    27,700                   27,700                27,700                    27,700                   27,700             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 14,889                    22,801                   33,937                14,889                    22,801                   33,937             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,695                      10,890                   12,887                8,695                      10,890                   12,887             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 507                         600                        757                     507                         600                        757                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 940,783                  901,795                 898,081              418,472                  406,256                 425,499           

รวมสินทรัพย์ 1,317,042               1,246,172              1,271,800           794,731                  750,633                 799,218           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื 12 199,808                  180,753                 205,133              199,808                  180,753                 205,133           

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 5,410                      9,540                     10,052                5,410                      9,540                     10,052             

หนีสินหมุนเวยีนอนื 6,281                      3,492                     3,088                  6,281                      3,492                     3,088               

รวมหนีสินหมุนเวียน 211,499                  193,785                 218,273              211,499                  193,785                 218,273           

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 4,987                      8,303                     18,038                4,987                      8,303                     18,038             

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 50,309                    45,548                   44,550                50,309                    45,548                   44,550             

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 14 6,561                      6,006                     12,661                6,561                      6,006                     12,661             

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 1,644                      1,644                     1,644                  1,644                      1,644                     1,644               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 63,501                    61,501                   76,893                63,501                    61,501                   76,893             

รวมหนีสิน 275,000                  255,286                 295,166              275,000                  255,286                 295,166           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัที

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) 1 มกราคม 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) 1 มกราคม 2563

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั 168,722,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 168,723                  168,723                 168,640              168,723                  168,723                 168,640           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 37,333                    37,333                   36,549                37,333                    37,333                   36,549             

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                             -                             743                     -                             -                             743                  

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22,265                    22,265                   17,025                22,265                    22,265                   17,025             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  596,549                  565,448                 556,560              74,238                    69,909                   83,978             

   องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น 217,172                  197,117                 197,117              217,172                  197,117                 197,117           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,042,042               990,886                 976,634              519,731                  495,347                 504,052           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,317,042               1,246,172              1,271,800           794,731                  750,633                 799,218           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงิน

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 183,276            205,648               183,276            205,648              

รายไดค่้านายหนา้ 2,446                2,757                   2,446                2,757                  

รายไดอื้น ๆ 4,309                876                      4,309                876                     

รวมรายได้ 190,031            209,281               190,031            209,281              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 110,627            125,197               110,627            125,197              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 38,683              44,569                 38,683              44,569                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,717              33,545                 37,717              33,545                

รวมค่าใช้จ่าย 187,027            203,311               187,027            203,311              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,004                5,970                   3,004                5,970                  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 15,646              4,889                   -                       -                          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 18,650              10,859                 3,004                5,970                  

ตน้ทุนทางการเงิน (89)                    (164)                    (89)                   (164)                    

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 18,561              10,695                 2,915                5,806                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (581)                  (1,124)                 (581)                 (1,124)                 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 17,980              9,571                   2,334                4,682                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                          -                       -                          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,980              9,571                   2,334                4,682                  

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน 0.11                  0.06                     0.01                  0.03                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงิน

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 569,929            576,035               569,929            576,035              

รายไดค่้านายหนา้ 7,769                8,944                   7,769                8,944                  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                        -                          18,808              18,808                

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

รายไดอื้น ๆ 7,562                3,013                   7,562                3,013                  

รวมรายได้ 589,860            592,304               608,668            611,112              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 344,832            353,234               344,832            353,234              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 119,287            123,902               119,287            123,902              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 106,452            106,338               106,452            106,338              

รวมค่าใช้จ่าย 570,571            583,474               570,571            583,474              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 19,289              8,830                   38,097              27,638                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 45,580              35,313                 -                       -                          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 64,869              44,143                 38,097              27,638                

ตน้ทุนทางการเงิน (323)                  (543)                    (323)                 (543)                    

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 64,546              43,600                 37,774              27,095                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (3,075)               (1,070)                 (3,075)              (1,070)                 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 61,471              42,530                 34,699              26,025                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

     รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

          ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า 25,069              -                          25,069              -                          

               ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

          ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ (5,014)               -                          (5,014)              -                          

               ขาดทุนในภายหลงั

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี 20,055              -                          20,055              -                          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 81,526              42,530                 54,754              26,025                

