
บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได ้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึน 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 253,179,955 148,507,511 106,888,920 51,108,966
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวียน 200,000 200,000 200,000 200,000
เงินลงทุนระยะสั้น 469,760 467,563 256,296 256,296
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 46,767,780 8,349,813 37,630,561 28,047,788
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.5 - - 416,200,100 346,200,100
เงินประกนัการซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 26,269,271 6,193,027 - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 7 6,015,959 - - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,491,559 2,649,446 2,011,564 2,282,506

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 335,394,284 166,367,360 563,187,441 428,095,656

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้
- ไม่หมุนเวียน 14 9,960,189 2,240,189 2,926,732 1,926,732

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 8 561,108,703 594,140,479 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 222,999,990 207,999,990
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 10 8,641,613 8,823,372 9,846,402 10,062,631
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 11 53,835,358 5,243,418 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 32,351,512 33,761,650 16,974,589 17,342,132
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 1,924,708 2,040,483 1,318,559 1,641,046
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,492,310 14,474,580 678,231 512,181
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,874,595 1,728,595 1,761,595 1,586,595

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 684,188,988 662,452,766 256,506,098 241,071,307

รวมสินทรัพย์ 1,019,583,272 828,820,126 819,693,539 669,166,963

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 20,320,144 15,329,480 6,221,113 7,333,750
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,032,761 938,668 - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 17,348,735 14,330,248 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14,399,735 10,121,529 3,456,582 -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,458,762 3,674,927 1,657,115 1,266,490

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 58,560,137 44,394,852 11,334,810 8,600,240

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าช้ือ - สุทธิ 829,805 1,362,934 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 3,308,454 17,101,392 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,656,928 2,705,558 3,483,448 2,574,737
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 90,000 - 214,000 204,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,885,187 21,169,884 3,697,448 2,778,737

รวมหนีสิ้น 66,445,324 65,564,736 15,032,258 11,378,977

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 15
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 616,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 308,000,000 308,000,000
 (พ.ศ. 2561 : หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 280,000,000 280,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000 300,000,000
   (พ.ศ. 2561 : หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 280,000,000 280,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ 454,166,376 320,966,376 454,166,376 320,966,376
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

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

จดัสรรแลว้
   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 7,262,746 7,262,746 7,262,746 7,262,746
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 186,580,509 149,728,719 43,232,159 49,558,864

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 938,331,511 748,279,721 804,661,281 657,787,986
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,806,437 14,975,669 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 953,137,948 763,255,390 804,661,281 657,787,986

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,019,583,272 828,820,126 819,693,539 669,166,963

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบ้ีย 17 61,258,794 61,519,037 15,514 935
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 20.1          17,334,799 8,765,492 15,202,555 7,516,295
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้                         -                           -                           -                          - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 20.2 (25,582,793) (21,325,345) (5,698,726) (4,177,014)

กําไรขั้นต้น 53,010,800 48,959,184 9,519,343 3,340,216
รายไดอ่ื้น 20.3 683,216 614,820 13,174,693 14,375,466
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 6,803,726                         -                           -                          - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (18,075,843) (17,472,234) (11,809,151) (8,952,262)
ตน้ทุนทางการเงิน (519,493) (472,731)                         -                     - 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 41,902,406 31,629,039 10,884,885 8,763,420
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 18           (8,618,647)           (7,577,512)           (2,178,989)                19,184 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 33,283,759 24,051,527 8,705,896 8,782,604

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด          33,283,759          24,051,527            8,705,896           8,782,604 

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 33,383,538 24,051,527 8,705,896 8,782,604
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                (99,779)                         -                           -                          - 

         33,283,759          24,051,527            8,705,896           8,782,604 
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 33,383,538 24,051,527 8,705,896 8,782,604
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                (99,779)                         -                           -                          - 

         33,283,759          24,051,527            8,705,896           8,782,604 

กําไรต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 600,000,000 560,000,000 600,000,000 560,000,000
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.0555 0.0429 0.0145 0.0157

