
 

บริษทั ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 



 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ  .ศ .  2562 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบั 
ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ  
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการส าหรบั  

ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระ
จากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่ เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจ้าได้ปฏบิตัติาม
ความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจา้
ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยก
ต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้  
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชือ่แก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ 
 

 

อ้างอิงถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.22 เรื่อง 
นโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้รายไดด้อกเบี้ยจาก
เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพมสีดัส่วนร้อยละ 72.93 
ของรายได้รวมของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้ดอกเบี้ย
จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพจากประมาณการ
กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะเกบ็ไดใ้นอนาคตส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อ
แก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ตามคุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ 
โดยอา้งองิกบัสถติกิารเกบ็หนี้ในอดตีทัง้หมดคดิลดดว้ยอตัรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
ขา้พเจ้าให้ความส าคญักบัการตรวจสอบรายได้ดอกเบี้ยจาก
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ เนื่องจากผูบ้รหิารตอ้ง
ใชดุ้ลยพนิิจในการก าหนดสมมตฐิานเพื่อประมาณการรายได ้
อกีทัง้รายไดด้งักล่าวมนียัส าคญัต่องบการเงนิรวม 

 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจหลกัเกณฑ์ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการรบัรู้
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สนิเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภาพ 
และขา้พเจา้ไดป้ระเมนิความเหมาะสมของหลกัเกณฑด์งักล่าว
กบัวธิปีฏบิตัขิองบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
 
ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจถงึกระบวนการในการประมาณการ
กระแสเงนิสดและอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัเริม่แรก  
 
ข้าพเจ้าท าการสุ่มทดสอบการประมาณการกระแสเงินสด 
อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน
การประมาณกระแสเงนิสดและอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัที่
ท าการซื้อเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของปัจจยัต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ประมาณการกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ  
วนัแรกอนัได้แก่ อตัราร้อยละของการลดหนี้ อตัราร้อยละที่
ลูกหนี้ จะช าระหนี้  สถานะทางคดีของลูกหนี้  มูลค่าของ
หลกัประกนั และการจดัสรรตน้ทุนส าหรบัลกูหนี้แต่ละราย 
 
ขา้พเจ้าได้ท าการสุ่มทดสอบการค านวณรายได้ดอกเบี้ยจาก
เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงได้สุ่มทดสอบ
การรบัช าระเงนิของเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
 
จากวิธีการตรวจสอบที่ได้ปฏิบัติข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบ
ขอ้ผดิพลาดทีม่สีาระส าคญั 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือ่มัน่ต่อ
ขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า  
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยผูบ้รหิารในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั ้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ  
การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลกัฐาน  
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้
เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้าขา้พเจา้ได้
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเนื่อง  
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• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ 
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ 
ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรือ่งทีส่ ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 359,722,837 148,507,511 271,906,318 51,108,966

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวยีน 8 500,000 200,000 500,000 200,000

เงนิลงทุนระยะสัน้ 9 101,014,088 467,563 100,749,211 256,296

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 10 35,374,048 8,349,813 34,596,089 28,047,788

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 32.5 - - 688,200,100 346,200,100
เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 11 18,427,435 6,193,027 - -
ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื - สทุธิ 12 41,848,452 - - -
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 2,684,982 2,649,446 2,318,570 2,282,506

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 559,571,842 166,367,360 1,098,270,288 428,095,656

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้

- ไมห่มุนเวยีน 8 9,393,452 2,240,189 2,296,268 1,926,732

เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ - สทุธิ 13 1,121,950,279 594,140,479 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 222,999,990 207,999,990

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 15 8,342,663 8,823,372 9,619,976 10,062,631

ทรพัยส์นิรอการขาย - สทุธิ 16 75,222,062 5,243,418 - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 17 30,947,649 33,761,650 16,660,195 17,342,132

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 18 2,679,797 2,040,483 1,113,569 1,641,046

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 14,355,830 14,474,580 686,107 512,181

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 2,357,595 1,728,595 2,236,595 1,586,595

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 1,265,249,327 662,452,766 255,612,700 241,071,307

