
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได ้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

บุญเลศิ กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 307,415,986 57,731,492 190,991,915 15,430,740
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวยีน 400,000 1,163,331 400,000 1,163,331
เงินลงทุนระยะสั้น 6 1,572,279 1,234,097 1,361,012 513,333
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 40,577,371 7,036,461 11,740,653 4,825,825
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.5 - - 221,200,100 21,000,000
เงินประกนัการซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือ

แก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 8 30,982,023 - - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,282,718 2,197,180 5,360,523 3,018,984

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 384,230,377 69,362,561 431,054,203 45,952,213

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้
- ไม่หมุนเวยีน 1,407,879 1,745,300 1,097,647 1,435,068

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 9 338,304,875 281,773,990 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 169,000,000 169,000,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 11 9,057,748 9,095,652 10,285,777 10,505,285
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 38,459,130 38,118,167 20,664,032 21,038,320
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 1,944,743 1,736,993 1,429,122 1,334,661
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,652,203 12,756,803 545,081 505,939
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 686,195 891,194 592,195 796,195

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 404,512,773 346,118,099 203,613,854 204,615,468

รวมสินทรัพย์ 788,743,150 415,480,660 634,668,057 250,567,681

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

2



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 15,059,860 12,437,922 4,754,467 7,142,924
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 617,752 594,535 - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 25,400,000 20,400,000 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,499,132 12,291,941 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,079,341 1,953,553 4,172,010 994,954

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 59,656,085 47,677,951 8,926,477 8,137,878

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าช้ือ - สุทธิ 1,201,772 1,516,563 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 23,939,213 30,480,992 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,816,916 2,585,321 2,725,857 2,534,024
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 204,000 204,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 27,957,901 34,582,876 2,929,857 2,738,024

รวมหนีสิ้น 87,613,986 82,260,827 11,856,334 10,875,902

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 15
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000
   (พ.ศ. 2560 : หุน้สามญัจาํนวน 420,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 210,000,000 210,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ 320,966,376 - 320,966,376 -
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 2,833,965 300,000 2,833,965 300,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 107,006,943 132,622,696 19,011,382 29,388,679

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - (24,743) - 3,100

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 701,129,164 333,219,833 622,811,723 239,691,779
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 701,129,164 333,219,833 622,811,723 239,691,779

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 788,743,150 415,480,660 634,668,057 250,567,681

   
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 61,519,037 40,314,769 935 1,869

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 20.1 8,765,492 9,055,331 7,516,295 8,124,316
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้                        -   2,248,392                         -                          - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 20.2 (21,325,345) (17,712,446) (4,177,014) (5,116,818)

กําไรขั้นต้น 48,959,184 33,906,046 3,340,216 3,009,367
รายไดอ่ื้น 20.3 614,820 207,241 14,375,466 6,577,029
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (17,472,234) (11,214,195) (8,952,262) (8,618,403)
ตน้ทุนทางการเงิน (472,731) (47,707)                    -                          - 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 31,629,039 22,851,385 8,763,420 967,993
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 18          (7,577,512)          (6,599,659)                 19,184             (163,736)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 24,051,527 16,251,726 8,782,604 804,257

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ
      เงินลงทุนเผือ่ขาย -                  2,052  -                     696 
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภท
     รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ
      ขาดทุนในภายหลงั -                    (410)  -                    (139)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั                        -                    1,642                         -                       557 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี                        -                    1,642                         -                       557 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด         24,051,527         16,253,368            8,782,604              804,814 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 24,051,527 16,251,726 8,782,604 804,257
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                        -                          -                           -                          - 

        24,051,527         16,251,726            8,782,604              804,257 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 24,051,527 16,253,368 8,782,604 804,814
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                        -                          -                           -                          - 

        24,051,527         16,253,368            8,782,604              804,814 

กําไรต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 560,000,000 420,000,000 560,000,000 420,000,000
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.0429 0.0387 0.0157 0.0019

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

6



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 100,667,319 83,767,693 2,804                   3,738 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 20.1 18,431,358 17,032,465 15,573,478 16,773,541
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 1,330,718 4,455,457                          -                           -  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 20.2 (40,606,803) (34,149,798) (8,881,042) (9,374,085)