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบ้ีย 17 121,660,813 100,667,319 62,336 2,804
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 20.1          31,985,349 18,431,358 28,800,972 15,573,478
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้                         -   1,330,718                         -                          - 
ตน้ทุนการใหบ้ริการและบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 20.2 (52,314,622) (40,606,803) (10,949,348) (8,881,042)

กําไรขั้นต้น 101,331,540 79,822,592 17,913,960 6,695,240
รายไดอ่ื้น 20.3 1,025,832            1,014,224          25,467,297         64,915,221 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 6,803,726                         -                           -                          - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (31,659,154)         (29,171,353)         (21,306,364)         (17,893,166)
ตน้ทุนทางการเงิน (1,039,457) (1,293,863)                         -                          - 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 76,462,487 50,371,600 22,074,893 53,717,295
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 18         (15,780,185)         (11,854,394)           (4,401,854)                38,367 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 60,682,302 38,517,206 17,673,039 53,755,662

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย                         -                   30,929                         -                    (3,875)
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
      ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั                         -                    (6,186)                         -                       775 

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั                         -                   24,743                         -                    (3,100)

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี                         -                   24,743                         -                    (3,100)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด          60,682,302          38,541,949          17,673,039         53,752,562 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 60,851,534 38,517,206 17,673,039 53,755,662
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม              (169,232)                         -                           -                          - 

         60,682,302          38,517,206          17,673,039         53,755,662 
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 60,851,534 38,541,949 17,673,039 53,752,562
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม              (169,232)                         -                           -                          - 

         60,682,302          38,541,949          17,673,039         53,752,562 

กําไรต่อหุ้น 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 584,444,444 504,309,392 584,444,444 504,309,392
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.1041 0.0764 0.0302 0.1066

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ - ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย เจ้าของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562        280,000,000         320,966,376                 (9,678,120)           7,262,746        149,728,719                               -              748,279,721           14,975,669      763,255,390 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั 15          20,000,000         133,200,000                                -                          -                           -                                 -              153,200,000                         -        153,200,000 
เงินปันผล 16                         -                            -                                  -                          -          (23,999,744)                               -               (23,999,744)                         -        (23,999,744)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - -          60,851,534                               -                60,851,534 (169,232)        60,682,302 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 300,000,000 454,166,376 (9,678,120) 7,262,746 186,580,509 - 938,331,511 14,806,437 953,137,948

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

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 280,000,000 320,966,376 7,262,746 49,558,864 - 657,787,986

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั 15 20,000,000 133,200,000 - - - 153,200,000
เงินปันผล 16 - - - (23,999,744) - (23,999,744)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                          -                            -   - 17,673,039 - 17,673,039

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 300,000,000 454,166,376 7,262,746 43,232,159 - 804,661,281

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

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้          76,462,487          50,371,600          22,074,893         53,717,295 
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย  10, 12            2,674,062            2,557,400            1,304,598           1,219,816 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ                         -              4,795,302                         -                          - 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์                         -                 103,332 -                        - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น                         -                  (16,171) - (4,436)                
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย           (6,803,726)                         -   - -                     
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน               951,370               231,595               908,711              191,833 
รายไดเ้งินปันผล 20.3                         -                           -   - (50,223,994)
รายไดด้อกเบ้ีย       (121,660,813)       (100,667,319) (62,336)              (2,804)                
รายไดด้อกเบ้ียรับอ่ืน             (488,354)             (684,924)         (11,337,297)          (2,165,712)
ตน้ทุนทางการเงิน            1,039,457            1,293,863                         -                          - 

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         (38,417,967)         (33,540,910)           (6,405,995)              (636,831)
เงินประกนัการซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ         (20,076,244)         (30,982,023)                         -                          - 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื           (6,015,959)                         -                           -                          - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน               241,198              (232,274)               270,942                (21,974)
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (17,994,075)         (61,326,187) - -
ทรัพยสิ์นรอการขาย 9,237,637                         -                           -                          - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (146,000)                          204,999 (175,000)                         204,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,984,944                      2,727,075 (1,112,637)         (2,388,457)         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,783,835                      3,125,788 390,625 3,177,056
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 90,000                                        -   10,000                                       - 

เงนิสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน       (114,138,148)       (162,038,854)            5,866,504           3,065,792 
รับดอกเบ้ียอ่ืน               486,157               680,851            8,160,519              654,441 
รับดอกเบ้ีย        121,660,813        100,667,319                 62,336                  2,804 
จ่ายดอกเบ้ีย              (855,418)           (1,254,264)                         -                          - 
จ่ายภาษีเงินได้         (11,603,020)         (13,356,607)           (1,111,322)              (810,194)

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน           (4,449,616)         (75,301,555)          12,978,037           2,912,843 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิ่มข้ึน (7,720,000) (7,739) (1,000,000) (7,739)
เงินปันผลรับ - - - 43,945,997
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 841,122 - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 (86,808) (192,318) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 (520,278) (3,293,095) (346,339) (393,231)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 (359,304) (527,250) (52,000) (327,250)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 776,036 - 263,273
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (15,000,000) -
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - - (97,000,000) (200,200,100)
เงินสดรับเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - - 27,000,000 -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,686,390) (2,403,244) (86,398,339) (156,719,050)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14          24,875,000          39,789,980                         -                          - 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14         (35,827,770)         (41,400,000)                         -                          - 
เงินสดจ่ายคืนสญัญาเช่าซ้ือ              (439,036)              (368,069)                         -                          - 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 15        153,200,000        403,200,000        153,200,000       403,200,000 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั 15 -         (12,233,624)                         -           (12,233,624)
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ (23,999,744)         (61,598,994)         (23,999,744)         (61,598,994)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ        117,808,450        327,389,293        129,200,256       329,367,382 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ        104,672,444        249,684,494          55,779,954       175,561,175 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด        148,507,511          57,731,492          51,108,966         15,430,740 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด        253,179,955        307,415,986        106,888,920       190,991,915 

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด :
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี
โอนเปล่ียนประเภทจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

ไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น - 1,108,491                         -   1,108,491
รับชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 51,025,851 -                         -   -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช่ื้อยอ่ในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ “CHAYO” และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน บริหารสินทรัพยจ์ากการ
รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงินและบริษทัให้บริการสินเช่ือ
กิจการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ และกิจการเงินใหกู้ย้มื 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 ท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี  
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ  
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปี
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํ
เป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน  
ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการ 
จดั ทาํงบการเงินสําหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ือง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี  15 เร่ืองรายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้าท่ีมีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลัง 
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ได้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ท่ี 2.2 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 นโยบายบัญชีใหม่ 
 
กลุ่มกิจการไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2562 รายไดข้องกลุ่มกิจการท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานน้ีไดแ้ก่ รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ และรายไดอ่ื้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ รายไดเ้หล่าน้ีจะรับรู้ตามภาระ
ท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงไม่แตกต่างจากการรับรู้รายได้ของกลุ่มกิจการ ณ ปัจจุบันซ่ึงจะรับรู้เม่ือได้
ใหบ้ริการและรับรู้ตามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริง ดงันั้นการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัจึง
ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน และไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัในการ
รับรู้รายไดข้องกลุ่มกิจการ 
 

2.3 มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 ไดป้รับปรุงเพื่ออธิบายให้ชดัเจนว่าการโอนจาก หรือโอนมาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน จะทาํไดก้็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งตอ้งมีหลกัฐานการเปล่ียนแปลงการใชง้าน
สนบัสนุน โดยการเปล่ียนแปลงการใชง้านจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหาริมทรัพยน์ั้นเขา้นิยามหรือส้ินสุดการเป็นไปตามนิยามของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน การเปล่ียนแปลงความตั้งใจของฝ่ายบริหารเพียงอยา่งเดียวไม่ไดใ้ห้หลกัฐานเพียงพอท่ีจะ
สนบัสนุนการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อ
กลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการ
ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ 
 
