
บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได ้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 

บุญเลิศ กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 226,777,357 57,731,492 94,713,193 15,430,740

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวียน 400,000 1,163,331 400,000 1,163,331

เงินลงทุนระยะสั้น 6 935,610 1,234,097 724,343 513,333

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 12,105,272 7,036,461 10,937,254 4,825,825

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.5 - - 306,200,100 21,000,000

เงินประกนัการซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือ

แก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 8 36,619,099 - 671,748 -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,396,498 2,197,180 7,953,544 3,018,984

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 280,233,836 69,362,561 421,600,182 45,952,213

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- ไม่หมุนเวียน 1,544,548 1,745,300 1,234,316 1,435,068

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 9 497,591,880 281,773,990 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 207,999,990 169,000,000

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 11 8,941,060 9,095,652 10,174,204 10,505,285

ทรัพยสิ์นรอการขาย 12 11,517,555 - - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 36,446,748 38,118,167 20,290,575 21,038,320

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 1,922,775 1,736,993 1,465,246 1,334,661

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,599,024 12,756,803 564,264 505,939

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 972,095 891,194 726,595 796,195

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 573,535,685 346,118,099 242,455,190 204,615,468

รวมสินทรัพย์ 853,769,521 415,480,660 664,055,372 250,567,681

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ   _____________________________________              กรรมการ   _____________________________________
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 63,120,875 12,437,922 6,136,074 7,142,924
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 629,699 594,535 - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 14,400,000 20,400,000 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,569,077 12,291,941 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,473,583 1,953,553 1,264,056 994,954

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 87,193,234 47,677,951 7,400,130 8,137,878

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าช้ือ - สุทธิ 1,039,795 1,516,563 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 20,614,059 30,480,992 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,932,713 2,585,321 2,821,773 2,534,024
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 204,000 204,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 24,586,567 34,582,876 3,025,773 2,738,024

รวมหนีสิ้น 111,779,801 82,260,827 10,425,903 10,875,902

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 16
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 16 320,966,376 - 320,966,376 -
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

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

จดัสรรแลว้
   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 2,833,965 300,000 2,833,965 300,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 132,877,303 132,622,696 49,829,128 29,388,679

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - (24,743) - 3,100

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 726,999,524 333,219,833 653,629,469 239,691,779
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,990,196 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 741,989,720 333,219,833 653,629,469 239,691,779

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 853,769,521 415,480,660 664,055,372 250,567,681

   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 55,384,855 38,364,733 1,869 1,869

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 21.1 10,665,101 10,360,991 9,174,193 9,573,931
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้                       -   1,361,572                      -                         - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 21.2 (24,616,547) (19,326,806) (5,145,546) (4,853,772)

กําไรขั้นต้น 41,433,409 30,760,490 4,030,516 4,722,028
รายไดอ่ื้น 21.3 709,483 85,738 34,691,743 6,590,663
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,622,285) (11,542,255) (7,923,696) (8,564,795)
ตน้ทุนทางการเงิน (996,094) (343,156)                      -   (7,148)

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 30,524,513 18,960,817 30,798,563 2,740,748
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 19        (4,663,967)        (6,770,733)              19,183           (611,941)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 25,860,546 12,190,084 30,817,746 2,128,807

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ
      เงินลงทุนเผือ่ขาย                       -                   1,813                      -                      615 
   ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจะจดัประเภท
     รายการใหม่ไปไวใ้นกาํไรหรือ
      ขาดทุนในภายหลงั                       -                    (363)                      -                    (123)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
     กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั                       -                   1,450                      -                      492 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี                       -                   1,450                      -                      492 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด        25,860,546        12,191,534       30,817,746          2,129,299 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 25,870,360 12,190,084 30,817,746 2,128,807
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม               (9,814)                       -                        -                         - 

       25,860,546        12,190,084       30,817,746          2,128,807 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 25,870,360 12,191,534 30,817,746 2,129,299
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม               (9,814)                       -                        -                         - 

       25,860,546        12,191,534       30,817,746          2,129,299 

กําไรต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 560,000,000 420,000,000 560,000,000 420,000,000
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.0462 0.0290 0.0550 0.0051