รวมสินทรพัย์ 1,824,821,169 828,820,126 1,353,882,988 669,166,963

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 225,066,171 15,329,480 14,617,963 7,333,750

สว่นของหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,061,806 938,668 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 21 24,413,774 14,330,248 - -

ตัว๋แลกเงนิ 21 119,635,068 - 119,635,068 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 10,934,768 10,121,529 932,308 -

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 6,330,973 3,674,927 2,959,096 1,266,490

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 387,442,560 44,394,852 138,144,435 8,600,240

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ชือ้ - สทุธิ 278,936 1,362,934 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 32,371,220 17,101,392 - -

หุน้กู้ 21 398,954,785 - 398,954,785 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 3,733,082 2,705,558 3,666,326 2,574,737

หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น 90,000 - 214,000 204,000

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 435,428,023 21,169,884 402,835,111 2,778,737

รวมหน้ีสิน 822,870,583 65,564,736 540,979,546 11,378,977

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 23

ทุนจดทะเบยีน
   หุน้สามญัจาํนวน 630,000,000 หุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 315,000,000 315,000,000

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

         มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 629,999,971 หุน้ 

      มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 314,999,986 314,999,986

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

         มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 280,000,000 280,000,000

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

สว่นตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 8,636,100 7,262,746 8,636,100 7,262,746

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 219,116,361 149,728,719 34,986,182 49,558,864

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 114,798 - 114,798 -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 987,355,501 748,279,721 812,903,442 657,787,986

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 14,595,085 14,975,669 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,001,950,586 763,255,390 812,903,442 657,787,986

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 1,824,821,169 828,820,126 1,353,882,988 669,166,963
                      -                         -                         -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบีย้ 26 233,644,607 212,873,389 89,252 13,271

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเรง่รดัหน้ีสนิ 32.1 61,372,965 41,443,050 48,913,835 35,721,407

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ - 1,330,719 - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 28, 32.2 (105,016,456) (91,701,406) (22,668,651) (19,361,131)

กาํไรข ัน้ต้น 190,001,116 163,945,752 26,334,436 16,373,547
รายไดอ้ื่น 27, 32.3 3,202,090 2,225,853 58,074,225 111,685,959
กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย 19,691,118 6,734,019 - -
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 28 (63,768,938) (60,755,407) (43,090,863) (38,069,964)

ตน้ทุนทางการเงนิ 29 (9,118,056) (2,868,480) (7,151,667) -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 140,007,330 109,281,737 34,166,131 89,989,542

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 30 (28,960,508) (23,846,648) (6,699,049) (1,465,950)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 111,046,822 85,435,089 27,467,082 88,523,592

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น :

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

  ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 22 - 260,416 - 260,416

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 19 - (52,083) - (52,083)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

   หรอืขาดทุนภายหลงั - 208,333 - 208,333

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผือ่ขาย 9 143,497 30,929 143,497 (3,875)

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 19 (28,699) (6,186) (28,699) 775

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 114,798 24,743 114,798 (3,100)

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 114,798 233,076 114,798 205,233

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 111,161,620 85,668,165 27,581,880 88,728,825

      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ตอ่)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 111,427,406 85,459,430 27,467,082 88,523,592
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (380,584) (24,341) - -

111,046,822 85,435,089 27,467,082 88,523,592

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 111,542,204 85,692,506 27,581,880 88,728,825
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ (380,584) (24,341) - -

111,161,620 85,668,165 27,581,880 88,728,825

กาํไรต่อหุ้น 31

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 620,104,081 558,599,975 620,104,081 558,599,975
กาํไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.1797 0.1530 0.0443 0.1585

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผ ูถ้ือหุ้น

ส่วนต ํา่กว่าทุนจาก จดัสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธรุกิจภายใต้ - ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ เบด็เสรจ็อื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม ่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสทุธิ การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผ ูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ ผ ูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท
 

บ
บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การเพิม่หุน้สามญั 23 20,000,000 133,200,000   - - - - 153,200,000 - 153,200,000

สาํรองตามกฎหมาย 24 - -                - 1,373,354 (1,373,354) - - - -

หุน้ปันผล 25 14,999,986 -                - - (14,999,986) - - - -

เงนิปันผล 25 - -                - - (25,666,424) - (25,666,424) - (25,666,424)
   กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - -                - - 111,427,406 114,798 111,542,204 (380,584) 111,161,620

