
บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

 
ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูลทางการเงนิ
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบั 
งวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูล
ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 257,753,758 148,507,511 124,036,414 51,108,966

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวยีน 200,000 200,000 200,000 200,000

เงนิลงทุนระยะสนั 470,727 467,563 257,263 256,296

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 7 48,970,857 8,349,813 40,967,784 28,047,788

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19.5 - - 625,200,100 346,200,100

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัย์

   ดอ้ยคุณภาพ 22,156,716 6,193,027 - -

ลกูหนีเงนิใหกู้ย้มื - สทุธิ 8 11,340,454 - - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 3,363,064 2,649,446 2,987,523 2,282,506

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 344,255,576 166,367,360 793,649,084 428,095,656

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้

- ไม่หมุนเวยีน 13 9,962,966 2,240,189 2,929,509 1,926,732

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สทุธิ 9 862,202,980 594,140,479 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 222,999,990 207,999,990

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สทุธิ 8,497,112 8,823,372 9,738,163 10,062,631

ทรพัยส์นิรอการขาย - สทุธิ 11 73,579,483 5,243,418 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 31,800,148 33,761,650 16,987,820 17,342,132

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 1,850,031 2,040,483 1,294,288 1,641,046

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 14,438,397 14,474,580 696,518 512,181

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,957,594 1,728,595 1,836,594 1,586,595

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,004,288,711 662,452,766 256,482,882 241,071,307

รวมสินทรพัย์ 1,348,544,287 828,820,126 1,050,131,966 669,166,963

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 12 82,907,907 15,329,480 8,908,944 7,333,750

สว่นของหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าซอื

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 1,048,659 938,668 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 13 16,277,793 14,330,248 - -

ตวัแลกเงนิ 13 119,332,603 - 119,332,603 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 6,906,967 10,121,529 1,113,165 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 4,968,995 3,674,927 1,437,791 1,266,490

รวมหนีสินหมุนเวียน 231,442,924 44,394,852 130,792,503 8,600,240

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่าชอื - สทุธิ 554,952 1,362,934 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 25,185,621 17,101,392 - -

หุน้กู้ 13 103,501,874 - 103,501,874 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,768,803 2,705,558 3,574,886 2,574,737

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 90,000 - 214,000 204,000

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 133,101,250 21,169,884 107,290,760 2,778,737

รวมหนีสิน 364,544,174 65,564,736 238,083,263 11,378,977

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 14

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 616,000,000 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 308,000,000 308,000,000

 (พ.ศ. 2561 : หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 280,000,000 280,000,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

      มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000 300,000,000

   (พ.ศ. 2561 : หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 

      มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 280,000,000 280,000,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั - สทุธิ 454,166,376 320,966,376 454,166,376 320,966,376

สว่นตํากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 7,262,746 7,262,746 7,262,746 7,262,746

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 217,546,488 149,728,719 50,619,581 49,558,864

รวมส่วนของบริษทัใหญ่          969,297,490      748,279,721          812,048,703      657,787,986 

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 14,702,623 14,975,669 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 984,000,113 763,255,390 812,048,703 657,787,986

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,348,544,287 828,820,126 1,050,131,966 669,166,963

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบยี 16 52,721,650 55,384,855 10,655 1,869

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหนีสนิ 19.1       15,726,974 10,665,101 11,341,340 9,174,193

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 19.2 (26,904,581) (24,616,547) (6,136,486) (5,145,546)

กาํไรขนัต้น 41,544,043 41,433,409 5,215,509 4,030,516

รายไดอ้นื 19.3        1,246,667           709,483       14,801,435       34,691,743 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย       12,887,392                   -                     -                     -   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      (14,927,270)      (10,622,285)        (9,459,362)        (7,923,696)

ตน้ทุนทางการเงนิ       (1,893,452)          (996,094)        (1,566,095)                   -   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 38,857,380 30,524,513 8,991,487 30,798,563

(ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษเีงนิได้ 17       (7,995,215)       (4,663,967)        (1,604,065)             19,183 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 30,862,165 25,860,546 7,387,422 30,817,746

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด       30,862,165       25,860,546         7,387,422       30,817,746 

