
 

 

 

 

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565                   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ            
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ได ้                  
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัการปรับปรุงงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564                 
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงวดน้ีใหม่ เพื่อสะทอ้นผลกระทบของรายการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน                     
ระยะยาวอ่ืนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็น                       
อยา่งไม่มีเง่ือนไข และไดใ้หข้อ้สังเกตเก่ียวกบัรายการปรับปรุงงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
เพื่อปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเน่ืองจากการเปล่ียนวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรม ตามรายงานลงวนัท่ี                     
22 กุมภาพนัธ์ 2565  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)      
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

กลศ  สุวรรณธารารังษี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8025 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2565 



งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 139,564                119,202                139,564                119,202                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 169,996                179,472                169,996                179,472                

สินคา้คงเหลือ 4 85,301                  80,466                  85,301                  80,466                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 8,199                    4,704                    8,199                    4,704                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 403,060                383,844                403,060                383,844                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 580,787                597,526                58,174                  58,174                  

เงินลงทุนระยะยาวอืน 302,162                296,396                302,162                296,396                

อาคารและอุปกรณ์ 12,200                  12,955                  12,200                  12,955                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 27,700                  27,700                  27,700                  27,700                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 35,212                  37,861                  35,212                  37,861                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,179                    8,068                    7,179                    8,068                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 506                       506                       506                       506                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 965,746                981,012                443,133                441,660                

รวมสินทรัพย์ 1,368,806             1,364,856             846,193                825,504                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิ

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 186,433                202,417                186,433                202,417                

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 8,755                    8,971                    8,755                    8,971                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,628                    7,266                    8,628                    7,266                    

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 203,816                218,654                203,816                218,654                

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 22,496                  24,609                  22,496                  24,609                  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,613                  49,523                  50,613                  49,523                  

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 10,005                  9,683                    10,005                  9,683                    

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,645                    1,645                    1,645                    1,645                    

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 84,759                  85,460                  84,759                  85,460                  

รวมหนสิีน 288,575                304,114                288,575                304,114                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิ

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 222,650,523 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 222,651                222,651                222,651                222,651                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 168,722,633 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 168,723                168,723                168,723                168,723                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 37,333                  37,333                  37,333                  37,333                  

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  630,127                615,250                107,514                75,898                  

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 221,783                217,171                221,783                217,171                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,080,231             1,060,742             557,618                521,390                

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,368,806             1,364,856             846,193                825,504                

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิ

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิ

ซึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 199,375                  191,375                  199,375                  191,375                  

รายไดอ้ืน

    รายไดค้่านายหนา้ 2,606                      2,844                      2,606                      2,844                      

    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                              -                              23,509                    18,808                    

    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอืน 4,582                      4,600                      4,582                      4,600                      

    อนื ๆ 5,242                      1,011                      5,242                      1,011                      

รวมรายได้ 211,805                  199,830                  235,314                  218,638                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 121,482                  115,819                  121,482                  115,819                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 42,587                    38,394                    42,587                    38,394                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,466                    33,431                    38,466                    33,431                    

รวมค่าใช้จ่าย 202,535                  187,644                  202,535                  187,644                  

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,270                      12,186                    32,779                    30,994                    

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,770                      12,925                    -                              -                              

ตน้ทุนทางการเงิน (183)                        (125)                        (183)                        (125)                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 15,857                    24,986                    32,596                    30,869                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (980)                        (1,683)                    (980)                        (1,683)                    

กําไรสําหรับงวด 14,877                    23,303                    31,616                    29,186                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ทกีาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.2 4,612                      20,055                    4,612                      20,055                    

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,612                      20,055                    4,612                      20,055                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 4,612                      20,055                    4,612                      20,055                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 19,489                    43,358                    36,228                    49,241                    

กําไรต่อหุ้น 5

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.04                        0.07                        0.09                        0.09                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -

ส่วนเกินทุนจาก

การวดัมูลค่า

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - เงินลงทุนในตราสารทุน รวม

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 1.2 -                               -                               -                               -                               197,116                             197,116

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 - หลังการปรับปรุง 168,723                    37,333                      22,265                      565,448                    197,116                             990,885                    

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               23,303                      -                                        23,303                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 1.2 -                               -                               -                               -                               20,055                               20,055                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - หลงัการปรับปรุง -                               -                               -                               23,303                      20,055                               43,358                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564  - หลังการปรับปรุง 168,723                    37,333                      22,265                      588,751                    217,171                             1,034,243                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 168,723                    37,333                      22,265                      615,250                    217,171                             1,060,742                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               14,877                      4,612                                 19,489                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 168,723                    37,333                      22,265                      630,127                    221,783                             1,080,231                 

