
 
 

 

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน             

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้      

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ได ้                  

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัการปรับปรุงงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                   

ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงวดน้ีใหม่ เพื่อสะทอ้นผลกระทบของรายการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน                     

ระยะยาวอ่ืนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั 

(มหาชน) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็น                       

อยา่งไม่มีเง่ือนไข และไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัรายการปรับปรุงงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

เพื่อปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเน่ืองจากการเปล่ียนวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรม ตามรายงานลงวนัท่ี                     

22 กมุภาพนัธ์ 2565  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดง              

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดส้ินสุดวนัเดียวกนั                       

(ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว

ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญั               

ตามรายงานลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 

กลศ  สุวรรณธารารังษี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8025 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2565 



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 118,270              119,202              118,270              119,202              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 179,882              179,472              179,882              179,472              
สินคา้คงเหลือ 4 81,236                80,466                81,236                80,466                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,541                  4,704                  9,541                  4,704                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 388,929              383,844              388,929              383,844              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 587,796              597,526              58,174                58,174                
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินระยะยาวอ่ืน 315,089              296,396              315,089              296,396              
อาคารและอุปกรณ์ 11,418                12,955                11,418                12,955                
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 20,900                27,700                20,900                27,700                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 32,605                37,861                32,605                37,861                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,719                  8,068                  6,719                  8,068                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 506                     506                     506                     506                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 975,033              981,012              445,411              441,660              
รวมสินทรัพย์ 1,363,962            1,364,856            834,340              825,504              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 198,983              202,417              198,983              202,417              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 8,351                  8,971                  8,351                  8,971                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,102                  7,266                  6,102                  7,266                  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 213,436              218,654              213,436              218,654              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 20,545                24,609                20,545                24,609                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,839                49,523                53,839                49,523                
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 10,135                9,683                  10,135                9,683                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,636                  1,645                  1,636                  1,645                  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 86,155                85,460                86,155                85,460                
รวมหน้ีสิน 299,591              304,114              299,591              304,114              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 5

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 442,678,846 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
      (31 ธนัวาคม 2564: หุน้สามญั 222,650,523 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บ 221,339              222,651              221,339              222,651              
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 337,445,266 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
      (31 ธนัวาคม 2564: หุน้สามญั 168,722,633 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บ 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  603,926              615,250              74,304                75,898                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 232,124              217,171              232,124              217,171              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,064,371            1,060,742            534,749              521,390              
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,363,962            1,364,856            834,340              825,504              

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

กรรมการ

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)

งบการเงิน

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิ

ซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 206,897                 195,278                 206,897                 195,278                 
รายไดอ่ื้น

    รายไดค้่านายหนา้ 2,969                     2,479                     2,969                     2,479                     
    อ่ืน ๆ 5,473                     2,242                     5,473                     2,242                     
รวมรายได้ 215,339                 199,999                 215,339                 199,999                 
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 129,679                 118,386                 129,679                 118,386                 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 42,276                   40,167                   42,276                   40,167                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,437                   37,347                   39,437                   37,347                   
รวมค่าใช้จ่าย 211,392                 195,900                 211,392                 195,900                 
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,947                     4,099                     3,947                     4,099                     
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,476                     17,009                   -                             -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (169)                       (109)                       (169)                       (109)                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 9,254                     20,999                   3,778                     3,990                     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,556)                    (811)                       (1,556)                    (811)                       
กําไรสําหรับงวด 7,698                     20,188                   2,222                     3,179                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 10,341                   -                             10,341                   -                             
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

    ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,533                     -                             -                             -                             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 11,874                   -                             10,341                   -                             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 11,874                   -                             10,341                   -                             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 19,572                   20,188                   12,563                   3,179                     

กําไรต่อหุ้น 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.02                       0.06                       0.01                       0.01                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงนิ

ซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 406,272                 386,653                 406,272                 386,653                 
รายไดอ่ื้น