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 156,052,174 122,132,426 4,673                               5,607 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 21.1 29,096,459 27,393,456 24,747,671 26,347,472
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 1,330,718 5,817,029                       -                         - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 21.2 (65,223,350) (53,085,157) (14,026,588) (13,836,410)

กําไรขั้นต้น      121,256,001      102,257,754        10,725,756        12,516,669 
รายไดอ่ื้น 21.3          1,723,707             372,418        99,606,964        19,699,995 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (39,793,638)      (35,026,051)      (25,816,862)      (26,770,879)
ตน้ทุนทางการเงิน (2,289,957) (441,156)                       -   (7,148)

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 80,896,113 67,162,965 84,515,858 5,438,637
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 19      (16,518,361)      (21,888,694)               57,550        (1,090,439)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 64,377,752 45,274,271 84,573,408 4,348,198

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ
      เงินลงทุนเผือ่ขาย               30,929                 5,940               (3,875)                 2,015 
   ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจะจดัประเภท
     รายการใหม่ไปไวใ้นกาํไรหรือ
      ขาดทุนในภายหลงั               (6,186)               (1,188)                    775                  (403)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
     กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั               24,743                 4,752               (3,100)                 1,612 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี               24,743                 4,752               (3,100)                 1,612 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด        64,402,495        45,279,023        84,570,308          4,349,810 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 64,387,566 45,274,271 84,573,408 4,348,198
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม               (9,814)                       -                         -                         - 

       64,377,752        45,274,271        84,573,408          4,348,198 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 64,412,309 45,279,023 84,570,308 4,349,810
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม               (9,814)                       -                         -                         - 

       64,402,495        45,279,023        84,570,308          4,349,810 

กําไรต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 523,076,923 420,000,000 523,076,923 420,000,000
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.1231 0.1078 0.1617 0.0104

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนตํา่กว่าทุนจาก จดัสรรแล้ว กําไรขาดทุน

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ - ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ การควบคุมเดยีวกัน ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้จดัสรร  เงนิลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท  บาท  บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 16       70,000,000 320,966,376                              -                        -                          -                                  -   390,966,376                       -   390,966,376

การจดัตั้งบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด                      -   -                              -                        -                          -                                  -   - 15,000,010 15,000,010

สาํรองตามกฎหมาย 17                      -                        -                                -   2,533,965          (2,533,965)                                -   - - -

เงินปันผล 18                      -                        -                                -                        -          (61,598,994)                                -   (61,598,994) - (61,598,994)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 64,387,566 24,743 64,412,309 (9,814) 64,402,495

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 2,833,965 132,877,303 - 726,999,524 14,990,196 741,989,720

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 - - - - 45,274,271 4,752 45,279,023 - 45,279,023

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 210,000,000 - (9,678,120) 300,000 120,201,852 (26,066) 320,797,666 - 320,797,666

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน - ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพิม่หุน้สามญั 16 70,000,000 320,966,376 - - - 390,966,376

สาํรองตามกฎหมาย 17 - - 2,533,965 (2,533,965) - -

เงินปันผล 18 - - - (61,598,994) - (61,598,994)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 84,573,408 (3,100) 84,570,308

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 2,833,965 49,829,128 - 653,629,469

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 4,348,198 1,612 4,349,810

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 210,000,000 - 300,000 28,577,619 2,651 238,880,270

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้              80,896,113              67,162,965              84,515,858                5,438,637 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 11,13                3,849,416                3,219,466                1,861,916                1,361,731 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 9                4,692,430                             -                               -                               - 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ           (156,052,174) (122,132,426) (4,673)                    (5,607)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์                   103,331 39,044                             -   2,020

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น                    (16,171) - (4,435)                    -

เงินปันผลรับ 21.3                             -   - (72,196,997)           -

รายไดด้อกเบ้ียรับอ่ืนๆ               (1,301,109)                  (187,498)               (6,281,556) (880,876)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน                   347,392                   125,320                   287,749 107,386

ตน้ทุนทางการเงิน                2,289,957                   441,156                             -   7,148

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน               (5,068,811)                  (927,018)               (6,111,429) (346,099)

เงินประกนัการซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 8             (36,619,099)               (1,160,000)                  (671,748) -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                     37,126                  (133,157)                    (14,948) (67,354)