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 314,999,986 454,166,376 (9,678,120) 8,636,100 219,116,361 114,798 987,355,501 14,595,085 1,001,950,586

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การเพิม่หุน้สามญั 23 70,000,000 320,966,376   - - - - 390,966,376 - 390,966,376

การจดัตัง้บรษิทัยอ่ยในระหวา่งปี - - - - - - - 15,000,010 15,000,010

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

เงนิปันผล - - - - (61,598,994) - (61,598,994) - (61,598,994)
   กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 85,667,763 24,743 85,692,506 (24,341) 85,668,165

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผ ูถ้ือหุ้น 

จดัสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - ทุนสาํรอง เบด็เสรจ็อื่น รวมส่วนของ
ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสทุธิ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น 

หมายเหต ุ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
การเพมิหุน้สามญั 23 20,000,000 133,200,000 - - - 153,200,000
สาํรองตามกฎหมาย 24 - - 1,373,354 (1,373,354) - -
หุน้ปันผล 25 14,999,986 - - (14,999,986) - -
เงนิปันผล 25 - - - (25,666,424) - (25,666,424)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 27,467,082 114,798 27,581,880

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 314,999,986 454,166,376 8,636,100 34,986,182 114,798 812,903,442

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การเพิม่หุน้สามญั 23 70,000,000 320,966,376 - - - 390,966,376
สาํรองตามกฎหมาย - - 6,962,746 (6,962,746) - -
เงนิปันผล - - - (61,598,994) - (61,598,994)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 88,731,925 (3,100) 88,728,825

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 140,007,330 109,281,737 34,166,131 89,989,542

รายการปรบัปรงุ

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 5,501,661 5,195,878 2,683,250 2,555,920

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ - 2,806,037 - 2,806,037

คา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ - 9,162,391 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - (106,510) - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 32,418 - 20,898

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้ - (16,171) - (4,436)

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (19,691,118) (6,734,019) - -

เงนิปันผลรบั 32.3 - - - (72,196,997)

รายไดด้อกเบีย้ (233,644,607) (212,873,389) (89,252) (13,271)

รายไดด้อกเบีย้รบัอื่นๆ 27 (1,902,433) (1,842,461) (29,811,905) (11,319,351)
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 22 1,175,553 380,653 1,091,589 301,129

ตน้ทุนทางการเงนิ 29 9,118,056 2,868,480 7,151,667 -

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (27,024,235) (1,313,352) 11,506,475 (13,690,541)
เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (12,234,408) (6,193,027) - -
ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื (41,781,152) - - -
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (32,063) (310,663) (36,064) (342,903)
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (407,706,707) (335,163,064) - -
ทรพัยส์นิรอการขาย 30,309,681 15,124,785 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (629,000) (837,401) (650,000) (790,400)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 4,303,726 3,023,065 2,628,377 190,826
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 989,365 1,721,374 25,925 271,536
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (148,029) - - -
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 90,000 - 10,000 -

เงนิสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (553,298,380) (415,793,239) 28,676,193 (2,222,011)

รบัดอกเบีย้รบัอื่น 1,899,268 1,834,612 11,756,162 2,862,253
รบัดอกเบีย้  233,577,307 212,873,389 89,252 13,271

จา่ยดอกเบีย้ (3,320,661) (2,639,319) (1,557,596) -
จา่ยภาษเีงนิได้ (28,060,690) (27,889,265) (5,969,366) (1,524,118)

เงินสดสทุธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (349,203,156) (231,613,822) 32,994,645 (870,605)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช(้เพิม่ขึน้) ลดลง (7,853,127) 468,442 (1,017,987) 471,667
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสัน้ - 776,036 - 263,273
เงนิปันผลรบั 32.3 - - - 72,196,997
เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในเงนิลงทุนระยะสัน้ (100,000,000) - (100,000,000) -
เงนิสดจา่ยเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 32.5 - - (435,000,000) (330,200,100)
เงนิสดรบัเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 32.5 - - 93,000,000 5,000,000
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 17 (1,073,324) (2,650,341) (799,181) (719,508)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 15 (86,808) (192,318) - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 (1,609,304) (1,030,890) (232,000) (830,890)
เงนิสดจา่ยเพือ่การลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (15,000,000) (38,999,990)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - 1,056,075 - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (110,622,563) (1,572,996) (459,049,168) (292,818,551)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 69,177,980 39,789,980 - -
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 (44,027,950) (59,600,000) - -
เงนิสดรบัจากตัว๋แลกเงนิ 21 119,112,329 - 119,112,329 -
เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 21 398,539,289 - 398,539,289 -
เงนิสดจา่ยคนืสญัญาเชา่ซือ้ (960,860) (594,535) - -
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 23 153,200,000 403,200,000 153,200,000 403,200,000
เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้สามญั 23 - (12,233,624) - (12,233,624)
เงนิสดจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ (23,999,743) (61,598,994) (23,999,743) (61,598,994)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - 15,000,010 - -

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 671,041,045 323,962,837 646,851,875 329,367,382

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 211,215,326 90,776,019 220,797,352 35,678,226
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 148,507,511 57,731,492 51,108,966 15,430,740

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 359,722,837 148,507,511 271,906,318 51,108,966
- -

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด : - -

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 

รบัชาํระหน้ีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย 80,597,207 13,634,184 - -
หุน้ปันผล 14,999,986 - 14,999,986 -
ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ยเจา้หน้ีเชา่ซือ้ - 785,040 - -
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 76,829 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 15 ถงึ 84 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14
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1 ข้อมูลทัว่ไป  
 
บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำร มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบกจิกำรเจรจำตดิตำมและเรง่รดัหนี้สนิ บรหิำรสนิทรพัยจ์ำกกำรรบัซือ้
หรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคุณภำพทัง้ที่มีหลกัประกันและไม่มีหลกัประกันจำกสถำบันกำรเงนิและบรษิัทให้บรกิำรสนิเชื่อกิจกำร
ศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ และกจิกำรเงนิใหกู้ย้มื 
 
กลุ่มกจิกำรได้รบัใบอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกจิเป็นกจิกำรบรหิำรสนิทรพัย์ตำมควำมในพระรำชก ำหนด
กจิกำรบรหิำรสนิทรพัย ์พ.ศ. 2541 เมือ่วนัที ่21 มนีำคม พ.ศ. 2557  
 
เมื่อวนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2561 ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไดอ้นุญำตใหหุ้น้สำมญัของบรษิทั เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช้ือ่ยอ่ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยว์ำ่ “CHAYO” 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึ้นตำมหลกักำรบัญชีที่รบัรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบญัช ี 
พ.ศ. 2543 ซึง่หมำยถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัวิชิำชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ 
ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิำยไวเ้ป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัช ี
 
กำรจัดท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย  ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี 
ทีส่ ำคญัและกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรซึง่จดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิและ
ตอ้งเปิดเผยเรือ่งกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำร หรอืควำมซบัซอ้นหรอืเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบ
กำรเงนิในหมำยเหตุ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณี 
ทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั  
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2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 

ก)  มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ (TFRS 15) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 
ซึง่ก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นถงึกำรโอนกำร
ควบคุมในสนิคำ้หรอืบรกิำรไปยงัลูกคำ้ดว้ยจ ำนวนเงนิที่สะทอ้นถงึจ ำนวนเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำกสนิคำ้
และบรกิำรทีไ่ดโ้อนไป แทนหลกักำรรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนในสนิคำ้และบรกิำรไปยงัผูซ้ื้อ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่11 (TAS 11) เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 18 (TAS 18) 
เรือ่ง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

รำยได้ของกลุ่มกจิกำรที่อยู่ภำยใต้มำตรฐำนนี้ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้บรกิำรเร่งรดัหนี้สนิ รำยได้จำกกำรให้บรกิำร
ศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลกูคำ้ และรำยไดอ้ื่น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม ่รำยไดเ้หล่ำนี้จะรบัรูต้ำมภำระที่
ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ซึ่งไม่แตกต่ำงจำกกำรรบัรูร้ำยไดข้องกลุ่มกจิกำร ณ ปัจจุบนัซึ่งจะรบัรูเ้มื่อได้
ใหบ้รกิำรและรบัรูต้ำมจ ำนวนเงนิทีไ่ดร้บัจรงิ ดงันัน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือ
ปฏบิตัจิงึไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิ และไมม่กีำรเปลีย่นแปลงที่
มนียัส ำคญัในกำรรบัรูร้ำยไดข้องกลุ่มกจิกำร 