    รายไดค้่านายหนา้ 5,575                     5,323                     5,575                     5,323                     
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             -                             23,509                   18,808                   
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 4,582                     4,600                     4,582                     4,600                     
    อ่ืน ๆ 10,715                   3,253                     10,715                   3,253                     
รวมรายได้ 427,144                 399,829                 450,653                 418,637                 
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 251,161                 234,205                 251,161                 234,205                 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 84,863                   78,561                   84,863                   78,561                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,903                   70,778                   77,903                   70,778                   
รวมค่าใช้จ่าย 413,927                 383,544                 413,927                 383,544                 
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 13,217                   16,285                   36,726                   35,093                   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,246                   29,934                   -                             -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (352)                       (234)                       (352)                       (234)                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 25,111                   45,985                   36,374                   34,859                   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,536)                    (2,494)                    (2,536)                    (2,494)                    
กําไรสําหรับงวด 22,575                   43,491                   33,838                   32,365                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุนในตราสารทุน

   ท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.2 14,953                   20,055                   14,953                   20,055                   
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

    ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,533                     -                             -                             -                             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 16,486                   20,055                   14,953                   20,055                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 16,486                   20,055                   14,953                   20,055                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 39,061                   63,546                   48,791                   52,420                   

กําไรต่อหุ้น 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.07                       0.13                       0.10                       0.10                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -
ส่วนเกินทุนจาก

การวดัมูลค่า

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - เงินลงทุนในตราสารทุน รวม

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 168,723                   37,333                     22,265                     565,448                   -                                        793,769                   
ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 1.2 -                               -                               -                               -                               197,116                             197,116
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - หลังการปรับปรุง 168,723                   37,333                     22,265                     565,448                   197,116                             990,885                   
เงินปันผลจ่าย 6 -                               -                               -                               (30,370)                    -                                        (30,370)                    
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               43,491                     -                                        43,491                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 1.2 -                               -                               -                               -                               20,055                               20,055                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - หลงัการปรับปรุง -                               -                               -                               43,491                     20,055                               63,546                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 - หลังการปรับปรุง 168,723                   37,333                     22,265                     578,569                   217,171                             1,024,061                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 168,723                   37,333                     22,265                     615,250                   217,171                             1,060,742                
เงินปันผลจ่าย 6 -                               -                               -                               (35,432)                    -                                        (35,432)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               24,108                     14,953                               39,061                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 168,723                   37,333                     22,265                     603,926                   232,124                             1,064,371                

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -
ส่วนเกินทุนจาก

การวดัมูลค่า

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - เงินลงทุนในตราสารทุน รวม

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 168,723                   37,333                     22,265                     69,909                     -                                        298,230                   
ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 1.2 -                               -                               -                               -                               197,116                             197,116
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - หลังการปรับปรุง 168,723                   37,333                     22,265                     69,909                     197,116                             495,346                   
เงินปันผลจ่าย 6 -                               -                               -                               (30,370)                    -                                        (30,370)                    
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               32,365                     -                                        32,365                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 1.2 -                               -                               -                               -                               20,055                               20,055                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - หลงัการปรับปรุง -                               -                               -                               32,365                     20,055                               52,420                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 - หลังการปรับปรุง 168,723                   37,333                     22,265                     71,904                     217,171                             517,396                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 168,723                   37,333                     22,265                     75,898                     217,171                             521,390                   
เงินปันผลจ่าย 6 -                               -                               -                               (35,432)                    -                                        (35,432)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               33,838                     14,953                               48,791                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 168,723                   37,333                     22,265                     74,304                     232,124                             534,749                   

  -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 25,111                 45,985                 36,374                 34,859                 
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,503                   8,797                   8,503                   8,797                   
   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 87                        552                      87                        552                      
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนก (981)                     159                      (981)                     159                      
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 46                        184                      46                        184                      
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                           (1)                         -                           (1)                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (1,100)                  -                           (1,100)                  -                           
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 22                        -                           22                        -                           
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 644                      378                      644                      378                      
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                           -                           (23,509)                (18,808)                
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (4,582)                  (4,600)                  (4,582)                  (4,600)                  
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (12,246)                (29,934)                -                           -                           
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (56)                       -                           (56)                       -                           
   ตน้ทุนทางการเงิน 352                      234                      352                      234                      
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 15,800                 21,754                 15,800                 21,754                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (494)                     15,233                 (494)                     15,233                 
   สินคา้คงเหลือ 211                      (3,140)                  211                      (3,140)                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,837)                  (5,899)                  (4,837)                  (5,899)                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                           93                        -                           93                        
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,695)                  26,254                 (3,695)                  26,254                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,274)                  1,560                   (1,274)                  1,560                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9)                         -                           (9)                         -                           
   จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (192)                     (11)                       (192)                     (11)                       
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,510                   55,844                 5,510                   55,844                 
   จ่ายดอกเบ้ีย (352)                     (234)                     (352)                     (234)                     
   รายไดด้อกเบ้ียรับ 56                        -                           56                        -                           
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,855)                  (1,110)                  (1,855)                  (1,110)                  
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,359                   54,500                 3,359                   54,500                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิ

ซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 23,509                 18,808                 23,509                 18,808                 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 4,582                   4,600                   4,582                   4,600                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                           1                          -                           1                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7,900                   -                           7,900                   -                           
ซ้ืออุปกรณ์ -                           (42)                       -                           (42)                       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (314)                     (384)                     (314)                     (384)                     
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 35,677                 22,983                 35,677                 22,983                 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,536)                  (4,703)                  (4,536)                  (4,703)                  
จ่ายเงินปันผล (35,432)                (30,370)                (35,432)                (30,370)                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (39,968)                (35,073)                (39,968)                (35,073)                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (932)                     42,410                 (932)                     42,410                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 119,202               65,839                 119,202               65,839                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 118,270               108,249               118,270               108,249               

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน

   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 213                      -                           213                      -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิ
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บริษัท มุ่งพฒันา อนิเตอร์แนชช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                        

โดยบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) เลือกนําเสนองบการเงิน                     

ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงิน

ประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด             

ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ                

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน             

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                    

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 รายการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน 

  ตามท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 ในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวด  

สามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯได้ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน                 

ด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ

พิจารณาใช้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษทั                      

ท่ีไปลงทุนมาปรับเป็นมูลค่ายุติธรรม ดังนั้ น ในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและ                           

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯจึงไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวเสมือนว่ารายการดงักล่าว              

ไดถู้กปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก โดยปรับปรุง                

งบการเงินของงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบและนาํผลสะสมของการปรับปรุงรายการดงักล่าว

แสดงเป็นรายการปรับปรุงงบการเ งินย้อนหลังในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น                                 

ดังนั้ น บริษัทฯจึงได้ทําการปรับปรุงรายการท่ีเก่ียวข้องในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดง                             

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล

เปรียบเทียบในงวดน้ีใหม่  
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 งบการเงินซ่ึงแสดง                              

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน               

ในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย                      

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                   

- สุทธิจากภาษีเงินได ้

 

 

 

20,055 

 

 

 

20,055 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 20,055 20,055 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 20,055 20,055 

ผลสะสมของการปรับปรุงรายการดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลง               

ส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  

 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม หลงัการปรับปรุง 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - ส่วนเกินทุนจากการวดั

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

- 

 

197,116 

1.3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ี                     

เก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบาย                

การกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม     

ซ้ือสินคา้ 32 42 58 65 

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     

ซ้ือวตัถุดิบ 16 21 34 38 

ค่านายหนา้รับ 2 2 4 4 

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย                 1                 1                 2                 2 

รายการธุรกจิกบับุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั     

ค่าเช่าจ่าย 1 1 3 2 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)   

บริษทัร่วม - 2,730 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,795 1,839 

รวม 1,795 4,569 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   

บริษทัร่วม 43,088 38,757 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 24,514 22,503 

รวม 67,602 61,260 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,545 7,208 15,166 12,820 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 92 60 185 103 

รวม 7,637 7,268 15,351 12,923 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 117,785 119,963 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 48,185 46,284 

3 - 6 เดือน 521 107 

6 - 12 เดือน 270 129 

มากกวา่ 12 เดือน 32 14 

รวม 166,793 166,497 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน        (321) (234) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 166,472 166,263 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,795 4,569 

อ่ืน ๆ 11,615 8,640 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 13,410 13,209 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 179,882 179,472 
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4. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

สินคา้คงเหลือ - ราคาทุน 85,684 85,895 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (4,448) (5,429) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 81,236 80,466 

5. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 53.9 ลา้นหุน้                     

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 222.7 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 

ใหม่จาํนวน 168.7 ลา้นบาท 

2) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท เป็นผลให้

จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากหุ้นสามญัเดิมจาํนวน 168.7 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน 337.4 

ลา้นหุน้ 

3) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวน 52.6 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 168.7 ลา้นบาท                     