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ           (229,542,458) (48,268,521)                             -   -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน                    (80,901) (616,595)                                    69,600 (636,591)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน              50,814,460 132,636                                (1,006,850) (597,357)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                2,520,030 59,796                   269,102 (380,892)

เงินสด (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน           (283,130,468)           (102,244,832)                   711,589                4,002,146 

ดอกเบ้ียรับ                1,297,036                   185,149                2,551,040                     73,095 

จ่ายดอกเบ้ีย (2,078,377) (177,825)                             -   (7,148)

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 156,052,174 122,132,426                       4,673 5,607

จ่ายภาษีเงินได้ (27,280,629) (27,278,050)               (1,190,997) (1,339,082)

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (155,140,264) (7,383,132)                2,076,305 2,734,618

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพิม่ข้ึน) 492,261 (801,361) 492,261                  (801,361)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 6 776,035 - 263,273                  -

เงินปันผลรับ 21.3 - - 72,196,997             -

เงินสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 21.5 - -           (290,200,100) (3,000,000)

เงินสดจากการรับชาํระหน้ีเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.5 - -                5,000,000 -

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13 (2,274,072) (1,973,012)                  (426,425) (1,944,927)

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย 12 (2,485,417) -                             -   -

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 11 (192,318) (7,000,000)                             -   -

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 (687,250) (1,257,400)                  (487,250) (1,257,400)

เงินสดจ่ายเพือ่การลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - -             (38,999,990) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 841,122 -                             -   -

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (3,529,639) (11,031,773)           (252,161,234) (7,003,688)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15              39,789,980              46,139,830                             -   -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15             (56,000,000)               (1,700,000)                             -   -

เงินสดจ่ายคืนสญัญาเช่าซ้ือ                  (441,604)                  (552,105)                             -   -

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 16            403,200,000                             -              403,200,000 -

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั 16             (12,233,624)                             -               (12,233,624) -

เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 18             (61,598,994)                             -               (61,598,994)                             - 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย              15,000,010                             -                               -                               - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ            327,715,768              43,887,725            329,367,382                             - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ            169,045,865              25,472,820              79,282,453               (4,269,070)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด              57,731,492              79,718,785              15,430,740              16,760,955 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด            226,777,357            105,191,605              94,713,193              12,491,885 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี

โอนเปล่ียนประเภทจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

ไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 471,822 -                   471,822 -

ปิดบญัชีดว้ยการรับชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 9,032,138 -                             -   -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

12



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

13 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียน
ดงัน้ี 
 

เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน และบริหารสินทรัพยจ์าก
การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงิน และบริษทัใหบ้ริการสินเช่ือ
และกิจการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้นุญาตใหหุ้น้สามญัของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช่ื้อยอ่ในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ “CHAYO” 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
พ.ศ. 2561 ท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี  
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน  
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และ 
งบกระแสเงินสดไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคูก่บังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน 
ตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทางการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

14 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน (ต่อ) 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม  พ .ศ . 2561 ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ 
มดีงัต่อไปนี ้
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์
ในมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

 
2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตก่ิอนวนับังคบัใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยใหใ้ชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  

 รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมได้
ถูกนาํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

 กิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้น
ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  

 
กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
 ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 
 ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
 ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตก่ิอนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 
 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด
โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
กลุ่มกิจการจะเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้คร้ังแรกสําหรับรอบระยะเวลา
รายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบ 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินทีป่ระกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตติิก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรฐาน 
การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะนํามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและ

สถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมี ปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินทีป่ระกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตติิก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดง
รายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหกักลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสิน 
ทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใช้กบัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือ
ทางการเงินเพ่ือจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย 
เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตอ้งหกักลบกนั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้กิจการ 
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนยัสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือ 
ทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหวา่งรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทาง
การบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดั
มูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 

สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภท 
ตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทาง 
การเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

18 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีป่ระกาศแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ (ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินทีป่ระกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ .ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัตติิก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดั
มูลค่า การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
- ขอ้กาํหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย ์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพย์ท่ีเกิดจาก 
ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ 
ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน
เป็นสามระดับ ในแต่ละระดับจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการด้อยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั 
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 
- การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหาร

