
 
 

 

บริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                     

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ 

“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                      

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน                 

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

กลุรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2565 



บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,977               100,974               101,116               95,918                 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 3 180,819               146,199               191,689               157,930               

สินคา้คงเหลือ 4 132,456               123,076               125,577               115,289               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 9,508                   20,901                 9,505                   20,784                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 10,144                 10,109                 10,144                 10,109                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 2,437                   2,191                   2,409                   2,152                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 440,341               403,450               440,440               402,182               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 5 25                        25                        25                        25                        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 4,200                   4,200                   4,200                   4,200                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                           -                           159                      159                      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 2 -                           -                           30,750                 31,500                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 7 30,993                 31,586                 30,993                 31,586                 

อาคารและอุปกรณ์ 8 821,143               834,940               802,143               814,987               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 518,231               525,975               495,576               502,697               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,312                   7,361                   7,096                   7,137                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,409                 25,330                 22,406                 21,819                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,941                   2,796                   808                      672                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,409,254            1,432,213            1,394,156            1,414,782            

รวมสินทรัพย์ 1,849,595            1,835,663            1,834,596            1,816,964            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร 10 206,470               209,104               206,470               209,104               

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 231,912               208,328               227,909               203,669               

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 11 93,142                 90,090                 93,142                 90,090                 

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 36,391                 34,753                 32,631                 31,192                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,361                   361                      4,326                   315                      

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 9,745                   6,848                   9,647                   6,586                   

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 582,021               549,484               574,125               540,956               

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 11 205,567               229,126               205,567               229,126               

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 422,739               430,819               400,387               407,941               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,063                 17,255                 17,046                 17,255                 

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 4,440                   4,440                   4,440                   4,440                   

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 649,809               681,640               627,440               658,762               

รวมหนี�สิน 1,231,830            1,231,124            1,201,565            1,199,718            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,360,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 680,000               680,000               680,000               680,000               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท 500,000               500,000               500,000               500,000               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16,500                 16,500                 16,500                 16,500                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 102,302               87,589                 116,531               100,746               

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,037)                  450                      -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 617,765               604,539               633,031               617,246               

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,849,595            1,835,663            1,834,596            1,816,964            

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 197,821             125,411             190,710             120,483             

รายไดจ้ากการบริการ 7,161                 5,903                 7,404                 6,109                 

รายไดจ้ากการทาํสญัญากบัคู่คา้ 12,153               12,074               12,016               11,800               

รายไดอื้�น 377                    2,908                 376                    1,634                 

รวมรายได้ 217,512             146,296             210,506             140,026             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 115,240             56,064               113,401             54,953               

ตน้ทุนบริการ 1,669                 1,783                 1,669                 1,783                 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 41,192               37,381               37,193               34,228               

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 31,682               37,759               30,432               36,019               

รวมค่าใช้จ่าย 189,783             132,987             182,695             126,983             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 27,729               13,309               27,811               13,043               

รายไดท้างการเงิน 47                      32                      417                    432                    

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (8,751)                (6,534)                (8,424)                (6,196)                

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 19,025               6,807                 19,804               7,279                 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 12 (4,312)                (1,251)                (4,019)                (1,289)                

กาํไรสําหรับงวด 14,713               5,556                 15,785               5,990                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12 (1,487)                (327)                   -                         -                         

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,487)                (327)                   -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (1,487)                (327)                   -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 13,226               5,229                 15,785               5,990                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 14,713               5,556                 15,785               5,990                 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 13,226               5,229                 15,785               5,990                 

กาํไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 0.0147               0.0056               0.0158               0.0060               

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ชิค รีพบับลคิ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น

ผลต่างจากการแปลงค่า

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - งบการเงินที�เป็น รวม

ที�ออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 500,000                  14,750                    90,059                    1,889                      606,698                  

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              5,556                      -                              5,556                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              (327)                       (327)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              5,556                      (327)                       5,229                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 500,000                  14,750                    95,615                    1,562                      611,927                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 500,000                  16,500                    87,589                    450                         604,539                  

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              14,713                    -                              14,713                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              (1,487)                    (1,487)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              14,713                    (1,487)                    13,226                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565 500,000                  16,500                    102,302                  (1,037)                    617,765                  

-                              -                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - รวม

ที�ออกและชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 500,000                   14,750                     102,022                   616,772                   

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              5,990                       5,990                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              5,990                       5,990                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 500,000                   14,750                     108,012                   622,762                   

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 500,000                   16,500                     100,746                   617,246                   

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              15,785                     15,785                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              15,785                     15,785                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 500,000                   16,500                     116,531                   633,031                   

-                              -                              -                              -                              

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 19,025               6,807                 19,804               7,279                 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,885               25,380               21,804               23,380               

   ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจาํหน่าย 52                      80                      52                      80                      

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (โอนกลบั) (686)                   310                    (686)                   310                    

   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ (686)                   (891)                   (839)                   (891)                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                         (15)                     -                         -                         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                         125                    -                         125                    

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (109)                   (1,337)               (109)                   (1,337)               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 506                    535                    489                    535                    

   รายไดด้อกเบี�ย (47)                     (32)                     (417)                   (432)                   