กําไรต่อหุ้น 17

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน 0.36                  0.25                     0.21                  0.15                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จาํกดั (มหาชน)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - ผลกาํไรจาก

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินลงทุนในตราสารทุน รวม

ทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563(ก่อนปรับปรุง) 168,640                 36,549                 743                                17,025                   556,560                 -                                          779,517                 

ผลสะสมจากการปรับปรุงแกไ้ขรายการบญัชี 20 -                             -                           -                                     -                             -                              197,117                              197,117                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 168,640                 36,549                 743                                17,025                   556,560                 197,117                              976,634                 

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

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                             -                           86                                   -                             -                              -                                          86                          

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                           -                                     -                             42,530                    -                                          42,530                   

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 168,640                 36,549                 829                                22,265                   550,004                 197,117                              975,404                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564(ก่อนปรับปรุง) 168,723                 37,333                 -                                     22,265                   565,448                 -                                          793,769                 

ผลสะสมจากการปรับปรุงแกไ้ขรายการบญัชี 20 -                             -                           -                                     -                             -                              197,117                              197,117                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 (หลงัปรับปรุง) 168,723                 37,333                 -                                     22,265                   565,448                 197,117                              990,886                 

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

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                           -                                     -                             61,471                    -                                          61,471                   

กาํไรเบด็เสร็จอืน -                             -                           -                                     -                             -                              20,055                                20,055                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 168,723                 37,333                 -                                     22,265                   596,549                 217,172                              1,042,042              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จาํกดั (มหาชน)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - ผลกาํไรจาก

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  เงินลงทุนในตราสารทุน

ทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง) 168,640                 36,549                 743                                17,025                   83,978                    -                                          306,935                 

ผลสะสมจากการปรับปรุงแกไ้ขรายการบญัชี 20 -                             -                           -                                     -                             -                              197,117                              197,117                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 168,640                 36,549                 743                                17,025                   83,978                    197,117                              504,052                 

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

รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                             -                           128                                -                             -                              -                                          128                        

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                           -                                     -                             26,025                    -                                          26,025                   

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 168,640                 36,549                 871                                22,265                   60,917                    197,117                              486,359                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 (ก่อนปรับปรุง) 168,723                 37,333                 -                                     22,265                   69,909                    -                                          298,230                 

ผลสะสมจากการปรับปรุงแกไ้ขรายการบญัชี 20 -                             -                           -                                     -                             -                              197,117                              197,117                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 (หลงัปรับปรุง) 168,723                 37,333                 -                                     22,265                   69,909                    197,117                              495,347                 

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

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                           -                                     -                             34,699                    -                                          34,699                   

กาํไรเบด็เสร็จอืน -                             -                           -                                     -                             -                              20,055                                20,055                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 168,723                 37,333                 -                                     22,265                   74,238                    217,172                              519,731                 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 64,546              43,600              37,774              27,095              

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,809              14,377              12,809              14,377              

   (โอนกลบั)ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 383                   (906)                  383                   (906)                  

   ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 608                   786                   608                   786                   

   (กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน 61                     (1,935)               61                     (1,935)               

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

   ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 566                   800                   566                   800                   

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

   รายจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                        128                   -                        128                   

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

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

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (45,580)             (35,313)             -                        -                        

   ตน้ทุนทางการเงิน 323                   543                   323                   543                   

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 29,115              17,268              29,115              17,268              

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 26,472              31,753              26,472              31,753              

   สินคา้คงเหลือ (7,349)               (16,364)             (7,349)               (16,364)             

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (3,361)               (3,702)               (3,361)               (3,702)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 93                     29                     93                     29                     

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 18,983              (2,850)               18,983              (2,850)               

   หนีสินหมุนเวียนอืน 2,915                252                   2,915                252                   

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                        (3)                      -                        (3)                      

   จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (11)                    (7,517)               (11)                    (7,517)               

เงินสด(ใชไ้ปใน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 66,857              18,866              66,857              18,866              

   จา่ยดอกเบีย (323)                  (543)                  (323)                  (543)                  

   จา่ยภาษีเงินได้ (3,453)               (1,088)               (3,453)               (1,088)               