ความเส่ียงของกิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุน 
ท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมาย
ในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงภายใตก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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3 การประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณา
จากประเภทธุรกิจของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกั ดงัน้ี 
1) ส่วนงานธุรกิจเจรจาติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน  
2) ส่วนงานธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
3) ส่วนงานศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  
 บริหารสินทรัพย์ เจรจาตดิตาม ศูนย์บริการ  
 ด้อยคุณภาพ และเร่งรัดหนี ้ ข้อมูลลูกค้า รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 55,384,855 12,885,014 - 68,269,869 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (2,219,913) - (2,219,913) 
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 55,384,855 10,665,101 - 66,049,956 
     

ตน้ทุน (19,873,436) (6,963,024) - (26,836,460) 
ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ 2,219,913 - - 2,219,913 
ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (17,653,523) (6,963,024) - (24,616,547) 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 37,731,332 3,702,077 - 41,433,409 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (10,622,285) 
     

กาํไรจากการดาํเนินงาน    30,811,124 
รายไดอ่ื้น    709,483 
ตน้ทุนทางการเงิน    (996,094) 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    30,524,513 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (4,663,967) 
กาํไรสุทธิ    25,860,546 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  
 บริหารสินทรัพย์ เจรจาตดิตาม ศูนย์บริการ  
 ด้อยคุณภาพ และเร่งรัดหนี ้ ข้อมูลลูกค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 38,364,733 12,673,746 1,361,572 52,400,051 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (2,312,755) - (2,312,755) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 38,364,733 10,360,991 1,361,572 50,087,296 
     

ตน้ทุน (14,397,379) (6,165,757) (1,076,425) (21,639,561) 

ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ 2,312,755 - - 2,312,755 

ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (12,084,624) (6,165,757) (1,076,425) (19,326,806) 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 26,280,109 4,195,234 285,147 30,760,490 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (11,542,255) 
     

กาํไรจากการดาํเนินงาน    19,218,235 
รายไดอ่ื้น    85,738 

ตน้ทุนทางการเงิน    (343,156) 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    18,960,817 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (6,770,733) 

กาํไรสุทธิ    12,190,084 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  
 บริหารสินทรัพย์ เจรจาตดิตาม ศูนย์บริการ  
 ด้อยคุณภาพ และเร่งรัดหนี ้ ข้อมูลลูกค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 156,052,174 35,422,360 1,330,718 192,805,252 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (6,325,901) - (6,325,901) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 156,052,174 29,096,459 1,330,718 186,479,351 
     

ตน้ทุน (53,190,576) (18,313,378) (45,297) (71,549,251) 

ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ 6,325,901 - - 6,325,901 

ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (46,864,675) (18,313,378) (45,297) (65,223,350) 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 109,187,499 10,783,081 1,285,421 121,256,001 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (39,793,638) 
     

กาํไรจากการดาํเนินงาน    81,462,363 
รายไดอ่ื้น    1,723,707 

ตน้ทุนทางการเงิน    (2,289,957) 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    80,896,113 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (16,518,361) 

กาํไรสุทธิ    64,377,752 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  
 บริหารสินทรัพย์ เจรจาตดิตาม ศูนย์บริการ  
 ด้อยคุณภาพ และเร่งรัดหนี ้ ข้อมูลลูกค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 122,132,426 33,547,286 5,817,029 161,496,741 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (6,153,830) - (6,153,830) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 122,132,426 27,393,456 5,817,029 155,342,911 
     

ตน้ทุน (39,908,168) (15,743,684) (3,587,135) (59,238,987) 

ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ 6,153,830 - - 6,153,830 

ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (33,754,338) (15,743,684) (3,587,135) (53,085,157) 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 88,378,088 11,649,772 2,229,894 102,257,754 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (35,026,051) 
     

กาํไรจากการดาํเนินงาน    67,231,703 
รายไดอ่ื้น    372,418 

ตน้ทุนทางการเงิน    (441,156) 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    67,162,965 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (21,888,694) 

กาํไรสุทธิ    45,274,271 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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5 มูลค่ายุติธรรม 
 
การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
- ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
- ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
- ขอ้มูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูล 