2.4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินกลุ่มน้ีกล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน การบญัชีป้องกนัความเส่ียง และ
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ส่งผลใหก้ลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป 
กลุ่มกิจการตอ้งรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า) และหน้ีสินตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั้น
หรือเป็นสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการกาํลงัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกลุ่มกิจการ 
 

3 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณา
จากประเภทธุรกิจของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลกั ดงัน้ี 
1) ส่วนงานธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
2) ส่วนงานธุรกิจเจรจาติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน 
3) ส่วนงานศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 
4) ส่วนงานธุรกิจเงินใหกู้ย้มื 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ 
 บริหารสินทรัพย์ เจรจาติดตาม ศูนย์บริการ ส่วนงานธุรกิจ
 ด้อยคุณภาพ และเร่งรัดหนี้ ข้อมูลลูกค้า เงนิให้กู้ยืม รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท
  

รายได ้ 61,094,808 19,274,285 - 163,986 80,533,079
รายไดร้ะหวา่งกิจการ - (1,939,486) - - (1,939,486)
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 61,094,808 17,334,799 - 163,986 78,593,593
  

ตน้ทุน (19,637,621) (7,569,067) - (315,591) (27,522,279)
ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ 1,939,486 - - - 1,939,486
ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (17,698,135) (7,569,067) - (315,591) (25,582,793)
  

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 43,396,673 9,765,732 - (151,605) 53,010,800
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้  (18,075,843)
  

กาํไรจากการดาํเนินงาน  34,934,957
รายไดอ่ื้น  683,216
กาํไรจากการจาํหน่าย  
     สินทรัพยร์อการขาย  6,803,726
ตน้ทุนทางการเงิน  (519,493)
  

กาํไรก่อนภาษีเงินได้  41,902,406
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (8,618,647)
กาํไรสุทธิ  33,283,759



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ 
 บริหารสินทรัพย์ เจรจาติดตาม ศูนย์บริการ ส่วนงานธุรกิจ
 ด้อยคุณภาพ และเร่งรัดหนี้ ข้อมูลลูกค้า เงนิให้กู้ยืม รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท
  

รายได ้ 61,519,037 10,884,784 - - 72,403,821
รายไดร้ะหวา่งกิจการ - (2,119,292) - - (2,119,292)
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 61,519,037 8,765,492 - - 70,284,529
  

ตน้ทุน (18,075,335) (5,369,302) - - (23,444,637)
ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ 2,119,292 - - - 2,119,292
ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (15,956,043) (5,369,302) - - (21,325,345)
  

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 45,562,994 3,396,190 - - 48,959,184
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้  (17,472,234)
  

กาํไรจากการดาํเนินงาน  31,486,950
รายไดอ่ื้น  614,820
ตน้ทุนทางการเงิน  (472,731)
  

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  31,629,039
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้  (7,577,512)
กาํไรสุทธิ  24,051,527



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ 
 บริหารสินทรัพย์ เจรจาติดตาม ศูนย์บริการ ส่วนงานธุรกิจ
 ด้อยคุณภาพ และเร่งรัดหนี้ ข้อมูลลูกค้า เงนิให้กู้ยืม รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท
  

รายได ้ 121,467,169 36,498,781 - 193,644 158,159,594
รายไดร้ะหวา่งกิจการ - (4,513,432) - - (4,513,432)
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 121,467,169 31,985,349 - 193,644 153,646,162
  

ตน้ทุน (41,142,895) (15,137,968) - (547,191) (56,828,054)
ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ 4,513,432 - - - 4,513,432
ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (36,629,463) (15,137,968) - (547,191) (52,314,622)
  

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 84,837,706 16,847,381 - (353,547) 101,331,540
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้  (31,659,154)
  