กําไรขั้นต้น          79,822,592          71,105,817             6,695,240            7,403,194 
รายไดอ่ื้น 20.3            1,014,224               286,680           64,915,221          13,109,332 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (29,171,353)        (23,092,349)         (17,893,166)        (17,814,637)
ตน้ทุนทางการเงิน (1,293,863) (98,000)                          -                           -  

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 50,371,600 48,202,148 53,717,295 2,697,889
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 18        (11,854,394)        (15,117,961)                  38,367             (478,498)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 38,517,206 33,084,187 53,755,662 2,219,391

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ
      เงินลงทุนเผือ่ขาย                 30,929                   4,127                  (3,875)                   1,400 
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภท
     รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ
      ขาดทุนในภายหลงั                 (6,186)                    (825)                       775                    (280)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั                 24,743                   3,302                  (3,100)                   1,120 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี                 24,743                   3,302                  (3,100)                   1,120 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด          38,541,949          33,087,489           53,752,562            2,220,511 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

7



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,517,206 33,084,187 53,755,662 2,219,391
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                         -                           -                            -                           -  

         38,517,206          33,084,187           53,755,662            2,219,391 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,541,949 33,087,489 53,752,562 2,220,511
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                         -                           -                            -                           -  

         38,541,949          33,087,489           53,752,562            2,220,511 

กําไรต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 504,309,392 420,000,000 504,309,392 420,000,000
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.0764 0.0788 0.1066 0.0053

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนตํา่กว่าทุนจาก จดัสรรแล้ว กําไรขาดทุน
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ - ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ การควบคุมเดยีวกัน ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561     210,000,000                      -                 (9,678,120)             300,000        132,622,696                      (24,743) 333,219,833 - 333,219,833

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั 15       70,000,000 320,966,376                             -                         -                           -                                 -   390,966,376 - 390,966,376
สาํรองตามกฎหมาย 16                      -                        -                               -            2,533,965          (2,533,965)                               -   - - -
เงินปันผล 17                      -                        -                               -                         -          (61,598,994)                               -   (61,598,994) - (61,598,994)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 38,517,206 24,743 38,541,949 - 38,541,949

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 2,833,965 107,006,943 - 701,129,164 - 701,129,164

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560     210,000,000                      -                 (9,678,120)             300,000          74,927,581                      (30,818) 275,518,643 - 275,518,643

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 33,084,187 3,302 33,087,489 - 33,087,489

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 210,000,000 - (9,678,120) 300,000 108,011,768 (27,516) 308,606,132 - 308,606,132

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม
ส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม

9



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น 
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 210,000,000 - 300,000 29,388,679 3,100 239,691,779

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั 15 70,000,000 320,966,376 - - - 390,966,376
สาํรองตามกฎหมาย 16 - - 2,533,965 (2,533,965) - -
เงินปันผล 17 - - - (61,598,994) - (61,598,994)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 53,755,662 (3,100) 53,752,562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 2,833,965 19,011,382 - 622,811,723

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 210,000,000 - 300,000 24,229,421 1,039 234,530,460

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 2,219,391 1,120 2,220,511

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 210,000,000 - 300,000 26,448,812 2,159 236,750,971

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้      50,371,600      48,202,148       53,717,295        2,697,889 
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 11,12        2,557,400        2,225,346         1,219,816           958,765 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 9        4,795,302                     -                        -                       - 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ   (100,667,319) (83,767,693)  (2,804)             (3,738)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์           103,332 -                      -   -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น            (16,171) - (4,436)             -
เงินปันผลรับ 20.3                     -   - (50,223,994) -
รายไดด้อกเบ้ียรับอ่ืนๆ          (684,924)          (147,973)        (2,165,712) (565,260)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน           231,595             83,547            191,833 71,591
ตน้ทุนทางการเงิน        1,293,863             98,000                      -   -

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     (33,540,910)       (1,302,584)           (636,831) 279,791
เงินประกนัการซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือ

แก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 8     (30,982,023)       (9,110,000)                      -   -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน          (232,274)          (146,142)             (21,974) (127,462)
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ     (61,326,187) 29,147,862 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน           204,999 (152,500)       204,000           (172,500)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        2,727,075 (2,200,976)    (2,388,457)      (1,900,652)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน        3,125,788 148,028 3,177,056 (270,235)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                     -   10,000                                -   10,000

เงินสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (162,038,854)     (16,912,937)         3,065,792           978,189 

ดอกเบ้ียรับ           680,851           145,626            654,441             29,698 
จ่ายดอกเบ้ีย (1,254,264) - - -
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 100,667,319 83,767,693 2,804 3,738
จ่ายภาษีเงินได้ (13,356,607) (12,701,036) (810,194) (902,578)

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (75,301,555) 54,299,346 2,912,843 109,047

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิ่มข้ึน (7,739) (501,359) (7,739) (501,359)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 776,036 - 263,273 -
เงินปันผลรับ - - 43,945,997 -
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 20.5 - - (200,200,100) -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 (3,293,095) (44,412) (393,231) (16,327)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 (192,318) - - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 (527,250) (150,000) (327,250) (150,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 841,122 - - -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,403,244) (695,771) (156,719,050) (667,686)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14      39,789,980                     -                        -   -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14     (41,400,000)                     -                        -   -
เงินสดจ่ายคืนสญัญาเช่าซ้ือ          (368,069)          (368,068)                      -   -
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 15    403,200,000                     -       403,200,000 -
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั 15     (12,233,624)                     -        (12,233,624) -
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 17     (61,598,994)                     -        (61,598,994)                     - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ    327,389,293          (368,068)     329,367,382                     - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ    249,684,494      53,235,507     175,561,175          (558,639)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด      57,731,492      79,718,785       15,430,740      16,760,955 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด    307,415,986    132,954,292     190,991,915      16,202,316 

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด :
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี
โอนเปล่ียนประเภทจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

ไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 1,108,491 - 1,108,491 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

12
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียน
ดงัน้ี 
 

เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 

กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำร มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำรเจรจำติดตำมและเร่งรัดหน้ีสิน และบริหำรสินทรัพยจ์ำก
กำรรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงิน และบริษทัใหบ้ริกำรสินเช่ือ
และกิจกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม พ.ศ. 2561 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้นุญำตใหหุ้น้สำมญัของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช่ื้อยอ่ในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยว์ำ่ “CHAYO” 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 
10 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2561 ท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี  
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และ 
งบกระแสเงินสดไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย 
ฉบับท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ บริษทัได้เปิดเผย 
หมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน 
ตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทำงกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั
กำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้น 
ในหรือหลังวันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร 
มีดังต่อไปนี ้
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้

 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 

 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 

- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพย ์

ในมูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนั

เท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลับรำยกำรของ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
• รำยได้จะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรได้โอนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมได้ถูก

น ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจกำรรับรู้รำยได้เพื่อแสดงกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึง 

ส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้น ๆ  
 
กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
• ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
• ขั้นท่ีสอง: ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
• ขั้นท่ีสำม: ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
• ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
• ขั้นท่ีหำ้: รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดงักล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีข้ออนุโลม 
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกับกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มกิจกำรจะเร่ิมน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำปฏิบัติใช้คร้ังแรกส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบ 
 

3 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและ
แหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

 
4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกิจกำรน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำ
จำกประเภทธุรกิจของกลุ่มกิจกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรใน 3 ส่วนงำนหลกั ดงัน้ี 
1) ส่วนงำนธุรกิจเจรจำติดตำมและเร่งรัดหน้ีสิน  
2) ส่วนงำนธุรกิจบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 
3) ส่วนงำนศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ  
 บริหำรสินทรัพย์ เจรจำติดตำม ศูนย์บริกำร  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรัดหนี ้ ข้อมูลลูกค้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้ 61,519,037 10,884,784 - 72,403,821 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - (2,119,292) - (2,119,292) 

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 61,519,037 8,765,492 - 70,284,529 
     

ตน้ทุน (18,075,335) (5,369,302) - (23,444,637) 

ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 2,119,292 - - 2,119,292 

ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกิจ (15,956,043) (5,369,302) - (21,325,345) 
     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 45,562,994 3,396,190 - 48,959,184 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (17,472,234) 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    31,486,950 
รำยไดอ่ื้น    614,820 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (472,731) 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    31,629,039 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (7,577,512) 