ท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

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

รวม - 774,383 - 774,383 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

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

รวม - 262,712 - 262,712 

 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะส้ันประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กันยายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนระยะส้ัน     
   เงินฝากประจาํไม่เกิน 12 เดือน 935,610 935,610 459,714 459,714 
     
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - 759,865 774,383 
   บวก  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - 14,518 - 

   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ - - 774,383 774,383 

รวม 935,610 935,610 1,234,097 1,234,097 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนระยะส้ัน     
   เงินฝากประจาํไม่เกิน 12 เดือน 724,343 724,343 250,621 250,621 
     
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - 258,837 262,712 

   บวก  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - 3,875 - 

   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ - - 262,712 262,712 

รวม 724,343 724,343 513,333 513,333 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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6 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เผื่อขาย 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 774,383 262,712 
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (774,383) (262,712) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ - - 

 
7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 7,276,077 6,670,821 5,535,372 4,237,788 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7,276,077 6,670,821 5,535,372 4,237,788 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 21.4) - - 5,323,424 533,203 
รายไดค้า้งรับ  3,710,513 - - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 934,144 140,021 56,458 54,834 
เงินทดรองจ่าย 184,538 206,869 22,000 - 

อ่ืน ๆ - 18,750 - - 

รวม 12,105,272 7,036,461 10,937,254 4,825,825 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 7,276,077 6,670,821 5,535,372 4,237,788 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 7,276,077 6,670,821 5,535,372 4,237,788 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7,276,077 6,670,821 5,535,372 4,237,788 

 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 5,323,424 533,203 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนบุคคล      
   หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,323,424 533,203 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนบุคคล     

   หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 5,323,424 533,203 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิประกันการซื้อเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ร่วมประมูลเพื่อซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงเงินประกนัการซ้ือ
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจะไดรั้บคืนเม่ือการประมูลราคาเสร็จส้ินหรือจะถูกนาํไปหักออกจากเงินจ่ายชาํระถา้หาก
กลุ่มกิจการชนะการประมูลราคา 
 

9 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ  
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภาพประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 502,433,934 281,923,614 - - 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,842,054) (149,624) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 497,591,880 281,773,990 - - 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  281,773,990 - 
การซ้ือเพิม่ 265,528,271 - 
หกั  ปิดบญัชีดว้ยการรับชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 
            (หมายเหตุ 12) (9,032,138) 

 
- 

หกั  รับเงินจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (35,985,813) - 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,692,430) - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 497,591,880 - 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ (ต่อ) 
 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สามารถวิเคราะห์นบัจาก
วนัท่ีซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

นอ้ยกวา่ 1 ปี 330,918,152 181,500,300 - - 
1 - 2 ปี 93,000,200 - - - 
2 - 3 ปี 62,469,090 76,861,036 - - 
3 - 4 ปี - 23,562,278 - - 
4 - 5 ปี 16,046,492 - - - 
มากกวา่ 5 ปี - - - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 502,433,934 281,923,614 - - 

 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยที่ถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามญั ณ วนัที่  
30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี้ 

 

   สัดส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว  วธิีราคาทุน 

   หุ้นสามัญทีถ่ือ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม สัดส่วน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 การถือหุ้น พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ชื่อบริษทั จดัตั้งขึน้ในประเทศ ประกอบธุรกิจ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท 
           

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จาํกดั ประเทศไทย บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 99.99 156,950 156,950 156,950 156,950 99.99 169,000 169,000 
บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์ 
   เซอร์วสิ จาํกดั (เดิมชื่อ บริษทั  
   ชโย คอลเซ็นเตอร์ จาํกดั) 

ประเทศไทย บริการเจรจา ติดตามและเร่งรัด
หนี้และศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 

 
 

99.99 

 
 

5,000 

 
 

1,000 

 
 

5,000 

 
 

1,000 

 
 

99.99 

 
 

6,000 

 
 

2,000 
บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั ประเทศไทย บริการสินเชื่อส่วนบุคคล 70.00 50,000 - 50,000 - 70.00 35,000 - 
   หกั  การดอ้ยค่าเงินลงทุน (2,000) (2,000) 
         208,000 169,000 