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินซึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชันแนล จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -

ส่วนเกินทุนจาก

การวดัมูลค่า

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - เงินลงทุนในตราสารทุน รวม

หมายเหตุ ทีออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 1.2 -                               -                               -                               -                               197,116                             197,116

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 - หลังการปรับปรุง 168,723                    37,333                      22,265                      69,909                      197,116                             495,346                    

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               29,186                      -                                        29,186                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 1.2 -                               -                               -                               -                               20,055                               20,055                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - หลงัการปรับปรุง -                               -                               -                               29,186                      20,055                               49,241                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564  - หลังการปรับปรุง 168,723                    37,333                      22,265                      99,095                      217,171                             544,587                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 168,723                    37,333                      22,265                      75,898                      217,171                             521,390                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               31,616                      4,612                                 36,228                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 168,723                    37,333                      22,265                      107,514                    221,783                             557,618                    

  -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 15,857                  24,986                  32,596                  30,869                  

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,327                    4,482                    4,327                    4,482                    

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) (28)                       411                       (28)                       411                       

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 343                       272                       343                       272                       

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 2                           145                       2                           145                       

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 22                         -                           22                         -                           

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 322                       189                       322                       189                       

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           -                           (23,509)                (18,808)                

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอืน (4,582)                  (4,600)                  (4,582)                  (4,600)                  

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,770)                  (12,925)                -                           -                           

   ตน้ทุนทางการเงิน 183                       125                       183                       125                       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 9,676                    13,085                  9,676                    13,085                  

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 13,089                  7,009                    13,089                  7,009                    

   สินคา้คงเหลือ (5,177)                  7,790                    (5,177)                  7,790                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,495)                  (6,963)                  (3,495)                  (6,963)                  

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (15,988)                (3,776)                  (15,988)                (3,776)                  

   หนีสินหมุนเวียนอืน 648                       2,955                    648                       2,955                    

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (1,247)                  20,100                  (1,247)                  20,100                  

   จ่ายดอกเบีย (183)                     (125)                     (183)                     (125)                     

   จ่ายภาษีเงินได้ (334)                     (323)                     (334)                     (323)                     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (1,764)                  19,652                  (1,764)                  19,652                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิ

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชชันแนล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 23,509                  18,808                  23,509                  18,808                  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอืน 1,000                    1,000                    1,000                    1,000                    

ซืออุปกรณ์ -                           (2)                         -                           (2)                         

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55)                       (253)                     (55)                       (253)                     

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 24,454                  19,553                  24,454                  19,553                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,328)                  (2,343)                  (2,328)                  (2,343)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,328)                  (2,343)                  (2,328)                  (2,343)                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธิ 20,362                  36,862                  20,362                  36,862                  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 119,202                65,839                  119,202                65,839                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 139,564                102,701                139,564                102,701                

-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ซึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิ
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บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                        
โดยบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) เลือกน าเสนองบการเงิน                     
ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงิน
ประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด             
ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ                
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน              
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 รายการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 

  ตามท่ีบริษทัฯได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวด  
สามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯได้ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน                 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษัทฯ
พิจารณาใช้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษทัท่ี                 
ไปลงทุนมาปรับเป็นมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น ในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯจึงได้ปรับปรุงรายการดังกล่าวเสมือนว่ารายการดังกล่าวได้ถูก
ปรับปรุงแกไ้ขตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก โดยปรับปรุงงบการเงิน
ของงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบและน าผลสะสมของการปรับปรุงรายการดังกล่าวแสดงเป็น
รายการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันั้น บริษทัฯจึงไดท้ า
การปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงวดน้ีใหม่  



 

2 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
 งบการเงินซ่ึงแสดง                              

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน               
ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย                      
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น                   
- สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
 
 

20,055 

 
 
 

20,055 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 20,055 20,055 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 20,055 20,055 

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลง                
ส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม หลงัการปรับปรุง 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - ส่วนเกินทุนจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 
- 

 
197,116 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ี                     
เก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้ งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคัญในนโยบาย                
การก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม  
 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม   
ซ้ือสินคา้ 26 23 
รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน   
ซ้ือวตัถุดิบ 18 17 
ค่านายหนา้รับ 2 2 
ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 1                        1 
รายการธุรกจิกบับุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั   
ค่าเช่าจ่าย 1 1 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 2)   