กาํไรจากการดาํเนินงาน  69,672,386
รายไดอ่ื้น  1,025,832
กาํไรจากการจาํหน่าย  
     สินทรัพยร์อการขาย  6,803,726
ตน้ทุนทางการเงิน  (1,039,457)
  

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  76,462,487
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (15,780,185)
กาํไรสุทธิ  60,682,302



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ 
 บริหารสินทรัพย์ เจรจาติดตาม ศูนย์บริการ ส่วนงานธุรกิจ
 ด้อยคุณภาพ และเร่งรัดหนี้ ข้อมูลลูกค้า เงนิให้กู้ยืม รวม
 บาท บาท บาท บาท บาท
  

รายได ้ 100,667,319 22,537,346 1,330,718 - 124,535,383
รายไดร้ะหวา่งกิจการ - (4,105,988) - - (4,105,988)
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 100,667,319 18,431,358 1,330,718 - 120,429,395
  

ตน้ทุน (33,317,140) (11,350,354) (45,297) - (44,712,791)
ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ 4,105,988 - - - 4,105,988
ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (29,211,152) (11,350,354) (45,297) - (40,606,803)
  

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 71,456,167 7,081,004 1,285,421 - 79,822,592
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้  (29,171,353)
  

กาํไรจากการดาํเนินงาน  50,651,239
รายไดอ่ื้น  1,014,224
ตน้ทุนทางการเงิน  (1,293,863)
  

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  50,371,600
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้  (11,854,394)
กาํไรสุทธิ  38,517,206
 
กลุ่มกิจการดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั้นและกลุ่มกิจการไม่ไดมี้ลูกคา้รายใหญ่ ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูล
จาํแนกตามส่วนงานตามเขตทางภูมิศาสตร์และตามลูกคา้รายใหญ่ 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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5 มูลค่ายุติธรรม 
 
การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวเิคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
- ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
- ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
- ขอ้มูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูล 

ท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงด้วย  
มูลค่ายติุธรรม 
 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

ลูกหน้ีการคา้ 13,510,586 7,834,210 11,169,713 5,809,209
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - -
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,510,586 7,834,210 11,169,713 5,809,209
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.4) - - 13,507,404 12,343,939
ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่  
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.4) - - 12,708,200 9,531,422
รายไดค้า้งรับ (1) 32,743,452 - - -
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 363,713 279,973 236,744 245,150
เงินทดรองจ่าย 145,529 121,562 4,000 4,000
อ่ืนๆ 4,500 114,068 4,500 114,068
รวม 46,767,780 8,349,813 37,630,561 28,047,788
 
(1)  กลุ่มกิจการมีรายไดค้า้งรับจากการขายทอดตลาดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากกรมบงัคบัคดี 
เป็นจาํนวนเงิน 32.74 ลา้นบาท  



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

ไม่เกิน 3 เดือน 13,510,586 7,834,210 11,169,713 5,809,209
3 - 6 เดือน - - - -
6 - 12 เดือน - - - -
มากกวา่ 12 เดือน - - - -
รวมลูกหน้ีการคา้ 13,510,586 7,834,210 11,169,713 5,809,209
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - -
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,510,586 7,834,210 11,169,713 5,809,209
 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

ไม่เกิน 3 เดือน - - 7,087,404 12,343,939
3 - 6 เดือน - - 6,420,000 -
6 - 12 เดือน - - - -
มากกวา่ 12 เดือน - - - -
รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13,507,404 12,343,939
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - -
รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 13,507,404 12,343,939

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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7 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม - สุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

ส่วนท่ีถึง
กําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี

ส่วนท่ีถึง
กําหนดชําระ
เกินกว่า 1 ปี รวม

ส่วนท่ีถึง
กําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี 

ส่วนท่ีถึง
กําหนดชําระ
เกินกว่า 1 ปี รวม

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท
  

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 6,033,459 - 6,033,459 - - -
หกั  ค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้ (17,500) - (17,500) - - -
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - - -
รวม 6,015,959 - 6,015,959 - - -
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 6,015,959 - 6,015,959 - - -

