
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม พ .ศ.  2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ 
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 
งบการเงนิที่ตรวจสอบ  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของ 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้ งน้ี 
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ  

อา้งอิงถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.20  เร่ือง 
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้รายไดด้อกเบ้ีย
จากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมีสดัส่วนร้อยละ 
80.45 ของรายไดร้วมของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจาก
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเก็บไดใ้นอนาคต
ส าห รับ เงิน ให้ สิ น เช่ื อแ ก่ สินท รัพ ย์ด้อ ย คุณ ภาพ  
ตามคุณภาพ ชนิด อายุของหน้ี และอ้างอิงกับสถิติการ
เก็บหน้ีในอดีตทั้งหมดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัการตรวจสอบรายไดด้อกเบ้ีย
จากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการก าหนดสมมติฐานเพ่ือ
ประมาณการรายได ้อีกทั้งรายไดด้งักล่าวมีนัยส าคญัต่อ
งบการเงินรวม 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจหลกัเกณฑท่ี์ผูบ้ริหารใชใ้นการ
รับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อย
คุณภาพ  และข้าพ เจ้าได้ประ เมินความ เหมาะสม 
ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจถึงกระบวนการในการประมาณ
การกระแสเงินสดและอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัเร่ิมแรก  
 

ขา้พเจา้ท าการสุ่มทดสอบการประมาณการกระแสเงินสด 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใช้
ในการประมาณกระแสเงินสดและอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
ณ วนัท่ีท าการซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
มีผลต่อการประมาณการกระแสเงินสดและอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแท้จริง  ณ วนัแรก  อนัไดแ้ก่ อตัราร้อยละของการลด
หน้ี อตัราร้อยละท่ีลูกหน้ีจะช าระหน้ี สถานะทางคดีของ
ลูกหน้ี มูลค่าของหลักประกัน และการจัดสรรต้นทุน
ส าหรับลูกหน้ีแต่ละราย 
 

ขา้พเจา้ไดท้ าการสุ่มทดสอบการค านวณรายไดด้อกเบ้ีย
จากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ รวมถึงไดสุ่้ม
ทดสอบการรับช าระเงินจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 
 

จากวิธีการตรวจสอบท่ีได้ปฏิบัติขา้งตน้ ขา้พเจา้ไม่พบ
ขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระส าคญั 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้ น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้า 
จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห ้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแยง้ท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ 
ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญ 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยผูบ้ริหารในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ 
กลุ่มกิจการและบริษทั 
 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
คือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  



 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มี 
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้ 
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช ้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
บุญเลศิ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 148,507,511 57,731,492 51,108,966 15,430,740

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวียน 8 200,000 1,163,331 200,000 1,163,331

เงินลงทุนระยะสนั 9 467,563 1,234,097 256,296 513,333

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 11 8,349,813 7,036,461 28,047,788 5,905,825

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 29.5 - - 346,200,100 21,000,000

เงินประกนัการซือเงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 10 6,193,027 - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,649,446 2,197,180 2,282,506 1,938,984

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 166,367,360 69,362,561 428,095,656 45,952,213

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- ไม่หมุนเวียน 8 2,240,189 1,745,300 1,926,732 1,435,068

เงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 12 594,140,479 281,773,990 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 207,999,990 169,000,000

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 14 8,823,372 9,095,652 10,062,631 10,505,285

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 15 5,243,418 - - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 33,761,650 38,118,167 17,342,132 21,038,320

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 2,040,483 1,736,993 1,641,046 1,334,661

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 14,474,580 12,756,803 512,181 505,939

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,728,595 891,194 1,586,595 796,195

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 662,452,766 346,118,099 241,071,307 204,615,468

รวมสินทรัพย์ 828,820,126 415,480,660 669,166,963 250,567,681

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19 15,329,480 12,437,922 7,333,750 7,142,924

ส่วนของหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าซือ

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 938,668 594,535 - -

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 14,330,248 20,276,513 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,121,529 12,291,941 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 3,674,927 1,953,553 1,266,490 994,954

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 44,394,852 47,554,464 8,600,240 8,137,878

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่าชือ - สุทธิ 1,362,934 1,516,563 - -

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 17,101,392 30,604,479 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 2,705,558 2,585,321 2,574,737 2,534,024

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - - 204,000 204,000

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 21,169,884 34,706,363 2,778,737 2,738,024

รวมหนสิีน 65,564,736 82,260,827 11,378,977 10,875,902

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 22

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 

      มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 

      มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000

   (พ.ศ. 2560 : หุน้สามญัจาํนวน 420,000,000 หุน้ 

      มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 210,000,000 210,000,000

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

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 7,262,746 300,000 7,262,746 300,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 149,728,719 132,622,696 49,558,864 29,388,679

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ - (24,743) - 3,100

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 748,279,721 333,219,833 657,787,986 239,691,779

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,975,669 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 763,255,390 333,219,833 657,787,986 239,691,779

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 828,820,126 415,480,660 669,166,963 250,567,681

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบียจากเงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 212,873,389 162,007,156 13,271 7,477

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหนีสิน 29.1 41,443,050 37,708,398 35,721,407 35,530,216

รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 1,330,719 6,266,280 - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 26, 29.2 (91,701,406) (73,238,394) (19,361,131) (19,839,289)

กาํไรขนัต้น 163,945,752 132,743,440 16,373,547 15,698,404

รายไดอื้น 25, 29.3 2,225,853 576,430 111,685,959 26,319,851

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 6,734,019 - - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26 (60,755,407) (45,272,624) (38,069,964) (34,913,961)

ตน้ทุนทางการเงิน (2,868,480) (1,254,801) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 109,281,737 86,792,445 89,989,542 7,104,294

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (23,846,648) (28,552,054) (1,465,950) (1,398,064)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 85,435,089 58,240,391 88,523,592 5,706,230

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 21 260,416 (681,588) 260,416 (683,715)

   ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 18 (52,083) 136,312 (52,083) 136,743

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

   หรือขาดทุนภายหลงั 208,333 (545,276) 208,333 (546,972)

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของ

      เงินลงทุนเผอืขาย 9 30,929 7,593 (3,875) 2,576

   ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 18 (6,186) (1,518) 775 (515)

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24,743 6,075 (3,100) 2,061

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 233,076 (539,201) 205,233 (544,911)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 85,668,165 57,701,190 88,728,825 5,161,319

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 85,459,430 58,240,391 88,523,592 5,706,230

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (24,341) - - -

85,435,089 58,240,391 88,523,592 5,706,230

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 85,692,506 57,701,190 88,728,825 5,161,319

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (24,341) - - -

85,668,165 57,701,190 88,728,825 5,161,319

กาํไรต่อหุ้น 28

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 532,383,562 420,000,000 532,383,562 420,000,000

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.1605 0.1387 0.1663 0.0136

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนตาํกว่าทุนจาก จดัสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ การรวมธุรกจิภายใต้ - ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ เบ็ดเสร็จอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ การควบคุมเดยีวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร เงนิลงทุนเผือขาย ผู้ ถือหุ้นบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท
 

บ
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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การเพมิหุน้สามญั 22 70,000,000 320,966,376       - - - - 390,966,376 - 390,966,376

การจดัตงับริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 13 - - - - - - - 15,000,010 15,000,010

สาํรองตามกฎหมาย 23 - - - 6,962,746 (6,962,746) - - - -

เงินปันผล 24 - - - - (61,598,994) - (61,598,994) - (61,598,994)

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 85,667,763 24,743 85,692,506 (24,341) 85,668,165

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 7,262,746 149,728,719 - 748,279,721 14,975,669 763,255,390

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 57,695,115 6,075 57,701,190 - 57,701,190

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 210,000,000 - (9,678,120) 300,000 132,622,696 (24,743) 333,219,833 - 333,219,833

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

จัดสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ - ทุนสํารอง เบด็เสร็จอืน รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผือขาย ผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การเพมิหุน้สามญั 22 70,000,000 320,966,376 - - - 390,966,376

สาํรองตามกฎหมาย 23 - - 6,962,746 (6,962,746) - -

เงินปันผล 24 - - - (61,598,994) - (61,598,994)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 88,731,925 (3,100) 88,728,825

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 7,262,746 49,558,864 - 657,787,986

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 5,159,258 2,061 5,161,319

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 210,000,000 - 300,000 29,388,679 3,100 239,691,779

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 109,281,737 86,792,445 89,989,542 7,104,294

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14, 16, 17 5,195,878 4,342,758 2,555,920 1,834,538

การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 16 2,806,037 - 2,806,037 -

ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 12 9,162,391 149,624 - -

ดอกเบียรับจากเงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (212,873,389) (162,007,156) (13,271) (7,477)

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (106,510) 39,045 - 2,019

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 32,418 - 20,898 -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสนั 9 (16,171) - (4,436) -

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (6,734,019) - - -

เงินปันผลรับ 29.3 - - (72,196,997) -

รายไดด้อกเบียรับอืนๆ 25 (1,842,461) (336,461) (11,319,351) (1,239,732)

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 21 380,653 384,122 301,129 360,209

ตน้ทุนทางการเงิน 2,868,480 1,254,801 - -

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (1,313,352) 231,966 (13,690,541) 679,104

เงินประกนัการซือเงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (6,193,027) - - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (310,663) (25,714) (342,903) (15,287)

เงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (335,163,064) (121,279,801) - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (837,401) (616,594) (790,400) (636,595)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3,023,065 (2,136,716) 190,826 (405,400)

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,721,374 240,460 271,536 (191,245)

เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (430,918,024) (192,967,221) (2,222,011) 7,484,428

ดอกเบียรับ 1,834,612 334,112 2,862,253 710,088

ดอกเบียรับจากเงินใหสิ้นเชือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 212,873,389 162,007,156 13,271 7,477

จ่ายดอกเบีย (2,639,319) (1,082,132) - -

จ่ายภาษีเงินได้ (27,889,265) (27,856,851) (1,524,118) (1,792,375)

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน (246,738,607) (59,564,936) (870,605) 6,409,618

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพิมขึน) 468,442 (1,118,716) 471,667 (1,115,229)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสนั 9 776,036 - 263,273 -

เงินปันผลรับ 29.3 - - 72,196,997 -

เงินสดจ่ายเพือใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 29.5 - - (330,200,100) (3,000,000)

เงินสดจากการรับชาํระหนีเงินกูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 29.5 - - 5,000,000 -

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,650,341) (2,273,117) (719,508) (2,216,154)

เงินสดจ่ายเพือซือทรัพยสิ์นรอการขาย 15 (2,875,215) - - -

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 (192,318) (7,511,218) - -

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 (1,030,890) (1,808,450) (830,890) (1,408,450)