 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่40 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธบิำยใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบักำรโอนจำกหรอืโอนมำเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อ
กำรลงทุน จะท ำไดก้ต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนของอสงัหำรมิทรพัยซ์ึ่งตอ้งมหีลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน
สนับสนุน โดยกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำนจะเกดิขึน้เมื่ออสงัหำรมิทรพัย์นัน้เขำ้นิยำมหรอืสิ้นสุดกำรเป็นไปตำมนิยำมของ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงควำมตัง้ใจของฝ่ำยบรหิำรเพยีงอย่ำงเดยีวไม่ได้ให้หลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะ
สนบัสนุนกำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 

2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 

กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และยงัไมไ่ดน้ ำมำปฏบิตัใิชม้ดีงันี้ 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32  เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7  เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใิน 
        หน่วยงำนตำ่งประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมลูค่ำและ
กำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรบญัชป้ีองกนั
ควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ กล่ำวถงึกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ  
กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 

 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 
 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้แบ่งออกเป็นสำมประเภทได้แก่ 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยขึน้อยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและลักษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้ 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่น
ก ำไรหรอืขำดทุน โดยบรษิทัสำมำรถเลอืกรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นโดยไมส่ำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั 

- หนี้สนิทำงกำรเงนิจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำด้วยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเว้นหนี้สนิทำงกำรเงนิที่ต้องวดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอืบรษิทัเลอืกวดัมลูคำ่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อ
เขำ้เงือ่นไขทีก่ ำหนด 

 

วธิกีำรรบัรู้รำยไดด้อกเบี้ยของลูกหนี้เงนิใหกู้้ยมื จะถูกเปลีย่นแปลงใหร้บัรูต้ำมอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ โดยจะยกเลกิ
กำรหยุดรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยของลูกหนี้เงนิใหกู้้ยมืทีค่ำ้งช ำระเกนิกว่ำสำมเดอืนนับตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระซึ่งรบัรู้
ตำมเกณฑเ์งนิสด 
 

กำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยของลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืและรำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ (ลูกหนี้
ระดบัที่ 3) ตำมนิยำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 9 จะรบัรูร้ำยไดด้ว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของรำคำ
ตำมบญัชหีลงัหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 

 

กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ข้อก ำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรบัผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ  สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 
ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสนิทรพัย์ที่เกิดจำกภำระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อและสญัญำค ้ำประกันทำงกำรเงนิ  
โดยค ำนึงถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตและไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกดิเหตุกำรณ์ดำ้นเครดติขึน้ก่อน บรษิทัต้องพจิำรณำ 
กำรเปลี่ยนแปลงในคุณภำพเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเป็นสำมระดบั  โดยในแต่ละระดบัจะก ำหนดวธิกีำรวดั 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่และกำรค ำนวณวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่ำงกนัไป ไดแ้ก่ 

 

- ระดบัที ่1 หำกควำมเสีย่งดำ้นเครดติของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิไม่เพิม่ขึน้อยำ่งมนีัยส ำคญันบัตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำร
เมือ่เริม่แรก ค่ำเผื่อผลขำดทุนของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำ 
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- ระดบัที ่2 หำกควำมเสีย่งดำ้นเครดติของเครื่องมอืทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำร
เมือ่แรกเริม่ ค่ำเผื่อผลขำดทุนของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมลูคำ่ดว้ยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุ 

- ระดบัที่ 3 เมื่อสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเข้ำเงื่อนไขเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติ ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจะถูกวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนเงนิเท่ำกบัผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น
ตลอดอำยุ 
 

ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อดอ้ยค่ำภำยใต้วธิกีำรพจิำรณำกำรเปลีย่นแปลงในคุณภำพเครดติของสนิทรพัย์แบบสำมระดบั  
ค่ำเผื่อด้อยค่ำจะถูกค ำนวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้  (Collective approach) โดยค ำนึงถึงข้อมูลคำดกำรณ์ในอนำคต 
ยกเว้นค่ำเผื่อด้อยค่ำของเงนิให้สนิเชื่อให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นสำระส ำคญั ในระดบัที่ 3 ค่ำเผื่อด้อยค่ำจะถูกค ำนวณเป็น 
แบบรำยสญัญำ (Individual assessment)   
 
ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้หรอืสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบ
เกี่ยวกบักำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั จะมขีอ้ยกเวน้ใหส้ำมำรถใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรพจิำรณำ 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรเปลี่ยนวธิกีำรค ำนวณค่ำเผื่อดอ้ยค่ำจำกเดมิค ำนวณค่ำเผื่อดอ้ยค่ำตำมนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำร 
เป็นกำรค ำนวณค่ำเผื่อด้อยค่ำโดยใช้แบบจ ำลองค่ำเผื่อด้อยค่ำซึ่งค ำนึงถึงข้อมูลกำรคำดกำรณ์ในอนำคตของ  
กลุ่มกจิกำร 
 
ผลกระทบเม่ือถือปฏิบติัครัง้แรก 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจะปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิโดย
จะรบัรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (modified retrospective) จำกกำรประเมินผล
กระทบเบือ้งตน้ผูบ้รหิำรคำดวำ่กลุ่มจะตอ้งรบัรูผ้ลกระทบของก ำไรสะสมตน้งวดทีม่สีำระส ำคญัดงันี้ 
 
- กำรเปลีย่นแปลงกำรค ำนวณคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนใหม่ 

 
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผู้เช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบ
ทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอีกต่อไป  
กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สินทรพัย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำ 
ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ  
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ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
ไดแ้ก่ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่23 เรือ่ง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
 

กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษเีงนิได้
ของเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิ
ก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 

กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดัเจนเกี่ยวกับวิธีกำรบัญชีส ำหรบักรณีที่มีกำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว ้โดยเมื่อกำร
เปลีย่นแปลงโครงกำรไดเ้กดิขึน้ กจิกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณตน้ทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรบัระยะเวลำที่
เหลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 

กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธรุกิจ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกจิกำร
ไดม้ำซึง่กำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่ี
อยูก่่อนหน้ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหม่ 
 

กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน (เงือ่นไขการช าระก่อน
ก าหนดและค่าชดเชยทีติ่ดลบ) กำรปรบัปรุงท ำให้กิจกำรสำมำรถวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิบำงรำยกำรที่มี
เงื่อนไขกำรช ำระก่อนก ำหนด ที่มคี่ำชดเชยในมูลค่ำทีต่ดิลบ มสีทิธทิีจ่ะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยแทนกำรวดั
มูลค่ำดว้ยวธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน ซึ่งสนิทรพัย์เหล่ำนี้รวมถงึเงนิใหกู้้ยมืบำงประเภทและตรำสำรหนี้ 
โดยกำรทีจ่ะวดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยไดน้ัน้ค่ำชดเชยในมลูค่ำทีต่ดิลบจะตอ้งเป็นจ ำนวนเงนิทีส่มเหตุสมผล
ส ำหรบักำรยกเลกิสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกจิกลุ่มกจิกำรถอืสนิทรพัยน์ัน้เพือ่รบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ ได้
อธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหนี้สนิ  
ภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิเงนิได ้ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

- กจิกำรตอ้งสมมตวิำ่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำมไมแ่น่นอน และมคีวำมรูเ้กีย่วกบั
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอยำ่งครบถว้น โดยไมน่ ำเหตุผลวำ่จะตรวจพบหรอืไมม่ำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 

- หำกกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษีที่มคีวำม 
ไมแ่น่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กจิกำรตอ้งประเมนิกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์ทีเ่คยอำ้งองิในกำรใช ้
ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่ง่ผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
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2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  
 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอื 