 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท
  

ไม่คา้งชาํระและคา้งชาํระไม่เกิน 1 เดือน 6,033,459 -
คา้งชาํระมากกวา่ 1 เดือน ถึง 3 เดือน - -
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - -
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - -
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - -
รวม 6,033,459 -
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 6,033,459 -

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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8 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภาพประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 570,420,718 603,452,494 - -
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (9,312,015) (9,312,015) - -
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 561,108,703 594,140,479 - -

 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด – สุทธิ  594,140,479 -
การซ้ือเพิ่ม 43,125,400 -
หกั  ปิดบญัชีดว้ยการรับชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย  
          (หมายเหตุ 11) (51,025,851) -
หกั  การจาํหน่าย (17,420,400) -
หกั  รับเงินจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (7,710,925) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 561,108,703 -
 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สามารถวเิคราะห์นบัจาก
วนัท่ีซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

นอ้ยกวา่ 1 ปี 296,759,542 372,967,249 - -
1 - 2 ปี 173,906,581 153,898,154 - -
2 - 3 ปี 26,398,054 - - -
3 - 4 ปี 57,846,117 60,748,521 - -
4 - 5 ปี - 15,838,570 - -
มากกวา่ 5 ปี 15,510,424 - - -
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 570,420,718 603,452,494 - -

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ่งไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยที่ถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามญั ณ วนัที่  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี้ 
 
   สัดส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว  วธิีราคาทุน 
   หุ้นสามัญที่ถือ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม สัดส่วน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   โดยบริษัทใหญ่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 การถือหุ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ชื่อบริษัท จัดตั้งขึน้ในประเทศ ประกอบธุรกิจ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท 
     

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จาํกดั ประเทศไทย บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 99.99 156,950 156,950 156,950 156,950 99.99 169,000 169,000 
บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์ 
   เซอร์วสิ จาํกดั  

ประเทศไทย บริการเจรจา ติดตามและเร่งรัด
หนี้และศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้

 
99.99

 
20,000 

 
 5,000 20,000

 
5,000 99.99

 
21,000 

 
6,000 

บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั ประเทศไทย บริการสินเชื่อส่วนบุคคล 70.00 50,000 50,000 50,000 50,000 70.00 35,000 35,000 
   หกั การดอ้ยค่าเงินลงทุน (2,000) (2,000) 
   223,000 208,000 
 
เมื่อวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 2/2562 ของ บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั อนุมตัิการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญัใหม่เป็นจาํนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
10 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000 บาท ใหก้บับริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษทัแม่ โดยบริษทั ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั ไดร้ับชาํระเงินค่าหุน้เรียบร้อยแลว้และไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 8,823,372  10,062,631
การซ้ือเพิ่ม 86,808 -
ค่าเส่ือมราคา (268,567)  (216,229)
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 8,641,613 9,846,402
 

11 ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ 
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทรัพยสิ์นรอการขายมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,243,418 -
ปิดบญัชีดว้ยการรับชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย  
   (หมายเหตุ 8) 51,025,851 -
การซ้ือเพิ่ม 4,262,363 -
การจาํหน่าย (6,696,274) -
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 53,835,358 -
 

12 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีการเปล่ียนแปลง
ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดนิ อาคาร
และอุปกรณ์

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

ท่ีดนิ อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

 บาท บาท บาท บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 33,761,650 2,040,483 17,342,132 1,641,046
การซ้ือเพิ่ม 520,278 359,304 346,339 52,000
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (1,930,416) (475,079) (713,882) (374,487)
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 32,351,512 1,924,708 16,974,589 1,318,559



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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13 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

เจา้หน้ีการคา้ 1,699,034 1,327,519 1,538,727 1,188,223
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20.4) - - 341,749 183,792
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,928,496 13,175,783 3,814,689 5,435,788
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพคา้งจ่าย 5,766,500 - - -
อ่ืน ๆ 926,114 826,178 525,948 525,947
รวม  20,320,144 15,329,480 6,221,113 7,333,750