เงินสดจ่ายเพือการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (38,999,990) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,056,075 - - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 18,000,000 - - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 13,551,789 (12,711,501) (292,818,551) (7,739,833)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 39,789,980 57,639,830 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 (59,600,000) (6,800,000) - -

เงินสดจ่ายคืนสัญญาเช่าซือ (594,535) (550,686) - -

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 22 403,200,000 - 403,200,000 -

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้สามญั 22 (12,233,624) - (12,233,624) -

เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 24 (61,598,994) - (61,598,994) -

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 13 15,000,010 - - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 323,962,837 50,289,144 329,367,382 -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 90,776,019 (21,987,293) 35,678,226 (1,330,215)

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 148,507,511 57,731,492 51,108,966 15,430,740
- -

รายการทไีม่ใช่เงนิสด :

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี 

ปิดบญัชีดว้ยการรับชาํระหนีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 12, 15 13,634,184 - - -

 ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ยเจา้หนีเช่าซือ 785,040 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 99 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

14
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกิจของกลุ่มกิจกำร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบกิจกำรเจรจำติดตำมและเร่งรัดหน้ีสิน และบริหำรสินทรัพยจ์ำก
กำรรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงิน และบริษทัใหบ้ริกำรสินเช่ือ
และกิจกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรไดรั้บใบอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นกิจกำรบริหำรสินทรัพยต์ำมควำมในพระรำชก ำหนด
กิจกำรบริหำรสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 เม่ือวนัที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2557  
 
เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม พ.ศ. 2561 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้นุญำตให้หุน้สำมญัของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช่ื้อยอ่ในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยว์ำ่ “CHAYO” 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี  25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี  
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกับหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี 
ท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั 
และต้องเปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อนหรือเก่ียวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมี
นยัส ำคญัต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร  
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอตัดบญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพยใ์นเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์น

มูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้
รอตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผล
แตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบ  
ท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่

ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำ 

กบัลูกคำ้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ ใช้แทนมำตรฐำนกำร
บญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรว่ำ รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือ
บริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดน้ ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทน 
ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.1 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำ 
กบัลูกคำ้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสัญญำ 
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 
 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
• สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกันแต่น ำมำขำยรวมกัน จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกัน และกำรให้ส่วนลด

หรือกำรใหส่้วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสัญญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละ
สินคำ้หรือบริกำร 

• รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่ำกำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำม
ผนัแปรดว้ยเหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลัง ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนดจำก 
ผลกำรปฏิบติังำน ค่ำสิทธิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นตน้) - จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปร
จะตอ้งถูกรับรู้รำยไดห้ำกไม่ไดมี้ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ีจะกลบัรำยกำร 

• จุดท่ีรับรู้รำยไดอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลำใด 
เวลำหน่ึง ณ วนัส้ินสุดสัญญำอำจจะต้องเปล่ียนเป็นรับรู้รำยได้ตลอดช่วงอำยุสัญญำ หรือในกรณี
ตรงกนัขำ้ม 

• มีขอ้ก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกนั ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรก 
ท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้และสัญญำฝำกขำย 

• เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 
 

กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด
โดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบ
ระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช้เป็นคร้ังแรก
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำถือปฏิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไปยงั
บญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจำกบญัชีอ่ืนๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนจะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
กำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้ นโดยมีหลักฐำนสนับสนุน กำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้งำนจะเกิดข้ึน 
เม่ืออสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเขำ้เง่ือนไขของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลง
ในควำมตั้งใจเพียงอยำ่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวำ่เกิดกำรโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี

และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและ 

   สถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือ 

   ทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำร
แสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
กบัหน้ีสินทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้บักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำร 
จดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงิน
และหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำร
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนัยส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ท่ีมีต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลักษณะและระดับของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร  
กำรวดัมูลค่ำ กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 

สำมประเภทไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็น
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 

- ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพย ์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ี 
วดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิด
จำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์
ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรตอ้งพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เป็นสำมระดับ ในแต่ละระดับจะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกันไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใต้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั และ
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำย (simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้ แต่
ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร  
กำรวดัมูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึง
อำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำ
สำรทุนท่ีกิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีกำร
ดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงภำยใตก้ำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเก่ียวกับวิธีกำรทำงบัญชีท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันควำมเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีเข้ำเง่ือนไข ให้แนวทำงเก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงในกำรป้องกันควำมเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆ ภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียง
บริษทัใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของ
ไปยงัก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน  
ให้ข้อก ำหนดทำงบัญชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจ้ำหน้ีเพ่ือช ำระหน้ีสินทำงกำรเงิน
ทั้งหมดหรือบำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้ งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสิน 
ทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำรมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จำกกำรใช้อ  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ี 
กลุ่มกิจกำรมีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวม
นบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตำมวธีิซ้ือ ส่ิงตอบ
แทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัย่อย ประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึน
เพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร ส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำร
วดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง
ผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
 

ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้ำ 
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นใน
ก ำไรหรือขำดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และ
ใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนั
ซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของ
ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้ำเน่ืองจำก
กำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 

กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
(2) รำยกำรและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(3) กำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุน้ท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุน 
ท่ีเหลือของบบริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรนั้ นจะถูกจัดประเภทใหม่เสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 
 

(4) กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำ
รวมดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสัดส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัตำมมูลค่ำท่ีแสดง
อยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษทัใหญ่ล ำดบัท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกัน ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน โดยกลุ่มกิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวม
ธุรกิจได้เกิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดในงบกำรเงินงวดก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบซ่ึงเป็นไปตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบญัชี
ส ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ให้ไป หน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
หรือรับมำและตรำสำรทุนท่ีออกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัท่ีมีกำรแลกเปล่ียนเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงกำรควบคุม ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ในกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพจ่ำยท่ีปรึกษำกฎหมำย และท่ีปรึกษำอ่ืนในกำร
รวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุน้ รับรู้เป็นตน้ทุนของเงิน
ลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบกำรเงินรวมในงวดท่ีมีกำรรวมธุรกิจเกิดข้ึน   
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั กับส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชีของ
กิจกำรท่ีถูกน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของ
เจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรน้ีออกเม่ือขำยเงินลงทุนออกไปโดย(โอนไปยงัก ำไรสะสม) 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
(5) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำร
ปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำตอ้งจ่ำย 
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำก
ธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำ และ
เงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.5 เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้หมำยถึง เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกถอน  
 

2.6 เงินลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบ
ก ำหนด และ 2. เงินลงทุนเผื่อขำย กำรจัดประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู ้ก  ำหนดกำร 
จดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ 
 
(1) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก ำหนดเวลำและผูบ้ริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไวจ้น

ครบก ำหนด 
(2) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง   
 
เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเผือ่ขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคำ้
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.6 เงินลงทุน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้น
ก ำไรหรือขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับ 
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน  
 

2.7 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 
 
กลุ่มกิจกำรซ้ือลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภำพทั้ งท่ีมีหลักประกันและไม่มีหลกัประกันจำกสถำบันกำรเงินและกิจกำร
ให้บริกำรสินเช่ือ โดยกำรประมูลซ้ือเพ่ือด ำเนินกำรติดตำมเรียกเก็บหน้ี ซ่ึงคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีเป็นระยะเวลำ  
4 - 5 ปี นับจำกวนัท่ีได้พอร์ตลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือมำ ทั้ งน้ีกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิไล่เบ้ียจำกผูข้ำยหน้ีในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำร 
เรียกเก็บเงินไม่ได ้ 
 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพแสดงไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ ำนงท่ีจะถือไว้
ในช่วงเวลำน้อยกว่ำ 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณี 
ท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งขำยเพื่อเพ่ิมเงินทุนด ำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 
 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภำพแสดงในรำคำทุนท่ีจ่ำยซ้ือตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง หักค่ำเผื่อ 
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ เม่ือพบว่ำมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บเม่ือค ำนวณคิดลดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี 
 

2.8 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดย 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในปีท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำรเพ่ิมข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพย์
หรือทั้ งสองอย่ำง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
รวมถึงอสังหำริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงหรือพฒันำเพ่ือเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในอนำคต 
 
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำรไดแ้ก่ ท่ีดิน อำคำรท่ีถือครองไวเ้พ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำระยะยำว หรือ
จำกกำรเพ่ิมมูลค่ำของสินทรัพย ์และรวมถึงท่ีดิน อำคำรซ่ึงยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต  
 
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของดว้ยวธีิรำคำทุน รวมถึงตน้ทุนในกำรท ำรำยกำร 
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมูลค่ำบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท ำก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำร 
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้ น และต้นทุนสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซม 
และบ ำรุงรักษำทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  
จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 
หลงัจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน หักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ 
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 
ท่ีดินไม่มีกำรหักค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรจะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพ่ือปันส่วนรำคำทุนตลอดระยะเวลำ
ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ภำยใน 20 ปี 
 

2.10 ทรัพย์สินรอกำรขำย 
 
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนซ่ึงถือตำมรำคำประเมินล่ำสุดหักดว้ยประมำณกำร
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยจะรับรู้เป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือกลุ่มกิจกำรไดโ้อนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของในทรัพยสิ์นรอกำรขำยใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและ
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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2.11 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ
ไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ                 
อ่ืน ๆ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดใหเ้ท่ำกบั
มูลค่ำคงเหลือตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
อำคำร และส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี                                                                                                                                                
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ทนัที (หมำยเหตุ 2.13) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำและมีลกัษณะเฉพำะจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์โดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำ
และกำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 ปี ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 
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2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด เช่น ค่ำควำมนิยม ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชี
อำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำสุทธิ 
ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ  
 

สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยม ซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้จะถูก
ประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.14 สัญญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สัญญำเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้นถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกใน
ก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวน
เงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหวำ่งหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคง
คำ้งอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี
ส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำน
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 
สัญญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกันกับรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ
กลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยให้แก่ผูใ้ห้เช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.15 เงินกู้ยืม 
 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ หักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้
จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและจะ 
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวข้องกับรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีกิจกำรและบริษทัยอ่ยตอ้งด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พ่ือเสียภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถน ำกฎหมำยภำษี
ไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษี หำกคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเก็บ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ 
รำคำตำมบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้ งทำงบัญชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีค ำนวณจำกอัตรำภำษี  
(และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 
และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินได้
รอตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตั้งภำษีเงินไดร้อตดับัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีตอ้งเสียภำษีเวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดข้ึนได้ภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ได ้
ในอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย ์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวข้องกับภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บ 
ภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพย์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดจ้ดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ กลุ่มกิจกำรมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและ
โครงกำรผลประโยชน์ 
 