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 8,699                 6,454                 8,372                 6,116                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 50,639               37,416               48,470               35,165               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (33,934)             18,254               (33,073)             17,357               

   สินคา้คงเหลือ (8,694)               (17,785)             (9,449)               (17,857)             

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 11,393               (1,874)               11,279               (1,873)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (246)                   70                      (257)                   (215)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,150                 982                    (136)                   1,089                 

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 23,656               (605)                   24,312               239                    

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 2,897                 (3)                       3,061                 (146)                   

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (698)                   -                         (698)                   -                         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 46,163               36,455               43,509               33,759               

   จ่ายดอกเบี�ย (8,733)               (6,346)               (8,406)               (6,008)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (700)                   (515)                   (595)                   (393)                   

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 36,730               29,594               34,508               27,358               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น) 58                      (5,010)               58                      (5,010)               

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                         -                         750                    1,200                 

เงินสดจ่ายซื�ออาคารและอุปกรณ์ (263)                   (4,687)               (252)                   (4,687)               

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (249)                   (76)                     (249)                   (76)                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -                         185                    -                         -                         

ดอกเบี�ยรับ 61                      44                      417                    432                    

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (393)                   (9,544)               724                    (8,141)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง) (2,634)               2,906                 (2,634)               2,906                 

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (20,559)             (13,894)             (20,559)             (13,894)             

จ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (7,168)               (10,264)             (6,841)               (10,731)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (30,361)             (21,252)             (30,034)             (21,719)             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิลดลง (1,973)               (2,399)               -                         -                         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 4,003                 (3,601)               5,198                 (2,502)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 100,974             88,263               95,918               84,984               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 104,977             84,662               101,116             82,482               

-                     -                     

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพยล์ดลง (22)                     (185)                   (22)                     (185)                   

   ซื�อสินทรัพยโ์ดยการทาํสัญญาเช่า 726                    3,247                 726                    3,247                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ชิค รีพบับลคิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การจาํหน่ายและติดตั้งสินคา้เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบา้น

และตกแต่งสวน รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ สํานกังานใหญ่ตั้งอยู่ 

เลขท่ี 90 ซอยโยธินพฒันา ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสาขาในประเทศไทย 5 สาขาและประเทศกัมพูชา                          

1 สาขา (เฉพาะบริษทัฯมีสาขาในประเทศไทย 5 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน         

ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดง          

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น                         

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด                         

ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ                        

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน                          

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                                     

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ

กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญั

ในนโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย     

รายไดจ้ากการขาย - - 1,766 1,715 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 247 227 

ดอกเบ้ียรับ - - 385 414 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการขาย 8,860  - 8,860 - 

รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ     

รายไดจ้ากการขาย 3 46 3 46 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 

2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ยอดคงคา้งกบับริษทัยอ่ย     

ลูกหน้ีการคา้ - - 11,000 11,930 

ยอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รายไดค้า้งรับ 6,636 - 6,636 - 

เงินมดัจาํรับ 12,639 - 12,639 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะยาว ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ                         

การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 

ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

 อตัราดอกบ้ีย 

เงินให้กูย้มื (ร้อยละต่อปี) 

บริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั 5.00 31,500 - (750) 30,750 

รวม  31,500 - (750) 30,750 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,320 5,313 5,320 5,313 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 135 136 135 136 

รวม 5,455 5,449 5,455 5,449 
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ภาระคํ้าประกนั 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้ าประกันโดยกรรมการของบริษทัฯ                    

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 1,293 3,448 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 2,937 1,564 

 3 - 6 เดือน - - 1,559 1,133 

    6 - 12 เดือน - - 3,012 2,505 

   มากกว่า 12 เดือน - - 2,199 3,280 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,000 11,930 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 23,543 26,312 23,531 26,274 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  9,074 11,848 9,074 11,848 

 3 - 6 เดือน 1,257 1,525 1,257 1,525 

 6 - 12 เดือน 577 360 578 360 

 มากกวา่ 12 เดือน 180 335 180 335 

รวม 34,631 40,380 34,620 40,342 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (244) (930) (244) (930) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 34,387 39,450 34,376 39,412 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 34,387 39,450 45,376 51,342 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินประกนัผลงาน 34,116 32,141 34,116 32,141 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,849 3,648 3,730 3,487 

รายไดค้า้งรับ 107,546 70,433 107,546 70,433 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 921 527 921 527 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 146,432 106,749 146,313 106,588 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 180,819 146,199 191,689 157,930 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีรายไดค้า้งรับจากงานโครงการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็

เงินจากลูกคา้จดัประเภทตามระยะเวลาการส่งมอบงานไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

รายไดค้า้งรับ     

ส่งมอบงานแลว้     

 ไม่เกิน 3 เดือน  88,590 39,040 88,590 39,040 

 3 - 6 เดือน 15,460 20,198 15,460 20,198 

 6 - 12 เดือน 3,496 11,195 3,496 11,195 

รวมรายไดค้า้งรับ 107,546 70,433 107,546 70,433 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน      

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 930 

กลบัรายการสาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (686) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 244 

