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MOONG021/2021 

วันท่ี 9 พฤศจกิายน 2564 
 

เร่ือง ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝำ่ยจัดกำรประจ ำไตรมำส 3 สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 
เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำร 
 ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 3 

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงที่
เป็นสาระส าคัญดังต่อไปนี ้

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 

1)   รายได้จากการขายในไตรมาส 3/2564 183.3 ล้านบาท ลดลง 22.3 ล้านบาท จาก 205.6 ล้านบาท ในไตรมาส 
3/2563 หรือ ลดลงร้อยละ 10.8  โดยส่วนใหญ่ลดลงจากผลิตภัณฑ์แม่และเด็กในช่องทางโมเดิร์นเทรด เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการปิดห้างฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ lockdown ของรัฐบาล ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านการ
ขายและทางการตลาดโดยพยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสร้าง
การเติบโตที่ดี แต่ยังมีสัดส่วนค่อนข้างเล็ก ท าให้ในภาพรวมยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

2)  ต้นทุนขายในไตรมาส 3/2564 ลดลง 14.6 ล้านบาท จาก 125.2 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563 เป็น 110.6 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 11.7 เนื่องจากยอดขายทีล่ดลง 

3)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3/2564 76.4 ล้านบาท ลดลง 1.7 ล้านบาท จาก 78.1 ล้านบาทใน
ไตรมาส 3/2563 หรือลดลงร้อยละ 2.2 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ 
ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้อย่างต่อเนื่อง 

4) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 10.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 220 จาก 4.9 ล้านบาท ในไตรมาส 
3/2563 เป็น 15.6 ล้านบาทในไตรมาส 3/2564 เนือ่งจากบริษัทร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นและสามารถบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธ ิ(วิธีส่วนได้เสีย) เพิ่มขึ้น จาก 9.6 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563 เป็น 

18 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2564  เพิ่มขึ้น 8.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.5 
 

ฐำนะทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพย์รวม 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1 ,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปีก่อน 70.9 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.7  สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเกิดจาก เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 48.6 ล้านบาท ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง  26.8 ล้านบาท  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 12.2 ล้านบาทจากการตัดคา่เส่ือมราคา
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และค่าตัดจ าหน่ายของอาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์สิทธิในการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มขึ้น 26.8  ล้านบาทจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร และเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 25.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2564  

 
หนี้สินรวม 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 19.7 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 7.7  หน้ีสินรวมที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเกิดจาก เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 19.1 ล้านบาท หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าลดลง  7.4  ล้านบาท และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 4.8 ล้านบาท 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปีก่อน  51.2 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 5.2%  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจ่ายเงินปันผล 30.4 ล้านบาท  ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 
61.5 ล้านบาท และรายการองค์ประกอบอื่นมาจากผลก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น  20.1 
ล้านบาทท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี   

   
ในงวดบัญชีนี้  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563  (ออกเมื่อวันที่  23 

กุมภาพันธ์  2564) เพื่อปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากการเปล่ียนวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ระยะยาวอื่น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เดิมบริษัทมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทท่ีไป
ลงทุน บริษัทจึงใช้ราคาทุนในการแสดงมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัทได้เปล่ียนแปลงนโยบายโดยใช้มูลคา่ตาม
บัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่นมาปรับเป็นมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุ ด ณ ขณะนี้ โดย
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการดังกล่าวเสมือนวา่รายการดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงแก้ไขตั้งแตป่ีท่ีเริ่มน ามาตรฐาน ฉบับที่ 
9 รายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก  โดยผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่งผลให้สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 246.4 ล้านบาท 
จาก 24.9  ล้านบาทเป็น 271.3  ล้านบาท และรายการองค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น  197.1 ล้านบาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
-ลายมือชื่อ- 

(นางสุรีย์พร อนวุัตรอุดม) 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารร่วม 

 
 
 

เลขานุการบริษัท 
โทร. 02-020-8999 ต่อ 803 

 