2.17.1 โครงกำรสมทบเงิน 

 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงิน กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระ
ผูกพนัทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพ่ิมเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้
กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้ งในอดีตและ
ปัจจุบนั กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์
และข้อก ำหนดของ พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำร
ไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.17 ผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำน (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรไดจ้ดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนในหลำยรูปแบบ กลุ่มกิจกำรมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและ
โครงกำรผลประโยชน์ (ต่อ) 

 
2.17.2 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 

 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนด
จ ำนวนเงินผลประโยชน์ ท่ีพนักงำนจะได้รับเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น  
อำย ุจ  ำนวนปีท่ีใหบ้ริกำร และค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ 
ภำระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหกัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผกูพนัน้ีค ำนวณ
โดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบันของ
โครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำด
ของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียง
กบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
และไดร้วมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.18 ประมำณกำรหนี้สิน 
 
กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินซ่ึงไม่รวมถึงประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลตอบแทนพนักงำน อนัเป็นภำระผกูพนั
ในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนั
นั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนวำ่จะส่งผลให้กลุ่มกิจกำรและกิจกำรตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณ
กำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ประมำณกำรหน้ีสินจะไม่รับรู้ส ำหรับขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคต  
 
ในกรณีท่ีมีภำระผกูพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือจ่ำย
ช ำระภำระผูกพนัเหล่ำนั้ น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพันทั้ งประเภท แมว้่ำควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.18 ประมำณกำรหนี้สิน (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระ
ผูกพนั โดยใช้อตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเส่ียง
เฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัท่ีสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลไดอ้ยำ่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของ
โดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 
 

2.20 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเร่งรัดหน้ีสินแก่ลูกคำ้รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งซ่ึงเป็นไปตำมเน้ือหำของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ รับรู้ตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงค ำนวณจำกอตัรำท่ีใชคิ้ดลด
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคต หำกเงินสดท่ีเก็บได้จริงสูงกว่ำรำยได้ท่ีค  ำนวณได ้ส่วนท่ีเหลือจะ
น ำไปตดัจ ำหน่ำยมูลค่ำเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพแต่ละงวด ในกรณีท่ีเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพถูก
ตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้ กลุ่มกิจกำรรับรู้กระแสเงินสดรับท่ีไดจ้ำกกำรเก็บหน้ีดงักล่ำวเป็นรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ และจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพดงักล่ำวทนัที
เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำประมำณกำรกระแสเงินสดลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะเก็บไดใ้นอนำคต
ส ำหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพพิจำรณำตำมคุณภำพ ชนิด อำยขุองหน้ี และอำ้งอิงกบัสถิติกำรเก็บหน้ีในอดีต
ทั้งหมด โดยยอดรวมของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะเก็บไดใ้นอนำคตของทั้งโครงกำรจะตอ้งไม่เกินกว่ำประมำณ
กำรกระแสเงินสดท่ีผูบ้ริหำรไดค้ำดคะเนไวต้ั้งแต่ประมูลซ้ือโครงกำรมำ ซ่ึงคำดวำ่จะเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีเป็นระยะเวลำ 4 - 5 
ปี นบัจำกวนัที่ไดเ้งินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมำ 
 
รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 
รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.21 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษัทจะบันทึกในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท 
ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 
 

2.22 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกิจของกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร แสดงไวใ้นหมำยเหตุ 6 

 
3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงได้แก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึง ควำมเส่ียง 
ดำ้นมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง
อัตรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงด้ำนรำคำ) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง กลุ่มกิจกำรมุ่งเน้น 
ควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของ 
กลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 
 
กำรจดักำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยกลุ่มกิจกำรเป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรจะก ำหนด
หลักกำรโดยภำพรวมเพ่ือจัดกำรควำมเส่ียงและนโยบำยท่ีเก่ียวข้องไวเ้พ่ือครอบคลุมควำมเส่ียงอย่ำงเฉพำะเจำะจง เช่น  
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงกำรให้สินเช่ือและใช้กำรลงทุนโดยใช้
สภำพคล่องส่วนเกินในกำรจดักำรควำมเส่ียง 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 
กลุ่มกิจกำรมีกำรกู้ยืมแบบอัตรำดอกเบ้ียลอยตัวและไม่ได้ใช้สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ียเพ่ือเป็นกำรป้องกัน 
ควำมเส่ียงกระแสเงินสดของจ ำนวนเงินดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคต 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสม 
โดยมีกำรติดตำมกำรช ำระเงินของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งใกลชิ้ด และให้ควำมส ำคญัต่อลูกหน้ีรำยท่ีคำ้งช ำระนำนเกินก ำหนด 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีรำยท่ีคำ้งช ำระและคำดวำ่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเส่ียง 
ของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรกูย้มืท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพียงพอ 

 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงกำรวิเครำะห์เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ  
ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
- รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั(ขอ้มูลระดบั 1) 
- ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้ งท่ีสำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่  

ขอ้มูลรำคำ) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
- ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทัไม่มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      

เงินลงทุนระยะส้ัน (หมำยเหตุ 9) - 774,383 - 774,383 

รวม - 774,383 - 774,383 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      

เงินลงทุนระยะส้ัน (หมำยเหตุ 9) - 262,712 - 262,712 

รวม - 262,712 - 262,712 

 
ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 148,507,511 - - 148,507,511 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,440,189 - - 2,440,189 
เงินลงทุนระยะส้ัน 467,563 - - 467,563 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 8,349,813 - 8,349,813 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - - 705,513,740 705,513,740  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 18,100,000 - 18,100,000 
เงินประกนักำรซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่   
    สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - 6,193,027 - 6,193,027 

รวม 151,415,263 32,642,840 705,513,740 889,571,843 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 15,329,480 - 15,329,480 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 2,219,873 - 2,219,873 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 31,430,535 - 31,430,535 

รวม - 48,979,888 - 48,979,888 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 57,731,492 - - 57,731,492 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,908,631 - - 2,908,631 
เงินลงทุนระยะส้ัน 459,714 - - 459,714 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 7,036,461 - 7,036,461 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - - 519,481,379 519,481,379 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 18,100,000 - 18,100,000 

รวม 61,099,837 25,136,461 519,481,379 605,717,677 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 12,437,922 - 12,437,922 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 2,160,114 - 2,160,114 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 50,736,599 - 50,736,599 

รวม - 65,334,635 - 65,334,635 

 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 51,108,966 - - 51,108,966 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,126,732 - - 2,126,732 
เงินลงทุนระยะส้ัน 256,296 - - 256,296 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 28,047,788 - 28,047,788 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำร     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 346,200,100 - 346,200,100 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 15,772,720 - 15,772,720 

รวม 53,491,994 390,020,608 - 443,512,602 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 7,333,750 - 7,333,750 

รวม - 7,333,750 - 7,333,750 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15,430,740 - - 15,430,740 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,598,399 - - 2,598,399 
เงินลงทุนระยะส้ัน 250,621 - - 250,621 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 5,905,825 - 5,905,825 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำร     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,000,000 - 21,000,000 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 15,772,720 - 15,772,720 

รวม 18,279,760 42,678,545 - 60,958,305 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 7,142,924 - 7,142,924 

รวม - 7,142,924 - 7,142,924 

 
ไม่มีรำยกำรโอนระหวำ่งระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
(ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงินใน ระดบั 1 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง อำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีใช้ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำรได้แก่ รำคำเสนอซ้ือ
ปัจจุบนัและรำคำปิด ท่ีอำ้งอิงจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย เคร่ืองมือทำง
กำรเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1  
 

(ข) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 2 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดมี้กำรซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีมีกำรซ้ือขำยใน
ตลำดรองท่ีไม่ได้มีกำรจัดตั้ งอย่ำงเป็นทำงกำร (Over-The-Counter)) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซ่ึงใช้
ประโยชน์สูงสุดจำกข้อมูลในตลำดท่ีสังเกตได้ท่ีมีอยู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้น้อยท่ีสุดเท่ำท่ี
เป็นไปได ้ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งหมดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่
ในระดบั 2 
 

(ค) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบั 3 
 
ถำ้ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกวำ่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลำด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่น
ระดบั 3 
 
ข้อมูลหลักท่ีกลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 ได้แก่ อัตรำคิดลดท่ีเหมำะสมกับควำมเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
 
ฝ่ำยกำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดร้วมถึงคณะท ำงำนท่ีท ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินส ำหรับกำร
รำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 คณะท ำงำนน้ีได้รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) กำรประชุมระหว่ำง ผูอ้  ำนวยกำรสำยกำรเงิน (CFO) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะท ำงำนเก่ียวกบักระบวนกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมไดจ้ดัข้ึนอยำ่งน้อยหน่ึงคร้ังในแต่ละไตรมำส ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วนัท่ีรำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกิจกำร  
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ขอ้มูลหลกัท่ีกลุ่มกิจกำรใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อำยุลูกหน้ีนับจำกวนัท่ีช ำระเงินคร้ังสุดทำ้ยจำก
สถำบนักำรเงิน สถำนะงำนคดี และมูลหน้ีคงเหลือ อตัรำคิดลดท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมคืออตัรำดอกเบ้ียผิด
นดัช ำระหน้ีสูงสุดของสถำบนักำรเงินในประเทศ 
 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 ไดมี้กำรวเิครำะห์ทุกวนัท่ีในรำยงำนในแต่ละไตรมำสในระหวำ่ง
กำรประชุมระหว่ำง ผูอ้  ำนวยกำรสำยกำรเงิน (CFO) และคณะกรรมกำรบริหำร โดยในระหว่ำงกำรประชุมผูอ้  ำนวยกำรสำย
กำรเงินไดมี้กำรน ำเสนอรำยงำนเพ่ืออธิบำยสำเหตุของกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรม 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดถือตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เน่ืองจำก 
มูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรดงักล่ำวมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำปัจจุบนั 
 
เงินลงทุนระยะส้ัน  
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย อำ้งอิงจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปีท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน
มูลค่ำยติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ปี มีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำ
คิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 
 