 
14 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วยรายการ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

หมุนเวยีน  
   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 17,348,735 14,330,248 - - 

ไม่หมุนเวยีน  
   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,308,454 17,101,392 - -
รวมเงินกูย้มื 20,657,189 31,431,640 - -



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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14 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 บาท บาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด  31,431,640 -
เงินกูย้มืเพิ่ม 24,875,000 -
จ่ายคืนเงินกู ้ (35,827,770) -
ตดัจาํหน่ายรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มื 178,319 -
ราคาตามบญัชีปลายงวด  20,657,189 -
 
ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน มีดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวนเงิน 
0.80 ลา้นบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : 1.22 ลา้นบาท) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ MLR ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนภายใน 3 ปี 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษทั บริหารสินทรัพยช์โย จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เบิกใชเ้งินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในประเทศจาํนวน 
25 ลา้นบาท จากวงเงินกูจ้าํนวน 50 ลา้นบาท โดยบริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินกูย้มืเตม็จาํนวนและบริษทัยอ่ยใชเ้งินฝากท่ีมีขอ้จาํกดั  
ในการใชจ้าํนวน 6.22 ลา้นบาทเพือ่ค ํ้าประกนัวงเงินกูด้งักล่าว 
 

15 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
  ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก
 จํานวนหุ้นท่ีออก หุ้นสามัญท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้
 และชําระแล้ว และชําระแล้ว หุ้นสามัญสุทธิ การควบคุมเดยีวกัน รวม
 หุ้น บาท บาท บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 591,288,256
เพิ่มหุน้สามญั  40,000,000  20,000,000  133,200,000  -  153,200,000
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  600,000,000  300,000,000  454,166,376  (9,678,120)  744,488,256
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880
เพิ่มหุน้สามญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 - 403,200,000
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - (12,233,624) - (12,233,624)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 591,288,256



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 จํานวนหุ้นท่ีออก หุ้นสามัญท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า 
 และชําระแล้ว และชําระแล้ว หุ้นสามัญสุทธิ รวม
 หุ้น บาท บาท บาท
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376
เพิ่มหุน้สามญั  40,000,000  20,000,000  133,200,000  153,200,000
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  600,000,000  300,000,000  454,166,376  754,166,376
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000
เพิ่มหุน้สามญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 403,200,000
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - (12,233,624) (12,233,624)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376
 
เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 มีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 280 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 308 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 56 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General 
Mandate) โดยออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดัจาํนวน 28 ราย เป็นหุ้นจาํนวน 40 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.83 บาท เป็นจาํนวนรวม 153.20 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้เรียบร้อย
แลว้และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงการเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าท่ีจดทะเบียนไว ้
บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) และส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 
16 เงนิปันผล 

 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2561 ในอตัรา
หุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 24 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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17 รายได้ดอกเบีย้  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 61,094,808 61,519,037 15,514 935
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 163,986 - - -
รวม 61,258,794 61,519,037 15,514 935
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 121,467,169 100,667,319 62,336 2,804
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 193,644 - - -
รวม 121,660,813 100,667,319 62,336 2,804
 

18 ภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้งคา้งจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัท่ีใช้กบักาํไร
รวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหวา่งกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี) 
 

19 ภาระผูกพนั 
 
กลุ่มกิจการและบริษทั มีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 
19.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

ภายใน 1 ปี 259,892 416,622 131,200 240,411
รวม 259,892 416,622 131,200 240,411



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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19 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 
19.2 หนังสือคํา้ประกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

หนงัสือคํ้าประกนั 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000
รวม 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000
 
หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศให้แก่บุคคลภายนอกสาํหรับการดาํเนินงานตามปกติของกลุ่มกิจการ
และบริษทั 
 