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 30,965,979 25,870,360 7,387,422 30,817,746

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม          (103,814)             (9,814)                   -                     -   

      30,862,165       25,860,546         7,387,422       30,817,746 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 30,965,979 25,870,360 7,387,422 30,817,746

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม          (103,814)             (9,814)                   -                     -   

      30,862,165       25,860,546         7,387,422       30,817,746 

กาํไรต่อหุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (หุน้) 600,000,000 560,000,000 600,000,000 560,000,000

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0516 0.0462 0.0123 0.0550

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบยี 16 174,382,463 156,052,174 72,991 4,673

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหนีสนิ 19.1      47,712,323 29,096,459 40,142,312 24,747,671

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้                  -   1,330,718                  -                    -   

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 19.2 (79,219,203) (65,223,350) (17,085,834) (14,026,588)

กาํไรขนัต้น 142,875,583 121,256,001 23,129,469 10,725,756

รายไดอ้นื 19.3 2,272,499        1,723,707 40,268,732      99,606,964 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย 19,691,118                  -                    -                    -   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (46,586,424)     (39,793,638) (30,765,726)     (25,816,862)

ตน้ทุนทางการเงนิ (2,932,909) (2,289,957) (1,566,095)                  -   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 115,319,867 80,896,113 31,066,380 84,515,858

(ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษเีงนิได้ 17     (23,775,400)     (16,518,361)       (6,005,919)            57,550 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 91,544,467 64,377,752 25,060,461 84,573,408

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย                  -              30,929                  -               (3,875)

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั                  -               (6,186)                  -                  775 

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

   หรอืขาดทุนในภายหลงั                  -              24,743                  -               (3,100)

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี                  -              24,743                  -               (3,100)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด      91,544,467      64,402,495      25,060,461      84,570,308 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 91,817,513 64,387,566 25,060,461 84,573,408

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม         (273,046)             (9,814)                  -                    -   

     91,544,467      64,377,752      25,060,461      84,573,408 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 91,817,513 64,412,309 25,060,461 84,570,308

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม         (273,046)             (9,814)                  -                    -   

     91,544,467      64,402,495      25,060,461      84,570,308 

กาํไรต่อหุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (หุน้) 589,705,882 523,076,923 589,705,882 523,076,923

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.1557 0.1231 0.0425 0.1617

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนตาํกว่าทุนจาก จดัสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน การรวมธรุกิจภายใต้ - ทุนสาํรอง เบด็เสรจ็อืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้จดัสรร  เงินลงทุนเผอืขาย เจ้าของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ 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 

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิหุน้สามญั 14      20,000,000    133,200,000                            -                   -                    -                               -              153,200,000                      -       153,200,000 

เงนิปันผล 15                 -                    -                              -                   -        (23,999,744)                             -               (23,999,744)                      -        (23,999,744)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - -      91,817,513 -              91,817,513 (273,046)       91,544,467 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 300,000,000 454,166,376 (9,678,120) 7,262,746 217,546,488 - 969,297,490 14,702,623 984,000,113

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 

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิหุน้สามญั 14      70,000,000    320,966,376                            -                   -                    -                               -              390,966,376                      -       390,966,376 

การจดัตงับรษิทัย่อยในระหว่างงวด                 -                    -                              -                   -                    -                               -                            -            15,000,010       15,000,010 

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

เงนิปันผล                 -                    -                              -                   -        (61,598,994)                             -               (61,598,994)                      -        (61,598,994)

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน - ทุนสาํรอง เบด็เสรจ็อืน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสทุธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผือขาย เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิหุน้สามญั 14 20,000,000 133,200,000 - - - 153,200,000

เงนิปันผล 15 - - - (23,999,744) - (23,999,744)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 25,060,461 - 25,060,461

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 300,000,000 454,166,376 7,262,746 50,619,581 - 812,048,703

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิหุน้สามญั 14 70,000,000 320,966,376 - - - 390,966,376

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

เงนิปันผล - - - (61,598,994) - (61,598,994)

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 115,319,867 80,896,113 31,066,380 84,515,858

รายการปรบัปรุง - -

ค่าเสอืมราคาและตดัจาํหน่าย 4,022,839 3,849,416 1,971,513 1,861,916

ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงนิใหส้นิเชอืแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - 4,692,430 - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - 103,331 - -