มูลค่ำยติุธรรมของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนถือตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เน่ืองจำกมูลค่ำตำมบญัชีของ
รำยกำรดงักล่ำวมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำปัจจุบนั 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันถือตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เน่ืองจำกมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรดงักล่ำวมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำปัจจุบนั 
 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพค ำนวณโดยกำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับจำกลูกหน้ีหรือจำก
กำรขำยหลกัประกนัในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียผดินดัช ำระหน้ีสูงสุดของสถำบนักำรเงินในประเทศ   กำรประมำณกำร
กระแสเงินสดรับจำกลูกหน้ีจะใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดท่ี้มีนัยส ำคญัมำเป็นตวัแปรในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ กลุ่ม
กิจกำรจึงไดจ้ดัประเภทกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวอยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรไดว้ำ่จำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำว โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด ซ่ึงอำ้งอิงกบัรำคำขำยของอสังหำริมทรัพยท่ี์เปรียบเทียบกนัไดใ้นบริเวณใกลเ้คียงกนัและมำปรับปรุงดว้ยควำม
แตกต่ำงของคุณสมบติัท่ีส ำคญั เช่น ขนำดและรูปร่ำง สถำนท่ีตั้ง และสภำพของอสังหำริมทรัพยด์งักล่ำว ขอ้มูลดงักล่ำว
เพียงพอท่ีจะใช้เปรียบเทียบเพ่ือก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมน้ี กลุ่มกิจกำรจึงไดจ้ดัประเภทกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวอยู่ใน
ระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 
เงินประกนักำรซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินประกันกำรซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพถือตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
เน่ืองจำกมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรดงักล่ำวมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำปัจจุบนั 
 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนถือตำมจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เน่ืองจำกมูลค่ำตำมบญัชี
ของรำยกำรดงักล่ำวมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำปัจจุบนั 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือค ำนวณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ตำม
ก ำหนดช ำระคืนในสัญญำ ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำด 
 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืค  ำนวณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มื ตำมก ำหนดช ำระคืนเงินกูใ้นสัญญำ 
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำด 
 

4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชี 
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด
กำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
ก) กำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 

 
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงซ่ึงค ำนวณจำกประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะเก็บไดใ้นอนำคตส ำหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ตำมคุณภำพ ชนิด อำยขุองหน้ี และ
อำ้งอิงกบัสถิติกำรเก็บหน้ีในอดีตทั้งหมดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ข) กำรประมำณกำรดอ้ยค่ำของเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทุกปี ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 2.7 มูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดคื้นของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ พิจำรณำจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับใน
อนำคตท่ีปรับใหม่และคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเร่ิมแรก (original effective interest rate) ท่ีสะทอ้นคุณภำพของ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัที่ในงบกำรเงิน 
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5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของกลุ่มกิจกำรนั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ
กลุ่มกิจกำร เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุน 
ท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน  
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน  
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำ
จำกประเภทธุรกิจของกลุ่มกิจกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรใน 4 ส่วนงำนหลกั ดงัน้ี 
 
1)  ส่วนงำนธุรกิจเจรจำติดตำมและเร่งรัดหน้ีสิน  
2) ส่วนงำนธุรกิจบริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 
3) ส่วนงำนธุรกิจศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 
4) ส่วนงำนอ่ืนๆ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
งบกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในงบกำรเงินรวม 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ   

 เจรจำติดตำม บริหำรสินทรัพย์ ศูนย์บริกำร   
 และเร่งรัดหนี้ ด้อยคุณภำพ ข้อมูลลูกค้ำ อ่ืนๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

รำยได ้ 50,132,919 212,873,389 1,330,719 - 264,337,027 

รำยไดร้ะหวำ่งกิจกำร (8,689,869) - - - (8,689,869) 

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 41,443,050 212,873,389 1,330,719 - 255,647,158 

      
ตน้ทุน (26,630,040)    (73,615,938) (45,297) (100,000) (100,391,275)    

ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - 8,689,869 - - 8,689,869 

ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกิจ (26,630,040)    (64,926,069) (45,297) (100,000) (91,701,406) 

      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 14,813,010 147,947,320 1,285,422 (100,000) 163,945,752 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้     (60,755,407) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     103,190,345 
รำยไดอ่ื้น     2,225,853 
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย     6,734,019 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (2,868,480) 

      
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้     109,281,737 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (23,846,648) 

ก ำไรสุทธิ     85,435,089 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
งบกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจในงบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ ส่วนงำนธุรกจิ  
 เจรจำติดตำม บริหำรสินทรัพย์ ศูนย์บริกำร  
 และเร่งรัดหนี้ ด้อยคุณภำพ ข้อมูลลูกค้ำ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได ้ 45,937,048 162,007,156 6,266,280 214,210,484 

รำยไดร้ะหวำ่งกิจกำร (8,228,650) - - (8,228,650) 

รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกิจ 37,708,398 162,007,156 6,266,280 205,981,834 

     
ตน้ทุน (23,015,861) (54,603,153) (3,848,030) (81,467,044) 

ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ - 8,228,650 - 8,228,650 

ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกิจ (23,015,861) (46,374,503) (3,848,030) (73,238,394) 

     
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 14,692,537 115,632,653 2,418,250 132,743,440 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้    (45,272,624) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน    87,470,816 
รำยไดอ่ื้น    576,430 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน    (1,254,801) 

     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้    86,792,445 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    (28,552,054) 

ก ำไรสุทธิ    58,240,391 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 40,114 21,732 14,936 11,969 

เงินฝำกธนำคำรจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 148,416,513 57,659,400 51,094,030 15,418,771 

เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยไุม่เกินสำมเดือน 50,884 50,360 - - 

รวม 148,507,511 57,731,492 51,108,966 15,430,740 

 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมประเภทบญัชีเงินฝำกออมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยุไม่เกินสำมเดือนมีอตัรำ
ดอกเบ้ีย ร้อยละ  0.20  ถึง  0.90 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.20 ถึง 0.625 ต่อปี)                
 

8 เงินฝำกธนำคำรที่มีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชข้องกลุ่มกิจกำรและบริษทัเป็นเงินฝำกประจ ำท่ี
ใชส้ ำหรับค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำใหบ้ริกำรติดตำมและเร่งรัดหน้ีสินซ่ึงเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ 
 

9 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 12 เดือน  467,563 459,714 256,296 250,621 
เงินลงทุนเผือ่ขำย - กองทุนรวม - 774,383 - 262,712 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 467,563 1,234,097 256,296 513,333 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินฝำกประจ ำไม่เกิน 12 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.90 ถึง 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 
0.90 ถึง 1.25 ต่อปี) 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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9 เงินลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 
 
กำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผือ่ขำยระหวำ่งปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  774,383 766,790 262,712 260,136 
ก ำไรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ก่อนกำรขำย 
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 1,653 - 561 - 
กำรจ ำหน่ำย (776,036) - (263,273) - 

บวก  กำรตีรำคำใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - 7,593 - 2,576 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  - 774,383 - 262,712 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของเงินลงทุนเผือ่ขำยท่ียงัไม่เกิดข้ึนระหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  14,518 6,925 3,875 1,299 
ก ำไรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ก่อนกำรขำยเงินลงทุน 1,653 - 561 - 
หกั  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนท่ีรับรู้เขำ้     
          งบก ำไรขำดทุน ณ วนัจ ำหน่ำยเงินลงทุน (16,171) - (4,436) - 

บวก  กำรตีรำคำใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - 7,593 - 2,576 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  - 14,518 - 3,875 

 
10 เงินประกนักำรซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ร่วมประมูลเพ่ือซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ซ่ึงเงินประกนักำรซ้ือ
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพจะไดรั้บคืนเม่ือกำรประมูลรำคำเสร็จส้ินหรือจะถูกน ำไปหักออกจำกเงินจ่ำยช ำระถำ้หำก
กลุ่มกิจกำรชนะกำรประมูลรำคำ 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ 7,834,210 6,670,821 5,809,209 4,237,788 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 7,834,210 6,670,821 5,809,209 4,237,788 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29.4) - - 12,343,939 533,203 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่กิจกำร     
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29.4) - - 9,531,422 1,080,000 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 279,973 140,021 245,150 54,834 
เงินทดรองจ่ำย 121,562 206,869 4,000 - 

อ่ืนๆ 114,068 18,750 114,068 - 

รวม 8,349,813 7,036,461 28,047,788 5,905,825 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 7,834,210 6,670,821 5,809,209 4,237,788 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

เกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 7,834,210 6,670,821 5,809,209 4,237,788 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 7,834,210 6,670,821 5,809,209 4,237,788 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 12,343,939 533,203 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

เกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 12,343,939 533,203 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั – สุทธิ (หมำยเหตุ 29.4) - - 12,343,939 533,203 

 
12 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 603,452,494 281,923,614 - - 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ  (9,312,015) (149,624) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธิ 594,140,479 281,773,990 - - 

 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  281,773,990 160,643,813 - - 
กำรซ้ือเพ่ิม 374,961,971 181,500,300 - - 
หกั  ปิดบญัชีดว้ยกำรรับช ำระหน้ี     
    เป็นทรัพยสิ์นรอกำรขำย (หมำยเหตุ 15) (13,634,184) - - - 
หกั  ปิดบญัชีดว้ยกำรรับช ำระหน้ี (3,160,000) - - - 
หกั  กำรจ ำหน่ำย (13,980,453) - - - 
หกั  รับเงินจำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพย ์     
    ดอ้ยคุณภำพ (22,658,454) (60,220,499) - - 
หกั  กำรดอ้ยค่ำ (9,162,391) (149,624) - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  594,140,479 281,773,990 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 299,187 สัญญำ (พ.ศ. 2560 : 
220,613 สัญญำ)โดยมีหลกัประกนัจ ำนวน 121 สัญญำ (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 7 สัญญำ) และรำคำประเมินของหลกัประกนัมีจ ำนวน
896.17 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 369.89 ลำ้นบำท) 
 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภำพ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สำมำรถวิเครำะห์นับจำกวนัท่ีซ้ือเงิน 
ใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

นอ้ยกวำ่ 1 ปี 372,967,249 181,500,300 - - 
1 - 2 ปี 153,898,154 - - - 
2 - 3 ปี - 76,861,036 - - 
3 - 4 ปี 60,748,521 23,562,278 - - 
4 - 5 ปี 15,838,570 - - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 603,452,494 281,923,614 - - 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ (ต่อ) 
 
12.1) จ ำแนกตำมประเภทสินเช่ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินเบิกเกินบญัชี 4,032,936,152 3,981,855,335 
เงินใหกู้ย้มื 16,974,407,584 11,108,578,343 
ตัว๋เงิน 358,550,288 361,074,015 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 1,287,873,574 1,881,688,891 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 10,896,162 10,900,162 
ลูกหน้ีสินเช่ือบุคคล 14,006,630,038 11,006,140,187 
อ่ืน ๆ 1,677,785,650 785,508,816 
หกั  รำยไดร้อตดับญัชี (37,745,626,954) (28,853,822,135) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี 603,452,494 281,923,614 