20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบักิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงบริษทั
ท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจการซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและ
พนกังานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทัถือหุน้โดยคุณสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ในสดัส่วนร้อยละ 52.49 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 56.24) ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 
 
รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนทาํตามประเพณีการคา้และตามสญัญา  
 
 ลักษณะความสัมพนัธ์
 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จาํกดั บริษทัยอ่ย
บริษทั ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั   บริษทัยอ่ย
บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั บริษทัยอ่ย
คุณสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ผูถื้อหุน้สาํคญัและผูบ้ริหารสาํคญั



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
20.1 รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีสิ้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
     

บริษทัยอ่ย - - 1,567,518 1,617,939
 - - 1,567,518 1,617,939

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
     

บริษทัยอ่ย - - 3,817,218 3,052,150
 - - 3,817,218 3,052,150

 
20.2 ต้นทุนการให้บริการ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
     

ค่าเช่า   
   ผูบ้ริหารสาํคญั 42,000 80,000 - 40,000
 42,000 80,000 - 40,000

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
     

ค่าเช่า   
   ผูบ้ริหารสาํคญั 84,000 120,000 - 60,000
 84,000 120,000 - 60,000



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
20.3 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
   

รายไดค่้าเช่า   
   บริษทัยอ่ย - - 577,000 561,000
 - - 577,000 561,000
   
ค่าบริหารงาน   
   บริษทัยอ่ย - - 6,480,000 5,700,000
 - - 6,480,000 5,700,000
   
เงินปันผลรับ   
   บริษทัยอ่ย - - - 6,277,997
 - - - 6,277,997
   
รายไดด้อกเบ้ีย   
   บริษทัยอ่ย - - 5,374,391 1,243,069
 - - 5,374,391 1,243,069

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
20.3 รายได้อ่ืน (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
   

รายไดค่้าเช่า   
   บริษทัยอ่ย - - 1,162,000 1,122,000
 - - 1,162,000 1,122,000
   
ค่าบริหารงาน   
   บริษทัยอ่ย - - 12,960,000 11,400,000
 - - 12,960,000 11,400,000
   
เงินปันผลรับ   
   บริษทัยอ่ย - - - 50,223,997
 - - - 50,223,997
   
รายไดด้อกเบ้ีย   
   บริษทัยอ่ย - - 10,259,543 1,553,754
 - - 10,259,543 1,553,754



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.4 ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการให้และรับบริการ และดอกเบีย้ค้างรับ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

ลูกหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
   บริษทัยอ่ย - - 13,507,404 12,343,939
     

รวมลูกหน้ีกิจการ  
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 13,507,404 12,343,939
  
ดอกเบีย้ค้างรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
   บริษทัยอ่ย - - 12,708,200 9,531,422
รวมดอกเบ้ียคา้งรับกิจการ  
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 12,708,200 9,531,422
  
เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน  
   บริษทัยอ่ย - - 341,749 183,792
รวมเจา้หน้ีกิจการ  
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 13) - - 341,749 183,792

 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
20.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท บาท บาท
  

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 346,200,100 21,000,000
เงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด  
   บริษทัยอ่ย - - 97,000,000 330,200,100
เงินกูจ่้ายคืนระหวา่งงวด  
   บริษทัยอ่ย - - (27,000,000) (5,000,000)
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 416,200,100 346,200,100
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น 
แก่บริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 6 ต่อปี)  
 

20.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 
ระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการ 
และผูมี้อาํนาจในการจดัการ มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท
  

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 5,581,875 4,594,822
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 76,392 72,122
รวม 5,658,267 4,666,944
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
20.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั (ต่อ) 

 
ระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการ 
และผูมี้อาํนาจในการจดัการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 บาท บาท
  

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 8,293,737 7,123,411
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 129,999 144,245
รวม 8,423,736 7,267,656

 
21 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษทัออกตัว๋แลกเงินแบบไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 120 ลา้นบาท ให้กบับุคคลภายนอกซ่ึงมี 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 ต่อปี และจะครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2563 
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