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

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัย์สนิรอการขาย (19,691,118) - - -

ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,063,245 347,392 1,000,149 287,749

เงนิปันผลรบั 19.3 - - - (72,196,997)

รายไดด้อกเบยี (174,382,463) (156,052,174) (72,991) (4,673)

รายไดด้อกเบยีรบัอนื (1,188,671) (1,301,109) (19,073,512) (6,281,556)

ตน้ทุนทางการเงนิ 2,932,909 2,289,957 1,566,095 -

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 

ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื (40,621,044)         (5,068,811)       (4,933,945)          (6,111,429)

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (15,963,689)       (36,619,099)                  -              (671,748)

ลกูหนเีงนิใหกู้ย้มื (11,287,329) - - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (692,168)              37,126         (686,165)              (14,948)

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (348,659,708)      (229,542,458) -                     -   

ทรพัย์สนิรอการขาย 31,952,260 (2,485,417) - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (228,999)             (80,901) (249,999)                      69,600 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 66,247,105        50,814,460 243,872          (1,006,850)

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 1,294,068          2,520,030 171,301             269,102 

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 90,000 - 10,000 -

เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (389,792,896) (285,615,885) 11,012,698 711,589

รบัดอกเบยีรบัอนื        1,185,507          1,297,036      11,086,494          2,551,040 

รบัดอกเบยี     174,329,338       156,052,174            72,991                4,673 

จา่ยดอกเบยี       (1,177,965) (2,078,377) - -

จา่ยภาษเีงนิได้ (26,975,228) (27,280,629) (5,095,943) (1,190,997)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (242,431,244) (157,625,681) 17,076,240 2,076,305

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชเ้พมิขนึ (7,722,777) 492,261 (1,002,777) 492,261            

เงนิปันผลรบั - - - 72,196,997        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - 841,122 -                     -   

เงนิสดจา่ยเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน (86,808) (192,318) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (930,289) (2,274,072) (725,751)            (426,425)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน (527,528) (687,250) (220,224)            (487,250)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสนั - 776,035 -             263,273 

เงนิสดจา่ยเพอืการลงทุนในบรษิทัย่อย - - (15,000,000)        (38,999,990)

เงนิสดจา่ยเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 19.5 - - (322,000,000)      (290,200,100)

เงนิสดรบัเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 19.5 - - 43,000,000          5,000,000 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9,267,402) (1,044,222) (295,948,752) (252,161,234)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 49,875,000        39,789,980                  -                       -   

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (40,032,076)       (56,000,000)                  -                       -   

เงนิสดจา่ยคนืสญัญาเช่าซอื (697,991)           (441,604)                  -                       -   

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 14 153,200,000       403,200,000     153,200,000       403,200,000 

เงนิสดจา่ยค่าใชจ้า่ยในการออกหุน้สามญั 14 -       (12,233,624)                  -          (12,233,624)

เงนิสดรบัจากตวัแลกเงนิ 13 119,112,329                    -       119,112,329                     -   

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 13 103,487,375                    -       103,487,375                     -   

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย -        15,000,010                  -                       -   

เงนิสดจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ 15 (23,999,744)       (61,598,994)     (23,999,744)        (61,598,994)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 360,944,893 327,715,768 351,799,960 329,367,382

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 109,246,247 169,045,865 72,927,448 79,282,453

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 257,753,758 226,777,357 124,036,414 94,713,193

รายการทีไมใ่ช่เงินสด :

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี

โอนเปลยีนประเภทจากเงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้

ไปเป็นเงนิลงทุนระยะสนั - 471,822 -             471,822 

รบัชําระหนีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย 80,597,207 9,032,138 -                     -   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