4. สินค้าคงเหลือ 

การเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 11,191 11,191 

กลบัรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (686) (839) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 10,505 10,352 

5. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 บริษัทฯนําเงินฝากออมทรัพย์ไปวางเป็นหลักประกันตามกฎกระทรวงเร่ืองการวางหลักประกัน                                         

การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงกบัสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

 เงินปันผลรับสาํหรับ                   

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            

31 มีนาคม ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ชิค รีพบับลิค 

จาํกดั 

20,000,000           

เรียลกมัพูชา 

20,000,000           

เรียลกมัพูชา 

100 100 159 159 - - 

รวม     159 159 - - 

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มูลค่ายุติธรรมของพื้นท่ีให้เช่ามีจาํนวนประมาณ 145.5 ลา้นบาท ประเมินโดย                

ฝ่ายบริหารโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของพื้นท่ีให้เช่าดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนและอตัราการเติบโตระยะยาวของ    

ค่าเช่า  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 

27.08 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 

8. อาคารและอุปกรณ์  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดน้าํอาคารและส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 653.18 

ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดน้าํสินทรัพยสิ์ทธิการใชมู้ลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 292.82 

ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

ภายใต้สัญญาเช่าท่ีดินมีการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับการต่ออายุสัญญาเช่าท่ีดิน                            

ให้สิทธิบริษทัฯเป็นบุคคลแรกในการเลือกท่ีจะซ้ือหรือเช่าท่ีดินดงักล่าวต่อไดเ้ม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าท่ีดิน 

และหากยกเลิกสญัญาบริษทัฯจะโอนส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างออกจาก

ท่ีดินดงักล่าว สัญญาเช่าท่ีดินบางแห่งกาํหนดให้บริษทัฯตอ้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างออกทั้งหมดเม่ือส้ินสุด

สัญญา ฝ่ายบริหารพิจารณาไม่บนัทึกประมาณการร้ือถอนเน่ืองจากฝ่ายบริหารได้ทบทวนแลว้ว่าจะไม่มี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมจากการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง 
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10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.00 - 3.75 2.00 - 3.75 189,000 189,000 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 2.30 2.25 17,470 20,104 

รวม   206,470 209,104 

 เงินกูย้มืบางส่วนคํ้าประกนัโดยการจาํนองสิทธิการใชท่ี้ดินเช่า อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกนัโดย

กรรมการของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัไม่เบิกใชจ้าํนวน 192.81 ลา้นบาท                    

11. เงินกู้ยืมระยะยาว  

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 319,216 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 52 

หกั: จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด (20,559) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 298,709 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (93,142) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 205,567 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองสิทธิการใช้ท่ีดินเช่า อาคารและส่ิงปลูกสร้าง และคํ้าประกัน        

โดยกรรมการของบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตาม

อตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ 
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12. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 4,700 1,480 4,606 1,340 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,309) - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว     

   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 921 (229) (587) (51) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 4,312 1,251 4,019 1,289 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2565 2564 

ผลกระทบต่อผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   372 82 

   372 82 

13. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุด                

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือ กรรมการบริษทัฯ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การจาํหน่าย

และติดตั้งสินคา้เฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบา้นและตกแต่งสวน รวมถึงการใหบ้ริการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     

ประเทศไทย   208,494 138,085 

ประเทศกมัพชูา   9,018 8,211 

รวม   217,512 146,296 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้ท่ีมีมูลค่าเท่ากบั

หรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการจาํนวน 1 ราย ซ่ึงเป็นลูกคา้ในส่วนงานโครงการจาํหน่ายและ

ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้  

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 0.05 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง

อาคาร 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาบริการ อายสุญัญามีระยะเวลา 9 ปี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา

บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 3.17 1.24 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10.16 1.50 

มากกวา่ 5 ปี 1.15 - 

 14.48 2.74 
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15.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงิน 

บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการใหค้าํปรึกษาและดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อนาํ

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน โดยมี             

ค่าท่ีปรึกษาตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

15.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการคํา้ประกนัสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า 

บริษทัฯได้ทาํสัญญากับบริษทัคู่คา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ ASHLEY 

FURNITURE HOMESTORE มีผลทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บสิทธิในการใชช่ื้อการคา้ตามท่ีระบุในสญัญาดงักล่าว

ในการจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ASHLEY โดยไม่มีการคิดค่าสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 

สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้3 ปี และจะต่อสัญญาไดอี้กคราวละ 2 ปี และกาํหนดให้มีการคํ้าประกนัการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาโดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

15.5 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวน 100.11 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึง

ประกอบดว้ย หนังสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้ าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาสําหรับลูกคา้โครงการจาํนวน 

92.11 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ จาํนวน 8.00 ลา้นบาท  

16. เคร่ืองมือทางการเงิน 

16.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ                         

ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

16.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

ในระหว่างงวดปัจจุบัน กลุ่มบริษทัฯไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2564 จาํนวน 15 ลา้นบาทและผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 จาํนวน 5 ลา้นบาท รวมเป็น

เงินปันผลจํานวน 20 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น เ งินปันผลดังกล่าวจะจ่ายในวันท่ี                                  

12 พฤษภาคม 2565 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 
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