ก ำไรสุทธิ    24,051,527 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

 ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ  
 บริหำรสินทรัพย์ เจรจำติดตำม ศูนย์บริกำร  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรัดหนี ้ ข้อมูลลูกค้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้ 40,314,769 10,634,657 2,248,392 53,197,818 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - (1,579,326) - (1,579,326) 

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 40,314,769 9,055,331 2,248,392 51,618,492 
     

ตน้ทุน (12,641,048) (5,452,316) (1,198,408) (19,291,772) 

ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 1,579,326 - - 1,579,326 

ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกิจ (11,061,722) (5,452,316) (1,198,408) (17,712,446) 
     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 29,253,047 3,603,015 1,049,984 33,906,046 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (11,214,195) 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    22,691,851 
รำยไดอ่ื้น    207,241 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (47,707) 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    22,851,385 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (6,599,659) 

ก ำไรสุทธิ    16,251,726 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ  
 บริหำรสินทรัพย์ เจรจำติดตำม ศูนย์บริกำร  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรัดหนี ้ ข้อมูลลูกค้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้ 100,667,319 22,537,346 1,330,718 124,535,383 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - (4,105,988) - (4,105,988) 

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 100,667,319 18,431,358 1,330,718 120,429,395 
     

ตน้ทุน (33,317,140) (11,350,354) (45,297) (44,712,791) 

ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 4,105,988 - - 4,105,988 

ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกิจ (29,211,152) (11,350,354) (45,297) (40,606,803) 
     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 71,456,167 7,081,004 1,285,421 79,822,592 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (29,171,353) 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    50,651,239 
รำยไดอ่ื้น    1,014,224 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (1,293,863) 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    50,371,600 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (11,854,394) 

ก ำไรสุทธิ    38,517,206 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำล (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 

 ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ  
 บริหำรสินทรัพย์ เจรจำติดตำม ศูนย์บริกำร  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรัดหนี ้ ข้อมูลลูกค้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้ 83,767,693 20,873,540 4,455,457 109,096,690 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - (3,841,075) - (3,841,075) 

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 83,767,693 17,032,465 4,455,457 105,255,615 
     

ตน้ทุน (25,510,789) (9,969,374) (2,510,710) (37,990,873) 

ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ 3,841,075 - - 3,841,075 

ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกิจ (21,669,714) (9,969,374) (2,510,710) (34,149,798) 
     

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 62,097,979 7,063,091 1,944,747 71,105,817 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (23,092,349) 
     

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    48,013,468 
รำยไดอ่ื้น    286,680 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (98,000) 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    48,202,148 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (15,117,961) 

ก ำไรสุทธิ    33,084,187 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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5 มูลค่ำยุติธรรม 
 
กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวเิครำะห์เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำง
ของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 
- ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  
- ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

รำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
- ขอ้มูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้ำงอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ขอ้มูล 

ท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได)้ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัไม่มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     

เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 6) - 774,383 - 774,383 

รวม - 774,383 - 774,383 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     

เงินลงทุนระยะสั้น (หมำยเหตุ 6) - 262,712 - 262,712 

รวม - 262,712 - 262,712 

 
ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งงวด 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 รำคำทุน/รำคำทุน
ตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม 

รำคำทุน/รำคำทุน
ตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิลงทุนระยะส้ัน     
   เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 12 เดือน 1,572,279 1,572,279 459,714 459,714 
     
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - - 759,865 774,383 
   บวก  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ - - 14,518 - 

   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยสุทธิ - - 774,383 774,383 

รวม 1,572,279 1,572,279 1,234,097 1,234,097 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 
รำคำทุน/รำคำทุน

ตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม 
รำคำทุน/รำคำทุน

ตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิลงทุนระยะส้ัน     
   เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 12 เดือน 1,361,012 1,361,012 250,621 250,621 
     
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - - 258,837 262,712 

   บวก  ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ - - 3,875 - 

   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยสุทธิ - - 262,712 262,712 

รวม 1,361,012 1,361,012 513,333 513,333 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 
 
ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หลักทรัพย์เผ่ือขำย หลักทรัพย์เผ่ือขำย 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 774,383 262,712 
ยอดขำยหลกัทรัพย ์ (776,036) (263,273) 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 1,653 561 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ - - 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 7,204,310 6,670,821 4,822,177 4,237,788 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 7,204,310 6,670,821 4,822,177 4,237,788 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 20.4) - - 6,823,951 533,203 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 105,550 140,021 39,525 54,834 
เงินทดรองจ่ำย 376,999 206,869 55,000 - 
รำยไดค้ำ้งรับ (1) 32,890,512 - - - 

อ่ืน ๆ - 18,750 - - 

รวม 40,577,371 7,036,461 11,740,653 4,825,825 

 
(1)  กลุ่มกิจกำรมีรำยได้ค้ำงรับจำกกำรขำยทอดตลำดหลักทรัพยค์  ้ ำประกันของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพจำก                        
กรมบงัคบัคดี เป็นจ ำนวนเงิน 29.18 ลำ้นบำท  



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 7,204,310 6,670,821 4,822,177 4,237,788 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

มำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 7,204,310 6,670,821 4,822,177 4,237,788 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 7,204,310 6,670,821 4,822,177 4,237,788 

 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 6,823,951 533,203 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

มำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนบุคคล      
   หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,823,951 533,203 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนบุคคล 
   หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

    
- 

    
- 6,823,951 533,203 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิประกนักำรซ้ือเงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ร่วมประมูลเพื่อซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ซ่ึงเงินประกนักำร  
ซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจะไดรั้บคืนเม่ือกำรประมูลรำคำเสร็จส้ินหรือจะถูกน ำไปหกัออกจำกเงินจ่ำยช ำระถำ้หำก
กลุ่มกิจกำรชนะกำรประมูลรำคำ 

 
9 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ  

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภำพประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 343,249,801 281,923,614 - - 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (4,944,926) (149,624) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธิ 338,304,875 281,773,990 - - 

 
ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  281,773,990 - 
กำรซ้ือเพิ่ม 94,972,529 - 
หกั  รับเงินจำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ (33,646,342) - 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (4,795,302) - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 338,304,875 - 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ (ต่อ) 
 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 สำมำรถวิเครำะห์นบัจำก
วนัท่ีซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

นอ้ยกวำ่ 1 ปี 231,432,906 181,500,300 - - 
1 - 2 ปี 31,000,100 - - - 
2 - 3 ปี 64,529,413 76,861,036 - - 
3 - 4 ปี - 23,562,278 - - 
4 - 5 ปี 16,287,382 - - - 
มำกกวำ่ 5 ปี - - - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 343,249,801 281,923,614 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทัลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงได้รวมอยู่ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของกลุ่มกิจกำร สัดส่วนของสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทัย่อยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสัดส่วนท่ีถือหุ้นสำมญั                              
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 

 

   สัดส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว  วธีิรำคำทุน 

   หุ้นสำมัญที่ถือ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม สัดส่วน 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
   โดยบริษัทใหญ่ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 กำรถือหุ้น พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ในประเทศ ประกอบธุรกจิ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท พนับำท 
           

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั ประเทศไทย บริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 99.99 156,950 156,950 156,950 156,950 99.99 169,000 169,000 
บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั 
 

ประเทศไทย บริกำรเจรจำ ติดตำมและเร่งรัดหน้ี 
   และศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 

 
99.99 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
99.99 

 
2,000 

 
2,000 

   หกั  กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (2,000) (2,000) 

         169,000 169,000 

 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 
 
ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 9,095,652 10,505,285 
กำรซ้ือเพิ่ม 192,318 - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (230,222) (219,508) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 9,057,748 10,285,777 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 0.31 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2560 : 0.36 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเพื่อขอเปิดวงเงินกูย้มืจ  ำนวน 60 ลำ้นบำท กบัสถำบนักำรเงินส ำหรับกลุ่มกิจกำร 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 60 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 14) 
 

12 ที่ดนิ อำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 
ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ที่ดนิ อำคำร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน 