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 221.3 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 105.2 ลา้นหุน้              

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท โดยพิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงัน้ี 

3.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 101.2 ล้านหุ้น จากการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป                                 

(General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น                              

(Right Offering) 

3.2) จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 4 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ MOONG ESOP#2 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงในทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยได้                         

จดทะเบียนลดทุนเ ม่ือวันท่ี  2 พฤษภาคม 2565 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้เ ม่ือวันท่ี                                      

20 พฤษภาคม 2565 และจดทะเบียนเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
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6. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล    

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 30.4 ลา้นบาท โดยจ่ายให้แก่                  

ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล     

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงิน 35.4 ลา้นบาท โดยจ่ายให้แก่                            

ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

7. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวน                  

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อให้สะทอ้น

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

ขอ้ 5 ซ่ึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัโดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่         

วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินซ่ึงแสดง                   

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564* 2565 2564* 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 7,698 20,188 2,222 3,179 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (พนัหุน้) 337,445 337,445 337,445 337,445 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.02 0.06 0.01 0.01 

     

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินซ่ึงแสดง                   

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564* 2565 2564* 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 22,575 43,491 33,838 32,365 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (พนัหุน้) 337,445 337,445 337,445 337,445 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.07 0.13 0.10 0.10 

*คาํนวณใหม่หลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้     
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8. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร               

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ               

ผลิตภณัฑ ์บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์าํหรับเดก็และทารก 

2. ส่วนงานจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑส์าํหรับ           

เดก็และทารก 

ส่วนงานจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

       

รายได้       

รายไดจ้ากการขายใหก้บัลูกคา้ภายนอก 134 122 73 73 207 195 

รวมรายได ้ 134 122 73 73 207 195 

กาํไรของส่วนงาน 27 28 8 9 35 37 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน       

รายไดค้่านายหนา้     3 2 

รายไดอ่ื้น     5 2 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (39) (37) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     6 17 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     10 21 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (2) (1) 

กาํไรสําหรับงวด     8 20 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑส์าํหรับ           

เดก็และทารก 

ส่วนงานจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

       

รายได้       

รายไดจ้ากการขายใหก้บัลูกคา้ภายนอก 266 243 140 144 406 387 

รวมรายได ้ 266 243 140 144 406 387 

กาํไรของส่วนงาน 57 57 14 17 71 74 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน       

รายไดค้่านายหนา้     5 5 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน     4 4 

รายไดอ่ื้น     11 3 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (78) (71) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     12 30 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     25 45 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (2) (2) 

กาํไรสําหรับงวด     23 43 

9. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

9.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม

จาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  

9.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า และสัญญาบริการ 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง             

อายสุญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ญัญาดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2565 

จ่ายชาํระภายใน  

ภายใน 1 ปี 3 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 



 

9 

9.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญ 

 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญากับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันในประเทศแห่งหน่ึง (มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั)

เก่ียวกบัการจา้งผูเ้ช่ียวชาญ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในอนาคตท่ีจะต้องจ่ายชําระภายในหน่ึงปีในการจ่าย                    

ค่าท่ีปรึกษาตามสญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท 

9.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการการวจัิยทางการตลาด 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทัในประเทศสองแห่งเก่ียวกบัการวิจยัทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ของ

บริษทัฯ โดยมีอายสุญัญา 5 ปี 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันในอนาคตในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว                         

เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท 

9.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญากับบริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง (เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัร่วม) เก่ียวกับ                         

การใช้ตราสินค้าของบริษัทดังกล่าว ภายใต้สัญญาน้ีบริษัทฯต้องจ่ายค่าสิทธิให้กับบริษัทดังกล่าว                                 

ในอตัราร้อยละ 3 ของยอดขายสินคา้ดงักล่าว  

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯมีค่าสิทธิท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้                        

สญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท 

9.6 คดฟ้ีองร้อง 

 ในเดือนกนัยายน 2563 อดีตพนกังานของบริษทัฯบุคคลหน่ึงไดย้ื่นคาํฟ้องต่อศาลแรงงานกลางเรียกร้องให้

บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายอันเน่ืองมาจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท                  

ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของ

บริษทัฯเช่ือวา่บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัเม่ือผลของคดีส้ินสุด 

10. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
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