 
เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 6/2561 ไดอ้นุมตัิการลงทุนใน บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ซึ่งเป็นบริษทัที่จดัตั้งขึ้นใหม่ โดยบริษทัไดล้งทุนหุ้นสามญั เป็น
จาํนวน 3,499,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 34,999,990 บาท โดยบริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกัด ไดร้ับชาํระค่าหุ้นเรียบร้อยแลว้และได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เมื่อวนัที่  
14 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ของ บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จาํกดั ไดอ้นุมตัิการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จาํกดั เป็นบริษทั ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์
เซอร์วิส จาํกดั และอนุมตัิการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามญัใหม่เป็นจาํนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท ให้กบับริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษทัแม่ โดยบริษทั ชโย 
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั ไดช้าํระเงินค่าหุน้เรียบร้อยแลว้และไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 
 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 9,095,652 10,505,285 
การซ้ือเพิม่ 192,318 - 
ค่าเส่ือมราคา (346,910) (331,081) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 8,941,060 10,174,204 
 

12 ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ 
 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ทรัพยสิ์นรอการขายมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - - 
ปิดบญัชีดว้ยการรับชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย  
    (หมายเหตุ 9) 

 
9,032,138 

 
- 

การซ้ือเพิม่ 2,485,417 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 11,517,555 - 
 

13 ทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ทีด่ิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มตีัวตน 

ทีด่ิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มตีัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 38,118,167 1,736,993 21,038,320 1,334,661 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,274,072 687,250 426,425 487,250 
จาํหน่าย (944,453) - - - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (3,001,038) (501,468) (1,174,170) (356,665) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 36,446,748 1,922,775 20,290,575 1,465,246 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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14 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 47,598,455 596,678 640,118 334,082 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 21.4) - - 93,288 24,867 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,999,502 10,975,069 4,876,689 6,358,027 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 131,507 - - 

อ่ืน ๆ 2,522,918 734,668 525,979 425,948 

รวม  63,120,875 12,437,922 6,136,074 7,142,924 

 
15 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วยรายการ 
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวยีน     
   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 14,400,000 20,400,000 - - 
ไม่หมุนเวยีน     

   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 20,614,059 30,480,992 - - 

รวมเงินกูย้มื 35,014,059 50,880,992 - - 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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15 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  50,880,992 - 
เงินกูย้มืเพิม่ 39,789,980 - 
จ่ายคืนเงินกู ้ (56,000,000) - 

ตดัจาํหน่ายรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มื 343,087 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด  35,014,059 - 

 
ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวนเงิน 
1.84 ล้านบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2560 : 285,223 บาท) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ MLR ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนภายใน 3 ปี 
 
กิจการและบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ไดค้ ํ้ าประกันเงินกูย้ืมของบริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) เตม็จาํนวนสาํหรับเงินกูย้มืจาํนวน 40 ลา้นบาท 

 
16 ทุนเรือนหุ้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

    ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก  
 จาํนวนหุ้นทีอ่อก หุ้นสามัญทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้  
 และชําระแล้ว และชําระแล้ว หุ้นสามัญสุทธิ การควบคุมเดยีวกัน รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท บาท 
      

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

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - (12,233,624) - (12,233,624) 

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

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

เพิม่หุน้สามญั - - - - - 

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



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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16 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้นทีอ่อก หุ้นสามัญทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า  
 และชําระแล้ว และชําระแล้ว หุ้นสามัญสุทธิ รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

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

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - (12,233,624) (12,233,624) 

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

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

เพิม่หุน้สามญั - - - - 

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

 
เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญ จาํนวน 140 ล้านหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 70 ลา้นบาท ทั้งน้ีทุนจดทะเบียนของบริษทัยงัคงเดิม 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) จาํนวน 
140 ลา้นหุ้น โดยขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคา IPO ท่ีราคาหุ้นละ 2.88 บาท (ราคาท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท บวกส่วนเกินมูลค่า
หุน้หุน้ละ 2.38 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 403.20 ลา้นบาท (ส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 333.20 ลา้นบาท) หุ้นสามญัของบริษทัไดรั้บ
การอนุมติัใหเ้ร่ิมมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การเสนอขายหุ้นใหม่จาํนวน 12.23 ลา้นบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ผูล้งทุน ทาํให้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สุทธิเป็นจาํนวน 320.97 ลา้นบาท 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าท่ีจดทะเบียนไว ้
บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) และส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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17 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด 300,000 300,000 300,000 300,000 