ที่ดนิ อำคำร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 38,118,167 1,736,993 21,038,320 1,334,661 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,293,095 527,250 393,231 327,250 
จ ำหน่ำย (944,454) - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,007,678) (319,500) (767,519) (232,789) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 38,459,130 1,944,743 20,664,032 1,429,122 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ท่ีดินและอำคำรของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 26.33 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 
26.91 ล้ำนบำท) ได้น ำไปวำงเป็นหลักประกันเพื่อขอเปิดวงเงินกู้ยืมจ ำนวน 60 ล้ำนบำท กับสถำบันกำรเงินส ำหรับกลุ่มกิจกำร  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 60 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 14) 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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13 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 972,366 596,678 774,190 334,082 
เจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหตุ 20.4) - - 53,974 24,867 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 12,869,878 10,975,069 3,500,356 6,358,027 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 26,370 131,507 - - 

อ่ืน ๆ 1,191,246 734,668 425,947 425,948 

รวม  15,059,860 12,437,922 4,754,467 7,142,924 

 
14 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ  

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินประกอบด้วยรำยกำร  
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวยีน     
   เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 25,400,000 20,400,000 - - 
ไม่หมุนเวยีน     

   เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 23,939,213 30,480,992 - - 

รวมเงินกูย้มื 49,339,213 50,880,992 - - 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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14 เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด  50,880,992 - 
เงินกูย้มืเพิ่ม 39,789,980 - 
จ่ำยคืนเงินกู ้ (41,400,000) - 

ตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มื 68,241 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  49,339,213 - 

 
ระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน มีดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวนเงิน  
1.22 ลำ้นบำท (30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 : ไม่มี) เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ MLR ต่อปี) โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนภำยใน 3 ปี 

 
15 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

    ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำก  

 จ ำนวนหุ้นที่ออก หุ้นสำมัญที่ออก ส่วนเกนิมูลค่ำ กำรรวมธุรกจิภำยใต้  

 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญสุทธิ กำรควบคุมเดยีวกนั รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 
เพิ่มหุน้สำมญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 - 403,200,000 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้ - - (12,233,624) - (12,233,624) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 591,288,256 
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 

เพิ่มหุน้สำมญั - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวนหุ้นที่ออก หุ้นสำมัญที่ออก ส่วนเกนิมูลค่ำ  

 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญสุทธิ รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 
เพิ่มหุน้สำมญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 403,200,000 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้ - - (12,233,624) (12,233,624) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 

เพิ่มหุน้สำมญั - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 

 
เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติักำรออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 140 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 70 ลำ้นบำท ทั้งน้ีทุนจดทะเบียนของบริษทัยงัคงเดิม 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) จ ำนวน 
140 ลำ้นหุ้น โดยขำยหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในรำคำ IPO ท่ีรำคำหุ้นละ 2.88 บำท (รำคำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท บวกส่วนเกินมูลค่ำ
หุน้หุน้ละ 2.38 บำท) เป็นจ ำนวนเงินรวม 403.20 ลำ้นบำท (ส่วนเกินมูลค่ำหุน้จ ำนวน 333.20 ลำ้นบำท) หุน้สำมญัของบริษทัไดรั้บ
กำรอนุมติัใหเ้ร่ิมมีกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม พ.ศ. 2561 ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
กำรเสนอขำยหุ้นใหม่จ ำนวน 12.23 ล้ำนบำท แสดงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นท่ีได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ผูล้งทุน  
ท ำใหส่้วนเกินมูลค่ำหุน้สุทธิเป็นจ ำนวน 320.97 ลำ้นบำท 
 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุน้สูงกวำ่มูลค่ำท่ีจดทะเบียนไว ้
บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) และส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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16 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 300,000 300,000 300,000 300,000 

จดัสรรระหวำ่งงวด 2,533,965 - 2,533,965 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,833,965 300,000 2,833,965 300,000 

 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กิจกำรตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหกัส่วน 
ของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองน้ีไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้
 

17 เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2560 ในอตัรำ
หุ้นละ 0.05 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 28 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลน้ีให้แก่ผู ้ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 5/2561 ได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 และก ำไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรำ 0.06 บำทต่อหุ้น 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 33.6 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
 