บวก  ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคำ้งรับ 603,452,494 281,923,614 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,312,015) (149,624) 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ 594,140,479 281,773,990 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 79,466,502 79,551,236 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 10,896,162 10,900,162 
หกั รำยไดร้อตดับญัชี (90,362,664) (90,451,398) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชี - - 

บวก ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจำกรำยไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - 

รวมเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ - - 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ (ต่อ) 
 
12.2) จ ำแนกตำมสกุลเงินและถิ่นท่ีอยู่ของลูกหนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินบำท - ในประเทศ 603,452,494 281,923,614 - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  603,452,494 281,923,614 - - 

 
12.3) จ ำแนกตำมประเภทธุรกจิ  

 

 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 

  กล่ำวถึง ต ่ำกว่ำ    
 ปกติ เป็นพิเศษ มำตรฐำน สงสัย หนีส้งสัยจะสูญ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

อุตสำหกรรมกำรผลิตและ       
   กำรพำณิชย ์ - - - - - - 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั - - - - 476,208,572 476,208,572 
กำรบริโภคส่วนบุคคล       
   เพ่ืออยูอ่ำศยั - - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - 127,243,922 127,243,922 

รวม - - - - 603,452,494 603,452,494 

 
 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 

  กล่ำวถึง ต ่ำกว่ำ    
 ปกติ เป็นพิเศษ มำตรฐำน สงสัย หนีส้งสัยจะสูญ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

อุตสำหกรรมกำรผลิตและ       
   กำรพำณิชย ์ - - - - - - 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั - - - - 181,500,300 181,500,300 
กำรบริโภคส่วนบุคคล       
   เพ่ืออยูอ่ำศยั - - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - 100,423,314 100,423,314 

รวม - - - - 281,923,614 281,923,614 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ (ต่อ) 
 

12.3) จ ำแนกตำมประเภทธุรกจิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 
  กล่ำวถึง ต ่ำกว่ำ    
 ปกติ เป็นพิเศษ มำตรฐำน สงสัย หนีส้งสัยจะสูญ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและ       
   กำรพำณิชย ์ - - - - - - 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั - - - - - - 
กำรบริโภคส่วนบุคคล       
   เพ่ืออยูอ่ำศยั - - - - - - 
อ่ืนๆ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 
  กล่ำวถึง ต ่ำกว่ำ    
 ปกติ เป็นพิเศษ มำตรฐำน สงสัย หนีส้งสัยจะสูญ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
อุตสำหกรรมกำรผลิตและ       
   กำรพำณิชย ์ - - - - - - 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั - - - - - - 
กำรบริโภคส่วนบุคคล       
   เพ่ืออยูอ่ำศยั - - - - - - 
อ่ืนๆ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

12.4) จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดช้ัน 
 

กลุ่มกิจกำรจดัชั้นเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งหมดเป็นลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ เน่ืองจำกลูกหน้ีทั้งหมดคำ้ง
ช ำระเกินกว่ำ 12 เดือน ตำมสัญญำเงินกูก่้อนท่ีกลุ่มกิจกำรจะซ้ือลูกหน้ีเหล่ำน้ีจำกสถำบนักำรเงิน กลุ่มกิจกำรจดัชั้นลูกหน้ี
ตำมค ำนิยำมของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำหรือไม่ โดยพิจำรณำจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับช ำระ (ซ่ึงรวมถึง 
มูลค่ำหลักประกัน) จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภำพในอนำคตเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชี ตำมแต่ละประเภท 
และสถำนะทำงคดีและระยะเวลำนบัจำกวนัท่ีลูกหน้ีช ำระหน้ีคร้ังสุดทำ้ยกบัสถำบนักำรเงิน และจะตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ในกรณี ท่ีกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตท่ีปรับใหม่ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเร่ิมแรก  
(original effective interest rate) ท่ีสะทอ้นคุณภำพของสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัที่ในงบกำรเงินนั้นต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ (ต่อ) 
 
12.4) จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดช้ัน (ต่อ) 

 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สำมำรถวเิครำะห์นบัจำกวนัที่ผดินัด
ช ำระหน้ี ตำมสัญญำเงินกูข้องเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 มูลค่ำตำมบัญชี 
มูลค่ำหลงัหัก
หลกัประกนั 

ค่ำเผ่ือหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

กำรจัดช้ันหนี้ บำท บำท บำท 
    

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 603,452,494 127,243,922 9,312,015 

รวม 603,452,494 127,243,922 9,312,015 

 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 มูลค่ำตำมบัญชี 
มูลค่ำหลงัหัก 
หลกัประกนั 

ค่ำเผ่ือหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

กำรจัดช้ันหนี้ บำท บำท บำท 
    

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 281,923,614 100,423,314 149,624 

รวม 281,923,614 100,423,314 149,624 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ - สุทธิ (ต่อ) 
 
12.4) จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดช้ัน (ต่อ) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 

 มูลค่ำตำมบัญชี 
มูลค่ำหลงัหัก 
หลกัประกนั 

ค่ำเผ่ือหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

กำรจัดช้ันหนี้ บำท บำท บำท 
    

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ - - - 

รวม - - - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 

 มูลค่ำตำมบัญชี 
มูลค่ำหลงัหัก 
หลกัประกนั 

ค่ำเผ่ือหนี้ 
สงสัยจะสูญ 

กำรจัดช้ันหนี้ บำท บำท บำท 
    

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่ำวถึงเป็นพิเศษ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ - - - 

รวม - - - 

 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทัลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร สัดส่วนของสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทัย่อยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสัดส่วนท่ีถือหุ้นสำมญั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 
   สัดส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว สัดส่วน วธีิรำคำทุน 

   โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 กำรถือหุ้น พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
ช่ือบริษทั 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 พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ 
   เซอร์วิส จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั 
   ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั) 

ประเทศไทย บริกำรเจรจำ ติดตำมและเร่งรัด
หน้ีและศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้ 
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บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั ประเทศไทย บริกำรสินเช่ือส่วนบุคคล 70.00 50,000 - 50,000 - 70.00 35,000 - 
   หกั  กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน (2,000) (2,000) 

         208,000 169,000 

 
เม่ือวนัที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 ไดอ้นุมติักำรลงทุนใน บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ โดยบริษทัไดล้งทุนหุน้สำมญั เป็น
จ ำนวน 3,499,999 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงิน 34,999,990 บำท โดยบริษัท ชโย แคปปิตอล จ ำกัด ได้รับช ำระค่ำหุ้นเรียบร้อยแล้วและได้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทกับ กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
เม่ือวนัที่ 14 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของ บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั ไดอ้นุมติักำรเปล่ียนแปลงช่ือจำก บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั เป็นบริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด และอนุมติักำรเพ่ิมทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เป็นจ ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บำท ให้กับบริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ 
โดยบริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั ไดช้ ำระเงินค่ำหุน้เรียบร้อยแลว้และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือและเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดนิ 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 
ส่วนปรับปรุงอำคำร

ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 1,397,916 1,569,052 - 2,966,968 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,144,905) - (1,144,905) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,397,916 424,147 - 1,822,063 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,397,916 424,147 - 1,822,063 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 7,000,000 511,218 7,511,218 

ค่ำเส่ือมรำคำ  - (237,629) - (237,629) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 1,397,916 7,186,518 511,218 9,095,652 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 1,397,916 8,569,052 511,218 10,478,186 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,382,534) - (1,382,534) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,397,916 7,186,518 511,218 9,095,652 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,397,916 7,186,518 511,218 9,095,652 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 192,318 - 192,318 

ค่ำเส่ือมรำคำ  - (464,598) - (464,598) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 1,397,916 6,914,238 511,218 8,823,372 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 1,397,916 8,761,370 511,218 10,670,504 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,847,132) - (1,847,132) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,397,916 6,914,238 511,218 8,823,372 

 
ค่ำเส่ือมรำคำในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 464,598 บำท (พ.ศ. 2560 : 237,629 บำท) ไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดนิ 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (2,566,370) (2,566,370) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ  4,661,218 6,286,722 10,947,940 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,661,218 6,286,722 10,947,940 
ค่ำเส่ือมรำคำ  - (442,655) (442,655) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 4,661,218 5,844,067 10,505,285 
    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (3,009,025) (3,009,025) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ  4,661,218 5,844,067 10,505,285 
    

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,661,218 5,844,067 10,505,285 

ค่ำเส่ือมรำคำ  - (442,654) (442,654) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 4,661,218 5,401,413 10,062,631 
    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม -  (3,451,679) (3,451,679) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ  4,661,218 5,401,413 10,062,631 

 
ค่ำเส่ือมรำคำในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 442,654  บำท (พ.ศ. 2560 : 442,655 บำท) ไดร้วมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ไม่มีอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนของกิจกำร (พ.ศ. 2560 : 0.36 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนั
เพ่ือขอเปิดวงเงินกูย้มืกบัสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2560 : 60 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุ 20) 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในท่ีดิน และอำคำรในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำเท่ำกบั  
18.10 ลำ้นบำท และ 15.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้งและประเภท
ของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีมีกำรประเมินนั้น 
 

กลุ่มกิจกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชว้ธีิรำคำตลำด ซ่ึงถือเป็นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 2 
 

จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำ - - 2,244,000 2,244,000 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก     
   อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิด     
   รำยไดค่้ำเช่ำส ำหรับปี - - (442,654) (442,655) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก     
   อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนซ่ึงไม่ไดก่้อใหเ้กิด     

   รำยไดค่้ำเช่ำส ำหรับปี - - - - 

รวม - - 1,801,346 1,801,345 
 

15 ทรัพย์สินรอกำรขำย - สุทธิ  
 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  - - - - 
กำรซ้ือเพ่ิม 2,875,215 - - - 
ปิดบญัชีดว้ยกำรรับช ำระหน้ีเป็น     
   ทรัพยสิ์นรอกำรขำย (หมำยเหตุ 12)    13,634,184 - - - 

กำรจ ำหน่ำย (11,265,981) - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 5,243,418 - - - 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดนิ 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 

เคร่ืองตกแต่ง 
และติดตั้ง ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 8,767,080 27,694,481 5,649,941 5,509,298 6,351,835 53,972,635 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (5,119,947) (4,082,447) (3,849,362) (1,073,755) (14,125,511) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 8,767,080 22,574,534 1,567,494 1,659,936 5,278,080 39,847,124 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 8,767,080 22,574,534 1,567,494 1,659,936 5,278,080 39,847,124 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 88,000 2,185,117 - - 2,273,117 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - - (12,117) (26,928) - (39,045) 