11
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจัดตัง้ขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช้ื่อย่อในกำรซื้อขำยหลกัทรพัยว่์ำ “CHAYO” และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำร มวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกจิกำรเจรจำตดิตำมและเร่งรดัหนี้สนิ บรหิำรสนิทรพัยจ์ำกกำรรบัซื้อ
หรือรบัโอนสินทรพัย์ด้อยคุณภำพทัง้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจำกสถำบันกำรเงินและบริษัทให้บริกำรสินเชื่อ กิจกำร
ศูนยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ และกจิกำรเงนิใหกู้ย้มื 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที ่
12 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
ทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินนโยบำยกำรบญัชี 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่องกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติ หลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
รำยไดข้องกลุ่มกจิกำรทีอ่ยู่ภำยใต้มำตรฐำนนี้ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรเร่งรดัหนี้สนิ  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรศูนย์บรกิำรขอ้มูล
ลูกค้ำ และรำยได้อื่น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ รำยไดเ้หล่ำนี้จะรบัรูต้ำมภำระที่ต้องปฏิบตัิเสรจ็สิ้น ณ เวลำใด
เวลำหนึ่ง ซึ่งไม่แตกต่ำงจำกกำรรบัรูร้ำยไดข้องกลุ่มกิจกำร ณ ปัจจุบนัซึ่งจะรบัรูเ้มื่อไดใ้ห้บรกิำรและรบัรูต้ำมจ ำนวนเงนิที่ได้รับจรงิ 
ดงันัน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัิจงึไม่มผีลกระทบที่มนีัยส ำคญัต่อกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิ และไม่มกีำรเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส ำคญัในกำรรบัรูร้ำยไดข้องกลุ่มกจิกำร 
 
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิให้กู้ยืมรบัรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง ยกเว้นรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิให้กู้ยมืที่ค้ำงช ำระเกินกว่ำสำมเดือนนับตัง้แต่ 
วนัครบก ำหนดช ำระซึง่รบัรูเ้มื่อเกบ็เงนิได ้  
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมีผลบังคบัใช้วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
 

4 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำจำก
ประเภทธุรกจิของกลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 4 ส่วนงำนหลกั ดงันี้ 
1) ส่วนงำนธุรกจิบรหิำรสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ 
2) ส่วนงำนธุรกจิเจรจำตดิตำมและเร่งรดัหนี้สนิ 
3) ส่วนงำนศูนยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ 
4) ส่วนงำนธุรกจิเงนิใหกู้ย้มื 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได ้ 52,468,327 17,546,142 - 253,323 70,267,792 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร - (1,819,168) - - (1,819,168) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 52,468,327 15,726,974 - 253,323 68,448,624 
      
ตน้ทุน (19,841,282) (8,543,617) - (338,850) (28,723,749) 
ตน้ทุนระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 1,819,168 - - - 1,819,168 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (18,022,114) (8,543,617) - (338,850) (26,904,581) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 34,446,213 7,183,357  - (85,527) 41,544,043 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้     (14,927,270) 
      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     26,616,773 
รำยไดอ้ื่น     1,246,667 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย      
     ทรพัยส์นิรอกำรขำย     12,887,392 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (1,893,452) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     38,857,380 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (7,995,215) 
ก ำไรสุทธ ิ     30,862,165 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
   เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง 
      ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

     
29,334,914 

   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 
      ทีต่อ้งปฏบิตั ิ

     
53,247,769 

รวมรำยได ้     82,582,683 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได ้ 55,384,855 12,885,014 - - 68,269,869 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร - (2,219,913) - - (2,219,913) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 55,384,855 10,665,101 - - 66,049,956 
      
ตน้ทุน (19,873,436) (6,963,024) - - (26,836,460) 
ตน้ทุนระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 2,219,913 - - - 2,219,913 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (17,653,523) (6,963,024) - - (24,616,547) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 37,731,332 3,702,077 - - 41,433,409 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้     (10,622,285) 
      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     30,811,124 
รำยไดอ้ื่น     709,483 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (996,094) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     30,524,513 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (4,663,967) 
ก ำไรสุทธ ิ     25,860,546 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง 
   ปฏบิตัเิสรจ็สิ้น 

    
10,754,326 

ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ

    
56,005,113 

รวมรำยได ้     66,759,439 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได ้ 173,935,496 54,044,923 - 446,967 228,427,386 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร - (6,332,600) - - (6,332,600) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 173,935,496 47,712,323 - 446,967 222,094,786 
      