จดัสรรระหวา่งงวด 2,533,965 - 2,533,965 - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,833,965 300,000 2,833,965 300,000 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กิจการตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัส่วน 
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผลได ้
 

18 เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2560 ในอตัรา
หุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกาํไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 33.6 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลน้ีให้แก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

19 ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้ งค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกับท่ีใช้กับ 
กาํไรรวมทั้ งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงินได้ท่ีใช้ในงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2560 คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี) 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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20 ภาระผูกพนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการ     
ภายใน 1 ปี 419,600 482,549 491,600 402,511 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - - - - 

รวม 419,600 482,549 491,600 402,511 

 
21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบักิจการ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงบริษทั
ท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจการซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและ
พนกังานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการ 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทัถือหุน้โดยคุณสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ในสดัส่วนร้อยละ 56.06  (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 74.74) ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 
 
รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนทาํตามประเพณีการคา้และตามสัญญา  
 

 ลักษณะความสัมพนัธ์ 
  

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั  (เดิมช่ือ บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จาํกดั) บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย แคปิตอล จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย เงินด่วน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชะยะ ลอว ์เฟิร์ม จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีซี อลัไลแอนซ์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
คุณสุขสนัต ์ยศะสินธุ์ ผูถื้อหุน้สาํคญัและผูบ้ริหารสาํคญั 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

21.1 รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีสิ้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,537,967 1,749,248 

 - - 1,537,967 1,749,248 
     

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 4,590,117 4,784,883 

 - - 4,590,117 4,784,883 
 

21.2 ต้นทุนการให้บริการ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่า     
   ผูบ้ริหารสาํคญั 40,000 60,000 20,000 30,000 

 40,000 60,000 20,000 30,000 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่า     
   ผูบ้ริหารสาํคญั 160,000 180,000 80,000 90,000 

 160,000 180,000 80,000 90,000 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
21.3 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า     

   บริษทัยอ่ย - - 561,000 561,000 

 - - 561,000 561,000 

     
ค่าบริหารงาน     

   บริษทัยอ่ย - - 8,040,000 5,700,000 

 - - 8,040,000 5,700,000 

     
เงินปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 21,973,003 - 

 - - 21,973,003 - 

     
รายไดด้อกเบ้ีย     

   บริษทัยอ่ย - - 3,499,794 315,616 

 - - 3,499,794 315,616 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า     

   บริษทัยอ่ย - - 1,683,000 1,683,000 

 - - 1,683,000 1,683,000 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
21.3 รายได้อ่ืน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าบริหารงาน     

   บริษทัยอ่ย - - 19,440,000 17,100,000 

 - - 19,440,000 17,100,000 
     

เงินปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 72,196,997 - 

 - - 72,196,997 - 

รายไดด้อกเบ้ีย     

   บริษทัยอ่ย - - 5,053,548 851,178 

 - - 5,053,548 851,178 

 
21.4 ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการให้และรับบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีบุ้คคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     

    บริษทัยอ่ย  - - 5,323,424 533,203 
     

รวมลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)    - - 5,323,424 533,203 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
21.4 ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการให้และรับบริการ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

    บริษทัยอ่ย - - 93,288 24,867 

รวมเจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) - - 93,288 24,867 

 
21.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 21,000,000 18,000,000 
เงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด     
   บริษทัยอ่ย - - 290,200,100 3,000,000 
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด     
   บริษทัยอ่ย - - (5,000,000) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 306,200,100 21,000,000 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่
บริษทัยอ่ยโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 6 ต่อปี)  



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
21.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 
ระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการ 
และผูมี้อาํนาจในการจดัการ มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสั้นอ่ืน 2,251,477 2,718,658 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 72,123 23,214 

รวม 2,323,600 2,741,872 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสั้นอ่ืน 9,374,888 9,707,813 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 216,368 69,641 

รวม 9,591,256 9,777,454 
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