ค่ำเส่ือมรำคำ  - (1,373,289) (600,488) (567,863) (1,421,389) (3,963,029) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 8,767,080 21,289,245 3,140,006 1,065,145 3,856,691 38,118,167 
       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 8,767,080 27,782,481 5,467,909 5,431,597 6,351,835 53,800,902 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (6,493,236)  (2,327,903) (4,366,452) (2,495,144) (15,862,735) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 8,767,080 21,289,245 3,140,006 1,065,145 3,856,691 38,118,167 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ที่ดนิ 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 

เคร่ืองตกแต่ง 
และติดตั้ง ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 8,767,080 21,289,245 3,140,006 1,065,145 3,856,691 38,118,167 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 36,000 823,901 23,200 2,552,280 3,435,381 
กำรจ ำหน่ำย - สุทธิ - - - - (949,565) (949,565) 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - - (16,675) (15,741) - (32,416) 
กำรดอ้ยค่ำ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 
ค่ำเส่ือมรำคำ  - (1,389,164) (879,584) (388,565) (1,346,567) (4,003,880) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 8,767,080 17,130,044 3,067,648 684,039 4,112,839 33,761,650 
       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 8,767,080 27,818,481 6,231,344 4,011,645 6,642,280 53,470,830 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (7,882,400) (3,163,696) (3,327,606) (2,529,441) (16,903,143) 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 8,767,080 17,130,044 3,067,648 684,039 4,112,839 33,761,650 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดนิ 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 
เคร่ืองตกแต่ง 

และติดตั้ง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 5,503,778 16,954,022 3,422,610 4,258,604 30,139,014 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (3,478,965) (3,014,925) (3,502,845) (9,996,735) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 5,503,778 13,475,057 407,685 755,759 20,142,279 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,503,778 13,475,057 407,685 755,759 20,142,279 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 88,000 2,128,154 - 2,216,154 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - - (166) (1,853) (2,019) 

ค่ำเส่ือมรำคำ  - (848,328) (141,668) (328,098) (1,318,094) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 5,503,778 12,714,729 2,394,005 425,808 21,038,320 

      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำทุน 5,503,778 17,042,022 3,341,205 2,859,599 28,746,604 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (4,327,293) (947,200) (2,433,791) (7,708,284) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 5,503,778 12,714,729 2,394,005 425,808 21,038,320 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดนิ 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 
เคร่ืองตกแต่ง 

และติดตั้ง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,503,778 12,714,729 2,394,005 425,808 21,038,320 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 36,000 678,308 5,200 719,508 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - - (5,157) (15,741) (20,898) 
กำรดอ้ยค่ำ - (2,806,037)  - - (2,806,037) 
ค่ำเส่ือมรำคำ  - (852,141) (583,092) (153,528) (1,588,761) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 5,503,778 9,092,551 2,484,064 261,739 17,342,132 
      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 5,503,778 17,078,022 3,987,924 2,818,799 29,388,523 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (5,179,434) (1,503,860) (2,557,060) (9,240,354) 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - (2,806,037) - - (2,806,037) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 5,503,778 9,092,551 2,484,064 261,739 17,342,132 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ไม่มีท่ีดินและอำคำรของกิจกำร (พ.ศ. 2560 : 26.91 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเพ่ือขอเปิดวงเงินกูย้มื กบัสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2560 : 60 ลำ้นบำท) 
(หมำยเหตุ 20) 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ยยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 4,918,030 4,090,000 - - 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,247,257) (2,232,738) - - 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,670,773 1,857,262 - - 

 
17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ รวม 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 116,385 116,385 - - 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (45,742) (45,742) - - 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 70,643 70,643 - - 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 70,643 70,643 - - 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,808,450 1,808,450 1,408,450 1,408,450 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (142,100) (142,100) (73,789) (73,789) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,736,993 1,736,993 1,334,661 1,334,661 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 1,924,835 1,924,835 1,408,450 1,408,450 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (187,842) (187,842) (73,789) (73,789) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,736,993 1,736,993 1,334,661 1,334,661 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ รวม 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,736,993 1,736,993 1,334,661 1,334,661 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,030,890 1,030,890 830,890 830,890 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (727,400) (727,400) (524,505) (524,505) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 2,040,483 2,040,483 1,641,046 1,641,046 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 2,955,725 2,955,725 2,239,340 2,239,340 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (915,242) (915,242) (598,294) (598,294) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,040,483 2,040,483 1,641,046 1,641,046 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใช ้     
      ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน 15,338 - - - 
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใช ้     

      ประโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 14,459,679 12,763,426 512,181 506,714 

 14,475,017 12,763,426 512,181 506,714 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่ำย     
      ช ำระภำยใน 12 เดือน (437) (6,623) - (775) 
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่ำย     

      ช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

 (437) (6,623) - (775) 
     

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 14,474,580 12,756,803 512,181 505,939 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 12,756,803 13,060,703 505,939 399,031 
เพ่ิม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 27) 1,763,674 (438,694) 57,550 (29,320) 

(ลด)เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (45,897) 134,794 (51,308) 136,228 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 14,474,580 12,756,803 512,181 505,939 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียัง
ไม่เกิดขึน้จริงของ
เงินลงทุนเผ่ือขำย 

เงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อย

คุณภำพ 

ภำระผูกพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน 

 
 

รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - 12,246,113 517,313 12,763,426 
เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุน  - 1,690,280 73,394 1,763,674 

ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - (52,083) (52,083) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - 13,936,393 538,624 14,475,017 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 6,186 - 437 6,623 

ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,186) - - (6,186) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - 437 437 

     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - 12,761,494 303,877 13,065,371 
(ลด)เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุน  - (515,381) 76,687 (438,694) 

เพ่ิมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 136,749 136,749 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - 12,246,113 517,313 12,763,426 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 4,668 - - 4,668 

เพ่ิมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,518 - 437 1,955 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 6,186 - 437 6,623 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวำ่งปี มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียัง
ไม่เกิดขึน้จริงของ
เงินลงทุนเผ่ือขำย 

เงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อย

คุณภำพ 

ภำระผูกพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน 
 

รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 506,714 506,714 
เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุน - - 57,550 57,550 

ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - (52,083) (52,083) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - 512,181 512,181 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 775 - - 775 

ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (775) - - (775) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - - - 

     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - 101,271 298,020 399,291 
(ลด)เพ่ิมในก ำไรหรือขำดทุน - (101,271) 71,951 (29,320) 

เพ่ิมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 136,743 136,743 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - - 506,714 506,714 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 260 - - 260 
เพ่ิมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 515 - - 515 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 775 - - 775 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,327,519 596,678 1,188,223 334,082 

เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29.4) - - 183,792 24,867 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 13,175,783 11,106,576 5,435,788 6,358,027 

อ่ืน ๆ 826,178 734,668 525,947 425,948 

รวม  15,329,480 12,437,922 7,333,750 7,142,924 

 
20 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
ส่วนของเงินกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหน่ึงปี 

    

      เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 14,330,248 20,276,513 - - 

     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 17,101,392 30,604,479 - - 

เงินกู้ยืมรวม 31,431,640 50,880,992 - - 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรเคล่ือนไหวส ำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 วิเครำะห์ 
ไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 50,880,992 - - - 
เงินกูย้มืเพ่ิม 39,789,980 57,639,830 - - 
จ่ำยคืนเงินกู ้ (59,600,000) (6,800,000) - - 

ตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มื 360,668 41,162 - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 31,431,640 50,880,992 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน มีดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเก่ียวข้องกัน จ ำนวนเงิน  2,366,208  บำท  
(พ.ศ. 2560 : 1,028,185 บำท) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี (พ.ศ. 2560 : MLR ต่อปี)  
โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนภำยใน 3 ปี 
 
บริษทัและบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ไดค้  ้ ำประกันเงินกู้ยืมของบริษทั บริหำรสินทรัพยช์โย จ ำกัด 
(บริษทัยอ่ย) เตม็จ ำนวนส ำหรับเงินกูย้มืจ  ำนวน 40 ลำ้นบำท 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

เงินกูย้มื     
   อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี - - - - 
   อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 31,431,640 50,880,992 - - 

รวมเงินกูย้ืม 31,431,640 50,880,992 - - 

 
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ร้อยละ 6.65 ร้อยละ 6.41 ไม่มี ไม่มี 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ) 
 
รำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มื มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 31,431,640 50,880,992 31,430,535 50,736,599 

 31,431,640 50,880,992 31,430,535 50,736,599 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชีเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำด ร้อยละ MLR ต่อปี (พ.ศ. 2560 : MLR ต่อปี) 
และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำว มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี  14,330,248 20,276,513 - - 
ระหวำ่ง 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 14,330,248 20,276,513 - - 
ระหวำ่ง 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,771,144 10,327,966 - - 

 31,431,640 50,880,992 - - 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     

   เม่ือเกษียณอำย ุ 2,705,558 2,585,321 2,574,737 2,534,024 

หน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 2,705,558 2,585,321 2,574,737 2,534,024 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  2,585,321 1,519,611 2,534,024 1,490,100 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 333,128 332,603 254,768 310,440 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 47,525 51,519 46,361 49,769 

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ (260,416) 681,588 (260,416) 683,715 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2,705,558 2,585,321 2,574,737 2,534,024 

 
ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับแต่ละรำยกำรดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 333,128 332,603 254,768 310,440 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 47,525 51,519 46,361 49,769 

รวม (ส่วนใหญ่แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ 
  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 380,653 384,122 301,129 360,209 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ     
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (260,416) 681,588 (260,416) 683,715 
 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคิดลด 1.94 - 3.33 2.08 - 3.33 2.11 2.08 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน 
    (ข้ึนอยูก่บัช่วงอำย)ุ 

 
0.00 - 34.00 

 
0.00 - 34.00 

 
0.00 - 34.00 

 
0.00 - 34.00 

อตัรำกำรเสียชีวติ ร้อยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 
กำรเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพิม่ขึน้ของ 

ภำระผูกพนั 
กำรลดลงของ 
ภำระผูกพนั 

 ร้อยละ บำท บำท 
    

อตัรำคิดลด - ร้อยละ 0.50 97,691 - 
อตัรำคิดลด + ร้อยละ 0.50 - 92,507 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 0.50 - 100,240 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน + ร้อยละ 0.50 104,699 - 
อตัรำกำรเสียชีวติ - ร้อยละ 0.50 637 - 
อตัรำกำรเสียชีวติ + ร้อยละ 0.50 - 637 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ร้อยละ 10.00 151,065 - 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน + ร้อยละ 10.00 - 136,791 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 
กำรเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพิม่ขึน้ของ 

ภำระผูกพนั 
กำรลดลงของ 
ภำระผูกพนั 

 ร้อยละ บำท บำท 
    

อตัรำคิดลด - ร้อยละ 0.50 94,096 - 
อตัรำคิดลด + ร้อยละ 0.50 - 89,155 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 0.50 - 96,872 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน + ร้อยละ 0.50 101,119 - 
อตัรำกำรเสียชีวติ - ร้อยละ 0.50 620 - 
อตัรำกำรเสียชีวติ + ร้อยละ 0.50 - 620 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ร้อยละ 10.00 144,045 - 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน + ร้อยละ 10.00 - 131,101 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 
กำรเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพิม่ขึน้ของ 