ตน้ทุน (60,984,177) (23,681,585) - (886,041) (85,551,803) 
ตน้ทุนระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 6,332,600 - - - 6,332,600 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (54,651,577) (23,681,585) - (886,041) (79,219,203) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 119,283,919 24,030,738 - (439,074) 142,875,583 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้     (46,586,424) 
      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     96,289,159 
รำยไดอ้ื่น     2,272,499 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย      
     ทรพัยส์นิรอกำรขำย     19,691,118 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (2,932,909) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     115,319,867  
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (23,775,400) 
ก ำไรสุทธ ิ     91,544,467 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
   เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง 
      ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

     
68,487,269 

   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 
      ทีต่อ้งปฏบิตั ิ

     
175,571,134 

รวมรำยได ้     244,058,403 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได ้ 156,052,174 35,422,360 1,330,718 - 192,805,252 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร - (6,325,901) - - (6,325,901) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 156,052,174 29,096,459 1,330,718 - 186,479,351 
      
ตน้ทุน (53,190,576) (18,313,378) (45,297) - (71,549,251) 
ตน้ทุนระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 6,325,901 - - - 6,325,901 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (46,864,675) (18,313,378) (45,297) - (65,223,350) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 109,187,499 10,783,081 1,285,421 - 121,256,001 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้     (39,793,638) 
      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     81,462,363 
รำยไดอ้ื่น     1,723,707 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (2,289,957) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     80,896,113 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (16,518,361) 
ก ำไรสุทธ ิ     64,377,752 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
   เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง 
      ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

    
30,849,775 

   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 
      ทีต่อ้งปฏบิตั ิ

    
157,353,283 

รวมรำยได ้     188,203,058 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้และกลุ่มกจิกำรไม่ไดม้ลีูกคำ้รำยใหญ่ ดงันัน้จงึไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรแสดงขอ้มูลจ ำแนก
ตำมส่วนงำนตำมเขตทำงภูมศิำสตรแ์ละตำมลูกคำ้รำยใหญ่ 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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6 มูลค่ำยุติธรรม 

 
กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวิเครำะห์เครื่องมือทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวธิีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของ
ระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
- ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั 
- ขอ้มูลระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึง่รวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำ

ตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
- ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่  

ไม่สำมำรถสงัเกตได)้ 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทไม่มีสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่แสดงด้วย 
มลูค่ำยุตธิรรม 
 

7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 11,959,400 7,834,210 7,734,640 5,809,209 
3 - 6 เดอืน - - - - 
6 - 12 เดอืน - - - - 
มำกกว่ำ 12 เดอืน - - - - 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 11,959,400 7,834,210 7,734,640 5,809,209 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - - - 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 11,959,400 7,834,210 7,734,640 5,809,209 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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8 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
รำยกำรหมุนเวยีน 11,340,454 - 
รำยกำรไม่หมุนเวยีน - - 

รวม 11,340,454 - 
 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
ไม่เกนิ 3 เดอืน 11,315,631 - 
3 - 6 เดอืน 24,823 - 
6 - 12 เดอืน - - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน - - 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 11,340,454 - 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด์้อยคุณภำพ - สุทธิ 
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินให้สินเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภำพประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ 871,514,995 603,452,494 - - 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (9,312,015) (9,312,015) - - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธ ิ 862,202,980 594,140,479 - - 
 

ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 594,140,479 - 
กำรซื้อเพิม่ 375,607,000 - 
หกั  ปิดบญัชดีว้ยกำรรบัช ำระหนี้เป็นทรพัยส์นิรอกำรขำย   
          (หมำยเหตุ 11) (80,597,207) - 
หกั  กำรจ ำหน่ำย (17,420,400) - 
หกั  รบัเงนิจำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ (9,526,892) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 862,202,980 - 
 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะห์ นับจำกวนัที่
ซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
น้อยกว่ำ 1 ปี 530,631,545 372,967,249 - - 
1 - 2 ปี 191,953,472 153,898,154 - - 
2 - 3 ปี 77,235,195 - - - 
3 - 4 ปี 56,334,112 60,748,521 - - 
4 - 5 ปี - 15,838,570 - - 
มำกกว่ำ 5 ปี 15,360,671 - - - 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 871,514,995 603,452,494 - - 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บรษิทัลงทุนในบรษิัทย่อยซึ่งไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลของกลุ่มกจิกำร สดัส่วนของสทิธิในกำรออกเสยีงในบรษิทัย่ อยที่ถอืโดยบรษิัทใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนที่ถือหุ้นสำมญั ณ วนัที่  
30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี้ 
 