18 ภำษีเงนิได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ตั้ งค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อัตรำภำษีเดียวกับท่ีใช้กับ 
ก ำไรรวมทั้ งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี (ประมำณกำรอตัรำภำษีเงินได้ท่ีใช้ในงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 คือ อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี) 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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19 ภำระผูกพนั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและบริกำร     
ภำยใน 1 ปี 3,280,750 482,549 2,270,250 402,511 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - - - - 

รวม 3,280,750 482,549 2,270,250 402,511 

 
20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักิจกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกวำ่หน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร หรือถูกควบคุมโดยกิจกำร หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักิจกำร รวมถึงบริษทั
ท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจกำรซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและ
พนกังำนของกิจกำรตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสมัพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทัถือหุน้โดยคุณสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ในสดัส่วนร้อยละ 56.06 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 74.74) ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด 
 
รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนท ำตำมประเพณีกำรคำ้และตำมสญัญำ  
 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย เงินด่วน จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ชะยะ ลอว ์เฟิร์ม จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซีซี อลัไลแอนซ์ จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
คุณสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ผูถื้อหุน้ส ำคญัและผูบ้ริหำรส ำคญั 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

20.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนีสิ้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,617,939 1,261,001 

 - - 1,617,939 1,261,001 
     

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 3,052,150 3,035,635 

 - - 3,052,150 3,035,635 
 

20.2 ต้นทุนกำรให้บริกำร 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเช่ำ     
   ผูบ้ริหำรส ำคญั 80,000 36,000 40,000 40,000 

 80,000 36,000 40,000 40,000 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเช่ำ     
   ผูบ้ริหำรส ำคญั 120,000 120,000 60,000 60,000 

 120,000 120,000 60,000 60,000 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.3 รำยได้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำ     

   บริษทัยอ่ย - - 561,000 561,000 

 - - 561,000 561,000 

     
ค่ำบริหำรงำน     

   บริษทัยอ่ย - - 5,700,000 5,700,000 

 - - 5,700,000 5,700,000 

     
เงินปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 6,277,997 - 

 - - 6,277,997 - 

     
รำยไดด้อกเบ้ีย     

   บริษทัยอ่ย - - 1,243,069 269,261 

 - - 1,243,069 269,261 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำ     

   บริษทัยอ่ย - - 1,122,000 1,122,000 

 - - 1,122,000 1,122,000 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.3 รำยได้อ่ืน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำบริหำรงำน     

   บริษทัยอ่ย - - 11,400,000 11,400,000 

 - - 11,400,000 11,400,000 

เงินปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 50,223,994 - 

 - - 50,223,994 - 

รำยไดด้อกเบ้ีย     

   บริษทัยอ่ย - - 1,553,754 535,562 

 - - 1,553,754 535,562 

 
20.4 ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรให้และรับบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน     
    บริษทัยอ่ย  - - 545,954 533,203 
     

เงินปันผลคำ้งรับ     

    บริษทัยอ่ย  - - 6,277,997 - 

รวมลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)    - - 6,823,951 533,203 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 

37 

20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.4 ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรให้และรับบริกำร (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหนีบุ้คคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

    บริษทัยอ่ย - - 53,974 24,867 

รวมเจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 13) - - 53,974 24,867 

 
20.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 21,000,000 18,000,000 
เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด     

   บริษทัยอ่ย - - 200,200,100 3,000,000 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 221,200,100 21,000,000 

 
ระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยครบก ำหนดช ำระเม่ือทวงถำม 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยโดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 6 ต่อปี)  



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
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20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
ระหวำ่งงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ำยแก่กรรมกำร 
และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 4,594,822 4,488,034 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 72,122 23,214 

รวม 4,666,944 4,511,248 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 มิถุนำยน 30 มิถุนำยน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 7,123,411 6,989,155 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 144,245 46,428 

รวม 7,267,656 7,035,583 

 
21 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงนิ 

 
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของ บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกัด ได้อนุมติักำร
เปล่ียนแปลงช่ือจำก บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นบริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั นอกจำกน้ีท่ีประชุม 
ยงัอนุมติักำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เป็นจ ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บำท ให้กบั
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั 
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือและเพิ่มทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
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