ภำระผูกพนั 
กำรลดลงของ 
ภำระผูกพนั 

 ร้อยละ บำท บำท 
    

อตัรำคิดลด - ร้อยละ 0.50 93,882 - 
อตัรำคิดลด + ร้อยละ 0.50 - 88,756 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 0.50 - 83,466 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน + ร้อยละ 0.50 87,101 - 
อตัรำกำรเสียชีวติ - ร้อยละ 0.50 534 - 
อตัรำกำรเสียชีวติ + ร้อยละ 0.50 - 534 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ร้อยละ 10.00 125,049 - 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน + ร้อยละ 10.00 - 113,547 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 
กำรเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพิม่ขึน้ของ 

ภำระผูกพนั 
กำรลดลงของ 
ภำระผูกพนั 

 ร้อยละ บำท บำท 
    

อตัรำคิดลด - ร้อยละ 0.50 91,444  -    
อตัรำคิดลด + ร้อยละ 0.50 -    86,497  
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 0.50 -    81,431  
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน + ร้อยละ 0.50 84,927  -    
อตัรำกำรเสียชีวติ - ร้อยละ 0.50 525  -    
อตัรำกำรเสียชีวติ + ร้อยละ 0.50 -    525  
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ร้อยละ 10.00 120,600  -    
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน + ร้อยละ 10.00 -    109,988  



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกับ (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน 
รอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่มีกำรคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 148,029 2,253,301 - 5,284,679 7,686,009 

รวม 148,029 2,253,301 - 5,284,679 7,686,009 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - 148,029 2,253,301 5,284,679 7,686,009 

รวม - 148,029 2,253,301 5,284,679 7,686,009 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีไม่มีกำรคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - 2,253,301 - 4,883,966 7,137,267 

รวม - 2,253,301 - 4,883,966 7,137,267 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 3 ปี ระหว่ำง 3 - 5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - -  2,253,301   4,883,966  7,137,267 

รวม - -  2,253,301   4,883,966  7,137,267 

 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุคือ 8.46 - 25.98 ปี (พ.ศ. 2560 : 9.46 - 26.98 ปี) 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 ทุนเรือนหุ้น 
 งบกำรเงินรวม 
    ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำก  
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมัญท่ีออก 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 
เพ่ิมหุน้สำมญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 - 403,200,000 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้ - - (12,233,624) - (12,233,624) 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 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 
เพ่ิมหุน้สำมญั - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมัญท่ีออก ส่วนเกนิมูลค่ำ  
 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญสุทธิ รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 
เพ่ิมหุน้สำมญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 403,200,000 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้ - - (12,233,624) (12,233,624) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376 
     

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

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

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติักำรออกหุ้นสำมัญ 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
หุน้ หุน้ละ 2.38 บำท) เป็นจ ำนวนเงินรวม 403.20 ลำ้นบำท (ส่วนเกินมูลค่ำหุน้จ ำนวน 333.20 ลำ้นบำท) หุ้นสำมญัของบริษทัไดรั้บ
กำรอนุมติัใหเ้ร่ิมมีกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัที่ 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) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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23 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 300,000 300,000 300,000 300,000 

จดัสรรระหวำ่งปี 6,962,746 - 6,962,746 - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 7,262,746 300,000 7,262,746 300,000 

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

24 เงินปันผล 
 
เม่ือวนัที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2560 ในอตัรำ
หุน้ละ 0.05 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 28 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 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 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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25 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย 1,842,461 336,461 1,542,996 70,965 
รำยไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำร 

- - 9,776,355 1,168,767 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29.3) 
รำยไดค่้ำบริหำรงำนจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   (หมำยเหตุ 29.3) - - 25,920,000 22,800,000 
รำยไดเ้งินปันผลจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 29.3) - - 72,196,997 - 
รำยไดค่้ำเช่ำ - 28,138 - 28,138 
รำยไดค่้ำเช่ำจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29.3) - - 2,244,000 2,244,000 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 106,510 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะส้ัน     
   (หมำยเหตุ 9) 16,171 - 4,436 - 

รำยไดอ่ื้นๆ 260,711 211,831 1,175 7,981 

รวม 2,225,853 576,430 111,685,959 26,319,851 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 59,523,909 54,001,799 37,043,298 37,094,538 

ค่ำใชจ่้ำยเพ่ือกำรติดตำมหน้ี 47,926,173 35,620,169 181,074 589,182 

ค่ำบริกำรวชิำชีพ 6,615,333 10,883,065 4,360,333 8,494,540 

ค่ำสำธำรณูปโภค 7,632,436 5,890,491 4,450,586 3,990,666 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  5,195,875 4,342,758 2,555,917 1,834,538 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 
   (หมำยเหตุ 16) 2,806,037  - 2,806,037 - 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินใหสิ้นเช่ือ     

   แก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ (หมำยเหตุ 12) 9,162,391 149,624 - - 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 174,942 116,233 81,009 27,782 

ค่ำเบ้ียประกนั 155,666 327,737 68,684 48,830 

ค่ำโฆษณำประชำสัมพนัธ์ 1,218,811 213,312 984,597 213,100 

ค่ำรับรอง 208,944 213,793 186,370 166,929 

ค่ำใชจ่้ำยบวกกลบัทำงภำษี 637,904 27,210 28,098 21,892 

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 3,677,562 2,284,975 - - 

ค่ำบริหำรกิจกำร 1,151,500 937,000 1,146,000 934,500 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 6,369,330 3,502,852 3,539,092 1,336,753 

รวม 152,456,813 118,511,018 57,431,095 54,753,250 
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27 ภำษีเงินได้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส ำหรับ     

   ก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี 25,610,322 28,113,360 1,523,500 1,368,744 

รวมภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน 25,610,322 28,113,360 1,523,500 1,368,744 
     

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี:     

รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 18) (1,763,674) 438,694 (57,550) 29,320 

รวมภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (1,763,674) 438,694 (57,550) 29,320 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 23,846,648 28,552,054 1,465,950 1,398,064 
 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรและของบริษทัมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 109,281,737 86,792,445 89,989,542 7,104,294 

 
    

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 และ     
   นอ้ยกวำ่ 300,000 ยกเวน้      
   300,000 ถึง 3,000,000 ร้อยละ 15     
    มำกกวำ่ 3,000,000 ร้อยละ 20 21,684,848  17,997,908  
   (พ.ศ. 2560 : อตัรำภำษีร้อยละ 20 และ     
   นอ้ยกวำ่ 300,000 ยกเวน้      
   มำกกวำ่   300,000  ร้อยละ 10)  16,733,694  1,420,859 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี - (30,816) (14,439,399) - 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้เพ่ิมทำงภำษี (2,736,247) (186,585) (2,666,243) (128,603) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 2,598,043 335,989 573,684 105,740 
   รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ท่ีไม่รับรู้ทำงบญัชีแต่ใหถื้อเป็น     

      รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ตำมประมวลรัษฎำกร 2,300,004 11,699,772 - 68 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 23,846,648 28,552,054 1,465,950 1,398,064 
 

อตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัเป็นร้อยละ 21.82 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 32.90) 
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28 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งปี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     
   ของบริษทัใหญ่ (บำท) 85,459,430 58,240,391 88,523,592 5,706,230 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดย     

    ผูถื้อหุน้ (หุน้)  532,383,562 420,000,000 532,383,562 420,000,000 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.1605 0.1387 0.1663 0.0136 
 

กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

29 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกิจกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้ นมีอ  ำนำจควบคุมกิจกำร หรือถูกควบคุมโดยกิจกำร หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกิจกำร  
รวมถึงกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกำร บริษทัร่วม
และบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจกำรซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคัญ
รวมทั้ งกรรมกำรและพนักงำนของกิจกำรตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้ น กิจกำรและบุคคลทั้ งหมด 
ถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร 
 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 

กิจกำรถือหุ้นโดยคุณสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ในสัดส่วนร้อยละ 56.24% ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 74.74 ของจ ำนวน 
หุน้ทั้งหมด)  
 

รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนท ำตำมประเพณีกำรคำ้และตำมสัญญำ 
 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
  

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ชโย จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั  (เดิมช่ือ บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั) บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย แคปิตอล จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย เงินด่วน จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ชะยะ ลอว ์เฟิร์ม จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ซีซี อลัไลแอนซ์ จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั 
คุณสุขสันต ์ยศะสินธุ์ ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำรส ำคญั 
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29 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
29.1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนี้สิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 6,418,600 6,354,545 

 - - 6,418,600 6,354,545 

 
29.2) ต้นทุนกำรให้บริกำรและบริหำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเช่ำ     

    ผูบ้ริหำรส ำคญั 1,362,000 1,150,000 1,226,000 1,030,000 

 1,362,000 1,150,000 1,226,000 1,030,000 

 
29.3) รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค่้ำเช่ำ     

   บริษทัยอ่ย - - 2,244,000 2,244,000 

 - - 2,244,000 2,244,000 

     
ค่ำบริหำรงำน     

   บริษทัยอ่ย - - 25,920,000 22,800,000 

 - - 25,920,000 22,800,000 

     
เงินปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 72,196,997 - 

 - - 72,196,997 - 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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29 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
29.3) รำยได้อ่ืน (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย     

   บริษทัยอ่ย - - 9,776,355 1,168,767 

 - - 9,776,355 1,168,767 

 
29.4) ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรให้และรับบริกำร และดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนี้กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 12,343,939 533,203 

รวมลูกหน้ีกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 11) - - 12,343,939 533,203 

     
ดอกเบีย้ค้ำงรับกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 9,531,422 1,080,000 
รวมดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 11) - - 9,531,422 1,080,000 

     
เจ้ำหนี้กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 183,792 24,867 

รวมเจำ้หน้ีกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19) - - 183,792 24,867 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

88 

 

29 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
29.5) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม - - 21,000,000 18,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระหวำ่งปี     

   บริษทัยอ่ย - - 330,200,100 3,000,000 
เงินกูจ่้ำยคืนระหวำ่งปี     

   บริษทัยอ่ย - - (5,000,000) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - - 346,200,100 21,000,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยครบก ำหนดช ำระเม่ือทวงถำม เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่
บริษทัยอ่ยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 6 ต่อปี)  
 

29.6) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ำยแก่กรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร  
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์   
   ระยะส้ันอ่ืน 10,483,812 10,017,531 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 205,954 242,560 