   สดัส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว  วิธีรำคำทุน 
   หุ้นสำมญัท่ีถือ 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม สดัส่วน 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
   โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 กำรถือหุ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั จดัตัง้ข้ึนในประเทศ ประกอบธรุกิจ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท พนับำท 
           
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั ประเทศไทย บรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 99.99 156,950 156,950 156,950 156,950 99.99 169,000 169,000 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั  ประเทศไทย บรกิำรเจรจำ ตดิตำมและเร่งรดั

หนี้และศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ 
 

99.99 
 

20,000 
 
 5,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
99.99 

 
21,000 

 
6,000 

บรษิทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั ประเทศไทย บรกิำรสนิเชื่อส่วนบุคคล 70.00 50,000 50,000 50,000 50,000 70.00 35,000 35,000 
     หกั กำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน (2,000) (2,000) 
       223,000 208,000 

 
เมื่อวนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 ของ บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์ เซอรว์สิ จ ำกดั อนุมตักิำรเพิม่ทุนโดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่เป็นจ ำนวน 1,500,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ  
10 บำท รวมเป็นเงนิ 15,000,000 บำท ใหก้บับรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัแม่ โดยบรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ได้รบัช ำระเงนิค่ำหุน้เรยีบรอ้ยแล้วและไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลง
กำรเพิม่ทุนกบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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11 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย - สุทธิ 
 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ทรพัยส์นิรอกำรขำยมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 5,243,418 - 
ปิดบญัชดีว้ยกำรรบัช ำระหนี้เป็นทรพัยส์นิรอกำรขำย   
   (หมำยเหตุ 9) 80,597,207 - 
กำรซื้อเพิม่ 14,047,740 - 
กำรจ ำหน่ำย (26,308,882) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 73,579,483 - 

 
12 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 2,404,287 1,327,519 2,290,839 1,188,223 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19.4) - - 235,394 183,792 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 14,884,583 13,175,783 5,856,763 5,435,788 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพคำ้งจ่ำย 63,888,000 - - - 
อื่น ๆ 1,731,037 826,178 525,948 525,947 
รวม  82,907,907 15,329,480 8,908,944 7,333,750 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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13 เงินกู้ยืม 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกู้ยมื ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  31,431,640 - 
เงนิกูย้มืเพิม่ 272,474,704 222,599,704 
จ่ำยคนืเงนิกู้ (40,032,076) - 
ตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มื 423,623 234,773 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  264,297,891 222,834,477 
 
รำยละเอยีดของเงนิกู้ยมื มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  ค่ำจดัหำเงินกู้    
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562      
      
ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000  (667,397) 21 เมษำยน พ.ศ. 2563 5.50 วนัครบก ำหนด 
หุน้กู้  105,000,000  (1,498,126) 23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 5.95 ทุกสำมเดอืน 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  41,567,924  (104,510) ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

30 เมษำยน พ.ศ. 2562  
ถงึ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 

MLR - 2.00 ทุกเดอืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  ค่ำจดัหำเงินกู้    
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
      
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  31,600,000  (168,360) ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

30 มถิุนำยน พ.ศ. 2561 
ถงึ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 

MLR ทุกเดอืน 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ค่ำจดัหำเงินกู้    
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562      
      
ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000  (667,397) 21 เมษำยน พ.ศ. 2563 5.50 วนัครบก ำหนด 
หุน้กู้  105,000,000  (1,498,126) 23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 5.95 ทุกสำมเดอืน 
 
หุ้นกู้ 
 
บรษิัทได้น ำที่ดินและอำคำรซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชจี ำนวน 1.45 ล้ำนบำท ไปวำงเพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรบัหุ้นกู้ และบรษิัท บรหิำร
สินทรพัย์ชโย จ ำกัด (บรษิัทย่อย) ได้ค ้ำประกันวงเงนิหุ้นกู้เต็มจ ำนวนและได้น ำทรพัย์สินรอกำรขำยซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน   
47 ลำ้นบำท ไปวำงเพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรบัหุน้กู้ 
 