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 63,081              17,235              63,081              17,235              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 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)                      1,145                (1)                      1,145                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -                        -                        -                        -                        

ซือทรัพยสิ์นถาวร (90)                    (35)                    (90)                    (35)                    

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 2                       11                     2                       11                     

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (451)                  (1,292)               (451)                  (1,292)               

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมลงทุน 22,868              60,391              22,868              60,391              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (6,956)               (7,862)               (6,956)               (7,862)               

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

เงนิสดสุทธ(ิใช้ไป)ในกจิกรรมจัดหาเงนิ (37,326)             (51,708)             (37,326)             (51,708)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 48,623              25,918              48,623              25,918              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 65,839              26,644              65,839              26,644              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 114,462            52,562              114,462            52,562              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิ

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

 

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและ 
มีภู มิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 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 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ  จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าของ
องคป์ระกอบของรายการในงบการเงินยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้น   โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ี
น าเสนอคร้ังล่าสุด เพื่อให้ขอ้มูลนั้นเป็นปัจจุบัน  ดังนั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ อยา่งไรก็ตาม   งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด   ได้แสดงรายการในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี    
ดงันั้นการใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรใชค้วบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลังวนัท่ี  1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

 

  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราว
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินแนวทางการด าเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจ
มีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

  ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น งบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

 

 



3 

 

5. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือสินคา้ 31 28 96 92 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ซ้ือวตัถุดิบ 24 23 62 74 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่านายหนา้รับ 2 2 6 7 ร้อยละ 0.3 ของราคาขายสุทธิ

ของสินคา้ท่ีขายไดแ้ละ            
ร้อยละ 1.5 ของราคาทุน 
ของบริการท่ีจดัหาให้ 

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 1 1 3 3 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าจ่าย 1 1 3 3 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2564, 31 ธันวาคม 2563 และ         
1 มกราคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 6) 

   

บริษทัร่วม - 3,000 3,899 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,612 2,900 3,383 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้อง

กนั 
1,612 5,900 7,282 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) 

   

บริษทัร่วม 49,164 37,632 47,719 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 33,048 28,547 20,350 
รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
82,212 66,179 68,069 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน                   

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564 2563 2564 2563 
     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,158 9,147 19,978 23,627 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 52 109 155 334 

รวม 7,210 9,256 20,133 23,961 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 99,595 123,999 154,279 
คา้งช าระ    

ไม่เกิน 3 เดือน 41,949 45,239 51,235 
3 - 6 เดือน 538 465 613 
6 - 12 เดือน 514 229 456 
มากกวา่ 12 เดือน 237 199 258 

รวม 142,833 170,131 206,841 
หกั :  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น        (438) (301) (1,326) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 142,395 169,830 205,515 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 1,612 5,900 7,282 
อ่ืน ๆ 9,594 4,470 3,042 
รวม 11,206 10,370 10,324 
หกั: : ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น          (246) - (282) 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 10,960 10,370 10,042 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 153,355 180,200 215,557 
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7. สินค้าคงเหลือ 
  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 80,505 75,072 68,999 
สินคา้ระหวา่งบรรจุ 16,927 16,746 17,271 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 6,665 5,492 5,514 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,066 504 1,673 
รวม 105,163 97,814 93,457 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ (4,389) (3,781) (3,101) 
รวมสินคา้คงเหลือ 100,774 94,033 90,356 

       

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

8.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

    
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 
  2564 2563 2563 2564 2563 2563 
     (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั ไทย พีเจน้ 
จ ากดั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย   ผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัเด็กและทารก 

122,000 122,000 122,000 47 47 47 

    
   (หน่วย: พนับาท) 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 
  2564 2563 2563 2564 2563 2563 

บริษทั ไทย พีเจน้ 
จ ากดั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวกบัเด็กและทารก 

580,485 
 

553,713 
  

530,756 
 

58,174 
 

58,174 
  

58,174 
 

รวม  580,485 553,713 530,756 58,174 58,174 58,174 
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8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่างงวด 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
       
บริษทั ไทยพีเจน้ จ ากดั 15,646 4,889 - - - - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างงวด 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่างงวด 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
       