รวม 10,689,766 10,260,091 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มกิจกำรตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย สินทรัพยท์ำงกำรเงิน เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำร 
ท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้เงินลงทุนระยะส้ัน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ เงินประกนักำรซ้ือเงิน
ใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำซ้ือ 
 
30.1) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด  

 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 อตัรำดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้ำงองิ อตัรำ ไม่มีอัตรำ  

รำยกำร ตำมอตัรำตลำด ดอกเบีย้คงที่ ดอกเบีย้ รวม 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 130,598,106 50,884 17,858,521 148,507,511 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 2,440,189 - 2,440,189 
เงินลงทุนระยะส้ัน - 467,563 - 467,563 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 8,349,813 8,349,813 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - 603,452,494 - 603,452,494 
เงินประกนักำรซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่     
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - - 6,193,027 6,193,027 

รวม 130,598,106 606,411,130 32,401,361 769,410,597 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 15,329,480 15,329,480 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 2,301,602 - 2,301,602 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 31,431,640 - - 31,431,640 

รวม 31,431,640 2,301,602 15,329,480 49,062,722 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
30.1) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 อตัรำดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้ำงองิ อตัรำ ไม่มีอัตรำ  

รำยกำร ตำมอตัรำตลำด ดอกเบีย้คงที่ ดอกเบีย้ รวม 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 35,762,790 50,360 21,918,342 57,731,492 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 2,908,631 - 2,908,631 
เงินลงทุนระยะส้ัน - 459,714 774,383 1,234,097 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 7,036,461 7,036,461 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - 281,923,614 - 281,923,614 

รวม 35,762,790 285,342,319 29,729,186 350,834,295 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 12,437,922 12,437,922 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 2,111,098 - 2,111,098 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 50,880,992 - - 50,880,992 

รวม 50,880,992 2,111,098 12,437,922 65,430,012 

 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
30.1) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 

 อตัรำดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้ำงองิ อตัรำ ไม่มีอัตรำ  

รำยกำร ตำมอตัรำตลำด ดอกเบีย้คงที่ ดอกเบีย้ รวม 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 51,087,114 - 21,852 51,108,966 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 2,126,732 - 2,126,732 
เงินลงทุนระยะส้ัน - 256,296 - 256,296 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 28,047,788 28,047,788 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่     
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 346,200,100 - 346,200,100 

รวม 51,087,114 348,583,128 28,069,640 427,739,882 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 7,333,750 7,333,750 

รวม - - 7,333,750 7,333,750 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
30.1) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 

 อตัรำดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้ำงองิ อตัรำ ไม่มีอัตรำ  

รำยกำร ตำมอตัรำตลำด ดอกเบีย้คงที่ ดอกเบีย้ รวม 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15,369,600 - 61,140 15,430,740 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 2,598,399 - 2,598,399 
เงินลงทุนระยะส้ัน - 250,621 262,712 513,333 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 5,905,825 5,905,825 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่     
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,000,000 - 21,000,000 

รวม 15,369,600 23,849,020 6,229,677 45,448,297 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 7,142,924 7,142,924 

รวม - - 7,142,924 7,142,924 

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

30.1) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (ต่อ) 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่ใหม่หรือวันครบก ำหนด อัตรำดอกเบี้ย   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ตำมอัตรำ ไม่มี  
 ทวงถำม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลำด อัตรำดอกเบี้ย รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 50,884 - - - 130,598,106 17,858,521 148,507,511 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช้ - - 200,000 2,240,189 - - - 2,440,189 
เงินลงทุนระยะสั้น - - 467,563 - - - - 467,563 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 8,349,813 8,349,813 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - - - 603,452,494 - - - 603,452,494 
เงินประกนักำรซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่         

       สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - - - - - - 6,193,027 6,193,027 

รวม - 50,884 667,563 605,692,683 - 130,598,106 32,401,361 769,410,597 
         

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 15,329,480 15,329,480 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 181,673 756,995 1,362,934 - - - 2,301,602 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - - - 31,431,640 - 31,431,640 

รวม - 181,673 756,995 1,362,934 - 31,431,640 15,329,480 49,062,722 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่ใหม่หรือวันครบก ำหนด อัตรำดอกเบี้ย   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ตำมอัตรำ ไม่มี  
 ทวงถำม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลำด อัตรำดอกเบี้ย รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 50,360 - - - 35,762,790 21,918,342 57,731,492 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช้ - - 1,163,331 1,745,300 - - - 2,908,631 
เงินลงทุนระยะสั้น - - 459,714 - - - 774,383 1,234,097 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 7,036,461 7,036,461 

เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - - - 281,923,614 - - - 281,923,614 

รวม - 50,360 1,623,045 283,668,914 - 35,762,790 29,729,186 350,834,295 
         

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 12,437,922 12,437,922 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 144,391 450,144 1,516,563 - - - 2,111,098 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - - - 50,880,992 - 50,880,992 

รวม - 144,391 450,144 1,516,563 - 50,880,992 12,437,922 65,430,012 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

30.1) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (ต่อ) 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่ใหม่หรือวันครบก ำหนด อัตรำดอกเบี้ย   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ตำมอัตรำ ไม่มี  
 ทวงถำม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลำด อัตรำดอกเบี้ย รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - 51,087,114 21,852 51,108,966 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช้ - - 200,000 1,926,732 - - - 2,126,732 
เงินลงทุนระยะสั้น - - 256,296 - - - - 256,296 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 28,047,788 28,047,788 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่         

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346,200,100 - - - - - - 346,200,100 

รวม 346,200,100 - 456,296 1,926,732 - 51,087,114 28,069,640 427,739,882 
         

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 7,333,750 7,333,750 

รวม - - - - - - 7,333,750 7,333,750 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 

 ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่ใหม่หรือวันครบก ำหนด อัตรำดอกเบี้ย   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ตำมอัตรำ ไม่มี  
 ทวงถำม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลำด อัตรำดอกเบี้ย รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - 15,369,600 61,140 15,430,740 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช้ - - 1,163,331 1,435,068 - - - 2,598,399 
เงินลงทุนระยะสั้น - - 250,621 - - - 262,712 513,333 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 5,905,825 5,905,825 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่         

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,000,000 - - - - - - 21,000,000 

รวม 21,000,000 - 1,413,952 1,435,068 - 15,369,600 6,229,677 45,448,297 
         

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - 7,142,924 7,142,924 

รวม - - - - - - 7,142,924 7,142,924 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

30.1) ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (ต่อ) 
 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีก่อให้เกิดรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีค  ำนวณ 
โดยถัวเฉล่ียจำกยอดคงเหลือในระหว่ำงปีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน อัตรำเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปันผล 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เป็นดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถัวเฉลีย่ เงนิปันผล อตัรำเฉลีย่ ถัวเฉลีย่ เงนิปันผล อตัรำเฉลีย่ 

รำยกำร ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 289.26 1.80 0.62 101.33 0.32 0.32 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2.28 0.03 1.32 2.52 0.02 0.79 
เงินลงทุนระยะสั้น 0.86 0.02 2.33 1.23 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ 433.00 212.87 49.16 188.55 162.01 85.92 

รวม 725.40 214.72  293.63 162.35  
       
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 1.94 0.14 7.22 2.32 0.19 8.19 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 33.22 2.73 8.22 47.67 1.03 2.16 

รวม 35.16 2.87  49.99 1.22  
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถัวเฉลีย่ เงนิปันผล อตัรำเฉลีย่ ถัวเฉลีย่ เงนิปันผล อตัรำเฉลีย่ 

รำยกำร ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 186.14 1.51 0.81 15.57 0.06 0.39 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 1.97 0.03 1.52 2.21 0.02 0.90 
เงินลงทุนระยะสั้น 0.65 0.02 3.08 0.51 - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 223.65 9.78 4.37 19.50 1.17 6.00 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - 0.01 - - 0.01 - 

รวม 412.41 11.35  37.79 1.26  
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

30.2) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 

วนัท่ีท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม 
รำยกำร บำท บำท บำท บำท 

     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 148,456,627 50,884 - 148,507,511 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 200,000 2,240,189 2,440,189 
เงินลงทุนระยะส้ัน - 467,563 - 467,563 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 8,349,813 - 8,349,813 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - - 603,452,494 603,452,494 
เงินประกนักำรซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพย ์     

     ดอ้ยคุณภำพ - 6,193,027 - 6,193,027 

รวม 148,456,627 15,261,287 605,692,683 769,410,597 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 15,329,480 - 15,329,480 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 938,668 1,362,934 2,301,602 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 14,330,248 17,101,392 31,431,640 

รวม - 30,598,396 18,464,326 49,062,722 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
30.2)  ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
วนัท่ีท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 เม่ือทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม 
รำยกำร บำท บำท บำท บำท 

     

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 57,681,132 50,360 - 57,731,492 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 1,163,331 1,745,300 2,908,631 
เงินลงทุนระยะส้ัน 774,383 459,714 - 1,234,097 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 7,036,461 - 7,036,461 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ - - 281,923,614 281,923,614 

รวม 58,455,515 8,709,866 283,668,914 350,834,295 

     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 12,437,922 - 12,437,922 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 594,535 1,516,563 2,111,098 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 20,276,513 30,604,479 50,880,992 

รวม - 33,308,970 32,121,042 65,430,012 

 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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30 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

30.2) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ)  
 
วนัท่ีท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 
 เม่ือทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 51,108,966 - - 51,108,966 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 200,000 1,926,732 2,126,732 
เงินลงทุนระยะส้ัน - 256,296 - 256,296 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 28,047,788 - 28,047,788 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกำร     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346,200,100 - - 346,200,100 

รวม 397,309,066 28,504,084 1,926,732 427,739,882 
     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 7,333,750 - 7,333,750 

รวม - 7,333,750 - 7,333,750 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2560 
 เม่ือทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15,430,740 - - 15,430,740 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 1,163,331 1,435,068 2,598,399 
เงินลงทุนระยะส้ัน 262,712 250,621 - 513,333 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 5,905,825 - 5,905,825 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจกำร     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,000,000 - - 21,000,000 

รวม 36,693,452 7,319,777 1,435,068 45,448,297 
     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 7,142,924 - 7,142,924 

รวม - 7,142,924 - 7,142,924 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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31 ภำระผูกพนั 
 
กลุ่มกิจกำรและกิจกำร มีภำระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 
31.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 416,622 482,549 240,411 402,511 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - - - - 

รวม 416,622 482,549 240,411 402,511 

 
31.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนังสือค ้ำประกนั 1,400,000 1,200,000 1,100,000 900,000 

รวม 1,400,000 1,200,000 1,100,000 900,000 

 
หนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรภำยในประเทศให้แก่บุคคลภำยนอกส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมปกติของกลุ่มกิจกำร
และบริษทั 
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