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 
ระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ มดีอกเบี้ยจ่ำยที่เกี่ยวขอ้งกนั จ ำนวนเงนิ 
1.09 ลำ้นบำท (30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 : 1.84 ลำ้นบำท)  
 
ระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัท บรหิำรสนิทรพัย์ชโย จ ำกดั (บรษิทัย่อย) เบกิใช้เงนิกู้ยมืจำกสถำบนั
กำรเงนิในประเทศจ ำนวน 50 ล้ำนบำท จำกวงเงนิกู้จ ำนวน 50 ล้ำน โดยบรษิัทได้ค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยมืเต็มจ ำนวนและบรษิัทย่อย 
ใชเ้งนิฝำกทีม่ขีอ้จ ำกดั  ในกำรใชจ้ ำนวน 6.22 ลำ้นบำทเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิกูด้งักล่ำว 
 

14 ทุนเรือนหุ้น 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
    ส่วนต ำ่กว่ำทุนจำก  
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ กำรรวมธรุกิจภำยใต้  
 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมญัสุทธิ กำรควบคมุเดียวกนั รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท บำท 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 591,288,256 
เพิม่หุน้สำมญั 40,000,000 20,000,000 133,200,000 - 153,200,000 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 600,000,000 300,000,000 454,166,376 (9,678,120) 744,488,256 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 
เพิม่หุน้สำมญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 - 403,200,000 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ - - (12,233,624) - (12,233,624) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 591,288,256 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ  
 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมญัสุทธิ รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376 
เพิม่หุน้สำมญั 40,000,000 20,000,000 133,200,000 153,200,000 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 600,000,000 300,000,000 454,166,376 754,166,376 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 
เพิม่หุน้สำมญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 403,200,000 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ - - (12,233,624) (12,233,624) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376 
 
เมื่อวนัที ่3 มกรำคม พ.ศ. 2562  ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 มมีตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิจ ำนวน 280 ล้ำนบำท 
เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 308 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 56 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ตำมแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General 
Mandate) โดยออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 28 รำย เป็นหุ้นจ ำนวน 40 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 3.83 บำท เป็นจ ำนวนรวม 153.20 ล้ำนบำท โดยบรษิทัได้รบัช ำระเงนิค่ำหุน้เรยีบรอ้ยแล้ว
และไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกำรเพิม่ทุนกบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมื่อวนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
ตำมบทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บรษิัทเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำที่จดทะเบียนไว ้
บรษิทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้นี้จะน ำไปจ่ำยเงนิปันผลไม่ได ้
 

15 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำ
หุน้ละ 0.04 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 24 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลนี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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16 รำยได้ดอกเบีย้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์     
   ดอ้ยคุณภำพ 52,468,327 55,384,855 10,655 1,869 
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื 253,323 - - - 
รวม 52,721,650 55,384,855 10,655 1,869 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ 
   ดอ้ยคุณภำพ 

 
173,935,496 

 
156,052,174 72,991 4,673 

รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื 446,967 - - - 
รวม 174,382,463 156,052,174 72,991 4,673 

 
17 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ระหว่ำงกำลไดต้ัง้ค้ำงจ่ำยโดยใช้วธิีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใช้อตัรำภำษีเดยีวกบัที่ใช้กบัก ำไรรวมทัง้ปี 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี (ประมำณกำรอตัรำภำษีเงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่ำงกำลสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 คอื 
อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี) 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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18 ภำระผกูพนั 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั มภีำระผูกพนัดงัต่อไปนี้ 
 
18.1 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 354,580 416,622 300,600 240,411 
รวม 354,580 416,622 300,600 240,411 

 
18.2 หนังสือค ำ้ประกนั 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนังสอืค ้ำประกนั 1,700,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 
รวม 1,700,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 
 
หนังสอืค ้ำประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรภำยในประเทศให้แก่บุคคลภำยนอกส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองกลุ่มกิจกำร
และบรษิทั 
 