บริษทัร่วม - 2,730 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 5,195 1,839 
รวม 5,195 4,569 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน   
บริษทัร่วม 38,286 38,757 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 21,157 22,503 
รวม 59,443 61,260 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2565 2564 
   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,197 5,612 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 428 109 
รวม 7,625 5,721 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 107,294 119,963 
คา้งช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 44,351 46,284 
3 - 6 เดือน 534 107 
6 - 12 เดือน 18 129 
มากกวา่ 12 เดือน 9 14 

รวม 152,206 166,497 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น        (206) (234) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 152,000 166,263 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 5,195 4,569 
อ่ืน ๆ 12,801 8,640 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 17,996 13,209 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 169,996 179,472 
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4. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 
สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 91,073 85,895 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (5,772) (5,429) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 85,301 80,466 

5. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน                  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจ านวนหุ้นสามญัเพื่อให้สะทอ้น
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล
ขอ้ 8 ซ่ึงไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัโดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดขึ้นตั้งแต่         
วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินซ่ึงแสดง                   
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564* 2565 2564* 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 14,877 23,303 31,616 29,186 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 337,445 337,445 337,445 337,445 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.04 0.07 0.09 0.09 

 *ค านวณใหม่หลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้

6. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร                
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ                
ผลิตภณัฑ ์บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรับเด็กและทารก 

2. ส่วนงานจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ   
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

ส่วนงานจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ส าหรับ           
เด็กและทารก 

ส่วนงานจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
       
รายได้       
รายไดจ้ากการขายให้กบัลูกคา้ภายนอก 123 121 76 70 199 191 

รวมรายได ้ 123 121 76 70 199 191 

ก าไรของส่วนงาน 28 28 7 8 35 36 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน       
รายไดค้่านายหนา้     3 3 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัอื่น     5 5 
รายไดอ้ื่น     5 1 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (39) (33) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     7 13 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     16 25 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (1) (2) 

ก าไรส าหรับงวด     15 23 
 

7. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

7.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า และสัญญาบริการ 

บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าอาคาร  อุปกรณ์และยานพาหนะ และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง             
อายสุัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 

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

 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญากับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันในประเทศแห่งหน่ึง  (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
เก่ียวกบัการจา้งผูเ้ช่ียวชาญ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตท่ีจะต้องจ่ายช าระภายในหน่ึงปีในการจ่าย                    
ค่าท่ีปรึกษาตามสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท 

7.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการการวิจัยทางการตลาด 

 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญากับบริษทัในประเทศสองแห่งเก่ียวกับการวิจยัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯ โดยมีอายสุัญญา 5 ปี 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว                         
เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท 

7.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯได้เข้าท าสัญญากับบริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัร่วม) เก่ียวกับ                          
การใช้ตราสินค้าของบริษัทดังกล่าว ภายใต้สัญญาน้ีบริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าว                                 
ในอตัราร้อยละ 3 ของยอดขายสินคา้ดงักล่าว  

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีค่าสิทธิท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้                         
สัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท 

7.5 คดีฟ้องร้อง 

 ในเดือนกนัยายน 2563 อดีตพนกังานของบริษทัฯบุคคลหน่ึงไดย้ื่นค าฟ้องต่อศาลแรงงานกลางเรียกร้องให้
บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายอันเน่ืองมาจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นจ านวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท                  
ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าบริษทัฯจะไม่ได้
รับผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัเม่ือผลของคดีส้ินสุด 

  



 

8 

8. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัรายการดงัต่อไปน้ี 

ก) จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.21 บาท รวมเป็นเงิน 35.4 ลา้นบาท   
โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 53.9 ลา้นหุ้น                     
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 222.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 
ใหม่จ านวน 168.7 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 

ค) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เป็นผลให้จ านวน                         
หุน้สามญัของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจากหุน้สามญัเดิมจ านวน 168.7 ลา้นหุน้ เป็นจ านวน 337.4 ลา้นหุน้ 

ง) ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯจ านวน 4 ล้านหน่วย ให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ (โครงการ MOONG ESOP#2) โดยไม่คิดมูลค่า 

จ) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 52.6 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 168.7 ลา้นบาท                     
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 221.3 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 105.2 ลา้นหุ้น              
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท โดยพิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงัน้ี 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 101.2 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป                                 
(General Mandate) เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ผู ้ถือหุ้น เ ดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น                              
(Right Offering) 

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 4 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู ้ถือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ MOONG ESOP#2 

9. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
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