บริษทั ไทยพีเจน้ จ ากดั 45,580 35,313 - - 18,808 18,808 

 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

    
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 
  2564 2563 2563 2564 2563 2563 
     (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ 
   พลาสติกเคลือบ 

300,000 300,000 300,000 6 6 6 

บริษทั พีเจน้ อินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่น  
  อนามยัส าหรับซบัน ้านม   
  และแผ่นเช็ดท าความสะอาด 

144,000 144,000 144,000 2.5 2.5 2.5 
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(หน่วย: พนับาท) 

  
เงินลงทุน 
ระยะยาวอื่น เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ตามมูลค่ายตุิธรรม ส าหรับงวดเกา้เดือน 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  2564 2563 2563 2564 2563 
   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)   

บริษัท โยชิโน มุ่งพฒันา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ
พลาสติกเคลือบ 

263,807 238,061 238,061 3,600 3,312 

บริษทั พีเจน้ อินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแผ่น
อนามยัส าหรับซบัน ้านม  และ
แผ่นเช็ดท าความสะอาด 

32,590 
 
 

33,267 
 
 

33,267 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

รวม  296,397 271,328 271,328 4,600 4,312 

 

10. อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 20,716 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด – ราคาทุน 230 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน (2,372) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย 2,372 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด– ราคาทุน (6,885) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 6,121 
โอนออก-ราคาทุน (431) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนโอนเขา้ 396 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (5,384) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 14,763 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด – ราคาทุน 89 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน (67) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย 67 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (485) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 483 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,740) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 12,110 
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11.  สินทรัพย์สิทธิการใช้                                                  

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 33,937 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งวด-ราคาทุน (1,568) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 1,202 
โอนออก-ราคาทุน (547) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนโอนออก 547 
ค่าตดัจ าหน่าย (10,770) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 22,801 
ค่าตดัจ าหน่าย (7,912) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 14,889 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  1 มกราคม 2563  
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 82,212 66,179 68,069 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 50,231 41,102 51,620 
เจา้หน้ีอ่ืน 23,258 17,440 26,688 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,107 56,032 58,756 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 199,808 180,753 205,133 

13.     หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  1 มกราคม 2563  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10,736 18,512 29,462 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (339) (669) (1,372) 
รวม 10,397 17,843 28,090 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,410) (9,540) (10,052) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

4,987 8,303 18,038 

 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าเพื่อเช่ายานพาหนะและอาคารส านกังานส าหรับใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ โดย
มีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 
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บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,636 5,100 10,736 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (226) (113) (339) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,410 4,987 10,397 
  
  
  
  
 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 9,943 8,569 18,512 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี (403) (266) (669) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 9,540 8,303 17,843 

14.   ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 โครงการ
ผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังาน 

รวม 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,294 712 6,006 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 501 65 566 
หกั : จ่ายเพิ่มระหวา่งงวด (11) - (11) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 5,784 777 6,561 
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(หน่วย: พนับาท) 
 โครงการ

ผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังาน 

รวม 
 
 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 11,933 728 12,661 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 968 99 1,067 
หกั : จ่ายเพิ่มระหวา่งงวด (7,607) (115) (7,722) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,294 712 6,006 

15. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรสุทธิทางบญัชีก่อนภาษีส าหรับงวดโดยใช้อัตราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับงวด 709 - 3,328 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

 
(128) 

 
1,124 (253) 1,070 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 581 1,124 3,075 1,070 
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16.    เงินปันผล 

    เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผู ้ถือหุ้นจากก าไรของปี  2562 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงิน 44  ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่                            
ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

          เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 30.37  ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่                            
ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

17. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวม        
ของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ
หุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่า
ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ก าไรส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 
จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับงวด 17,980 9,571 168,723 168,640 0.11 0.06 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่
     กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - - (12)   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 17,980 9,571 168,723 168,628 - 0.06 
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 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ก าไรส าหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 
จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับงวด 61,471 42,530 168,723 168,640 0.36 0.25 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่
     กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - - (18)   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 61,471 42,530 168,723 168,622 - 0.25 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 
จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ก าไรส าหรับงวด 2,334 4,682 168,723 168,640 0.01 0.03 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่

กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - - (12)   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,334 4,682 168,723 168,628 - 0.03 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 
จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ก าไรส าหรับงวด 34,699 26,025 168,723 168,640 0.21 0.15 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก ่

กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ - - - (14)   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัสมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 34,699 26,025 168,723 168,626 - 0.15 

 

18. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับเด็กและทารก 

2. ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรและสินทรัพยร์วม/หน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ส าหรับเด็กและทารก 

ส่วนงานจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
รายได้       
รายไดจ้ากการขายให้กบัลูกคา้ภายนอก 116 136 67 70 183 206 

รวมรายได้ 116 136 67 70 183 206 

ก าไรของส่วนงาน 26 28 8 8 34 36 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:       
รายไดค้่านายหนา้     3 3 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื่น     - - 
รายไดอ้ื่น     4 1 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (37) (34) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     15 5 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     19 11 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1) (1) 
ก าไรส าหรับงวด     18 10 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ส าหรับเด็กและทารก 

ส่วนงานจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       
รายได้       
รายไดจ้ากการขายให้กบัลูกคา้ภายนอก 360 362 210 214 570 576 

รวมรายได้ 360 362 210 214 570 576 

ก าไรของส่วนงาน 82 75 24 24 106 99 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน:       
รายไดค้่านายหนา้     8 9 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอื่น     4 4 
รายไดอ้ื่น     7 3 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (106) (106) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     45 35 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     - (1) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     64 43 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (3) (1) 
ก าไรส าหรับงวด     61 42 

 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ และบริการท่ีเก่ียวขอ้งอายุ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายช าระภายใน   
ภายใน 1 ปี 3 3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 5 
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19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญ 

 บริษทัฯได้เข้าท าสัญญากับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันในประเทศแห่งหน่ึง  (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
เก่ียวกบัการจา้งผูเ้ช่ียวชาญ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในอนาคตท่ีจะตอ้งจ่ายช าระภายในหน่ึงปีในการจ่ายค่าท่ี
ปรึกษาตามสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1 ลา้นบาท) 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการการวิจัยทางการตลาด 

 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญากับบริษทัในประเทศสองแห่งเก่ียวกับการวิจยัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว                         
เป็นจ านวนเงินประมาณ 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 9 ลา้นบาท) 

19.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัร่วม) เก่ียวกบัการใช้
ตราสินค้าของบริษัทดังกล่าว ภายใต้สัญญาน้ีบริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าวในอัตรา                                   
ร้อยละ 3 ของยอดขายสินคา้ดงักล่าว ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีค่าสิทธิท่ี
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 16 ลา้นบาท (ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563: 18 ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

20. การปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชี 

บริษทัฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  (ออกเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์  2564) เพื่อ
ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เน่ืองจากการเปล่ียนวิธีการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน จากเดิม
ซ่ึงไดตี้ความโดยถือว่ามีสถานการณ์จ ากดัในขอ้มูลของบริษทัท่ีไปลงทุน จึงใชร้าคาทุนของเงินลงทุนตามขอ้ก าหนด
ในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เป็นมูลค่าในการประเมินมูลค่ายุติธรรม  เปล่ียนเป็นการใชมู้ลค่ายติุธรรม 
โดยเป็นขอ้มูลในระดบั 3 เน่ืองจากบริษทัท่ีไปลงทุนไม่มีการเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง รวมถึงตลาดรอง 
ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯพิจารณาใช้มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทัท่ีไปลงทุน มาปรับเป็นมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือท่ีสุดเท่าท่ีผูบ้ริหารจะสามารถ
หาได ้ โดยผลกระทบจากการปรับปรุงรายการดงักล่าวเสมือนวา่รายการดงักล่าวไดถู้กปรับปรุงแกไ้ขตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การแสดงรายการเดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม ่
งบแสดงฐานการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

สินทรัพย์    

เงินลงทุนระยาวอ่ืน 24,932 246,396 271,328 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,731 (3,731) - 

หนีสิ้น    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - 45,548 45,548 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 197,117 197,117 
งบการเงินเฉพาะกิจการ    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - 197,117 197,117 

 

21. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน2564 
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