19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์บักจิกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผ่ำนกจิกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมกจิกำร หรอืถูกควบคุมโดยกจิกำร หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบักจิกำร รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนิน
ธุรกิจกำรลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกจิกำรที่เกี่ยวข้องกบักิจกำร บรษิัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
ส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของกจิกำรซึง่มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำร ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของ
กจิกำรตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำร 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บรษิทัถอืหุน้โดยคุณสุขสนัต ์ยศะสนิธุ ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.49 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 56.24) ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กดิขึน้ท ำตำมประเพณีกำรคำ้และตำมสญัญำ  
 

 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

  
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั บรษิทัย่อย 
คุณสุขสนัต ์ยศะสนิธุ์ ผูถ้อืหุน้ส ำคญัและผูบ้รหิำรส ำคญั 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
19.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรดัหน้ีสิน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย - - 947,558 1,537,967 
 - - 947,558 1,537,967 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัย่อย - - 4,764,776 4,590,117 
 - - 4,764,776 4,590,117 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19.2 ต้นทุนกำรให้บริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำเช่ำ     
   ผูบ้รหิำรส ำคญั 42,000 40,000 - 20,000 
 42,000 40,000 - 20,000 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำเช่ำ     
   ผูบ้รหิำรส ำคญั 126,000 160,000 - 80,000 
 126,000 160,000 - 80,000 

 
19.3 รำยได้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ     
   บรษิทัย่อย - - 593,000 561,000 
 - - 593,000 561,000 
     
ค่ำบรหิำรงำน     
   บรษิทัย่อย - - 6,480,000 8,040,000 
 - - 6,480,000 8,040,000 
     
เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - - 21,973,003 
 - - - 21,973,003 
     
รำยไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 6,843,026 3,499,794 
 - - 6,843,026 3,499,794 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ     
   บรษิทัย่อย - - 1,755,000 1,683,000 
  - 1,755,000 1,683,000 
     
ค่ำบรหิำรงำน     
   บรษิทัย่อย - - 19,440,000 19,440,000 
  - 19,440,000 19,440,000 
     

เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - - 72,196,997 
 - - - 72,196,997 
รำยไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 17,102,569 5,053,548 
 - - 17,102,569 5,053,548 

 
19.4 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้และรบับริกำร และดอกเบีย้ค้ำงรบั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น     
   บรษิทัย่อย - - 15,117,185 12,343,939 
     
รวมลูกหนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 15,117,185 12,343,939 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 17,517,473 9,531,422 
รวมดอกเบีย้คำ้งรบักจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 17,517,473 9,531,422 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 235,394 183,792 
รวมเจำ้หนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 12) - - 235,394 183,792 

 
19.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด - - 346,200,100 21,000,000 
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด     
   บรษิทัย่อย - - 322,000,000 330,200,100 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด     
   บรษิทัย่อย - - (43,000,000) (5,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - - 625,200,100 346,200,100 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยครบก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย
มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 6 ต่อปี)  

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 

ระหว่ำงงวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำร 
และผูม้อี ำนำจในกำรจดักำร มดีงันี้ 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 3,573,500 2,251,477 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 65,000 72,123 
รวม 3,638,500 2,323,600 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 11,867,237 9,374,888 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 194,999 216,368 
รวม 12,062,236 9,591,256 

 

20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 

1. จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลปี พ.ศ. 2562 จำกก ำไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด
ในอตัรำหุ้นละ 0.0027778 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 1.67 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบรษิัทจ ำนวน 30 ล้ำนหุ้น  
มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นมูลค่ำทัง้สิ้น 15 ล้ำนบำท คดิเป็นกำร
จ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.025 บำท โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลวนัที ่3 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

2. ลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 8 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 308 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 300 ล้ำนบำท โดยวธิกีำร 
ตดัหุ้นสำมญัทีย่งัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 16 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 0.50 บำท ซึ่งคงเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน
แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) 

 

3. เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 15 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน
จ ำนวน 30 ล้ำนหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำทจำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 300 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ ำนวน 
315 ลำ้นบำท  
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