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพือ่ให้

ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจใน

กำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  

 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร เงนิลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกับกำรซื้อ 
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 

 
ข) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 

 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เชน่เดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วน 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัสว่นกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอื
ขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน 
ที่เหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงที่เกดิขึ้นจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของ 
เงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทึกบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครองที่
เหลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
ค) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 

 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิใน
รำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม
และกำรรว่มคำ้ ขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเชน่เดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะ
มหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2.4 กำรรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 
- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคำ่เริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้และมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรมของส่วนได้
เสยีในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำ
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นคำ่ควำมนิยม แต่หำกน้อยกวำ่มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มลูค่ำส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผู้ไดร้บักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิ
จะถูกวดัมลูคำ่ใหมด่ว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 
กำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมตำมมูลค่ำทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุดทีต่อ้งจดัท ำงบ
กำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิได้เกดิขึ้นตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่
น ำมำแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร (หำกเกดิขึน้หลงัจำกวนั
ตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
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ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
สว่นต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่ก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “สว่นเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั” ในสว่นของเจำ้ของ โดยกลุ่มกจิกำรจะ
ตดัรำยกำรนี้ออกเมือ่ขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
 

2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม   
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 

2.6 เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้หมำยถงึ เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรเบกิถอน  
 

2.7 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรูมู้ลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้คำ่ใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเพือ่คำ้และเงนิลงทุนเผือ่ขำยวดัมลูคำ่ในเวลำภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรูใ้นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมือ่มกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำยนัน้ออกไป 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถงึผล
สะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมที่รบัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ  จะบนัทกึรวมอยู่ใน 
งบก ำไรขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชี 
ของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
 

2.8 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยมื 
 
กลุ่มกจิกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็จ ำนวนของลูกหนี้คงเหลอืหกัดว้ยดอกเบี้ยทีย่งัไม่ถอืเป็นรำยไดแ้ละหลกัประกนั (ถำ้ม)ี 
เมื่อลูกหนี้คำ้งช ำระนำนเกนิกว่ำสำมเดอืนหรอืเมื่อกลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำลูกหนี้นัน้ไม่มคีวำมสำมำรถเพยีงพอในกำรจ่ำยช ำระ
คนืหนี้แก่กลุ่มกจิกำร 
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2.9 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ 
 

กลุ่มกจิกำรซื้อลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภำพทัง้ทีม่หีลกัประกนัและไม่มหีลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงนิและกจิกำรใหบ้รกิำร
สนิเชื่อ โดยกำรประมูลซื้อเพื่อด ำเนินกำรตดิตำมเรยีกเกบ็หนี้ ซึง่คำดว่ำจะเรยีกเกบ็เงนิจำกลูกหนี้เป็นระยะเวลำ 4 - 5 ปี นับจำก
วนัทีไ่ดพ้อรต์ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่มำ ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไมม่สีทิธไิล่เบีย้จำกผูข้ำยหนี้ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ด ้ 
 

เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพแสดงไว้ในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีทีฝ่่ำยบรหิำรแสดงเจตจ ำนงที่จะถอืไวใ้น
ช่วงเวลำน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัย์หมุนเวยีน หรอืเว้นแต่กรณีที่ฝ่ำย
บรหิำรมคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งขำยเพือ่เพิม่เงนิทุนด ำเนินงำน จงึจะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มนุเวยีน 
 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพแสดงในรำคำทุนทีจ่่ำยซื้อตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ หกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้ม)ี  
 

กลุ่มกจิกำรบนัทกึขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ เมื่อพบว่ำมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำร
กระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ำดวำ่จะไดร้บัเมือ่ค ำนวณคดิลดต ่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบญัช ี
 

2.10 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 

ลกูหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มี
สว่นประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนหกัค่ำ
เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
 

2.11 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรสว่นใหญ่คอือำคำรส ำนกังำนใหเ้ชำ่ ซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไว ้เพือ่หำประโยชน์จำกรำยได้
คำ่เชำ่ในระยะยำวหรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูคำ่ของสนิทรพัย ์และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 

หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยคำ่ 

 

กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่กลุ่ม
กจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้และตน้ทุนสำมำรถวดัมลูค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื เมื่อมกีำรเปลีย่นแทน
ชิน้สว่นของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 

ทีด่นิไมม่กีำรหกัคำ่เสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรงเพื่อทีปั่นส่วนรำคำ
ทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
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2.12 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย 
 

ทรพัยส์นิรอกำรขำยแสดงตำมรำคำทุนหรอืมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืซึง่ถอืตำมรำคำประเมนิล่ำสุดหกัดว้ยประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัย์สนิรอกำรขำยจะรบัรู้เป็นรำยได้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็เมื่อกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทีเ่ป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของในทรพัยส์นิรอกำรขำยใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและขำดทุนจำก
กำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 

2.13 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 

ต้นทุนที่เกดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิใน
อนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 

ทีด่นิไมม่กีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำ  ค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพือ่ลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

อำคำร และสว่นปรบัปรุงอำคำร 20 ปี                                                                                                                                                
เครือ่งใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูคำ่คงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สทุธ ิ

 
2.14 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ือ้มำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทนุ และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำ
ไมเ่กนิ 3 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
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2.15 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไมต่ดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่มท่รำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยคำ่เป็นประจ ำทุกปี 
และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำร
ดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อ
มูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถึงจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำง
มลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อวำ่สำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิกำรดอ้ยค่ำในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกดอ้ยค่ำส ำหรบัสนิทรพัย์
อื่น ๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
 

2.16 สญัญำเช่ำระยะยำว 
 

สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนินงำน (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวน
เงนิที่ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใชจ้่ำย
ทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ด้อตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทกึ
หกัจำกคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำม
สญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหวำ่งยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลกูหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดย
ใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธซิึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลกูหนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ
เริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้ำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน (สทุธจิำกสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ชำ่) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลำกำรใหเ้ชำ่ 
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2.17 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูคำ่ภำยหลงั
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
คำ่ธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพือ่ใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นคำ่ธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวมค ำนวณตำม
วธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ หำกมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำย
ตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกูย้มืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดถู้ก
ยกเลกิไปหรอืสิน้สุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ิน้สดุลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนที่
จ่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ  
ไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.18 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู้ใน 
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้สว่นภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
สว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะมผีลบงัคบั
ใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
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ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ  
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษี 
เงนิได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงนิได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

2.19 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 

กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมควำมสมคัรใจ กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำย
ช ำระเพิม่เตมิเมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดียวกบัสกุลเงินประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบ
ก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์เมือ่เลกิจำ้ง 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กิจกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 12 เดือน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั  
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2.20 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงทีจ่ดัท ำไว ้อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึ่ง
กำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใช้มูลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

2.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจำ้ของ 
 

2.22 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเรง่รดัหนี้สนิแก่ลกูคำ้รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้งซึง่เป็นไปตำมเนื้อหำของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ รบัรู้ตำมอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำที่ใช้คิดลด
ประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในอนำคต หำกเงนิสดทีเ่กบ็ไดจ้รงิสูงกว่ำรำยไดท้ีค่ ำนวณได ้ส่วนทีเ่หลอืจะน ำไปตดั
จ ำหน่ำยมูลค่ำเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพแต่ละงวด ในกรณีที่เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพถูกตดัจ ำหน่ำย
หมดแล้ว กลุ่มกจิกำรรบัรูก้ระแสเงนิสดรบัที่ได้จำกกำรเก็บหนี้ดงักล่ำวเป็นรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อย
คุณภำพ และจะรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพดงักล่ำวทนัทเีมื่อมขี้อบ่งชี้ว่ำ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดลดลงอย่ำงมสีำระส ำคญัประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะเกบ็ไดใ้นอนำคตส ำหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่
สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพพจิำรณำตำมคุณภำพ ชนิด อำยุของหนี้ และอ้ำงองิกบัสถติกิำรเกบ็หนี้ในอดตีทัง้หมด โดยยอดรวมของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะเกบ็ไดใ้นอนำคตของทัง้โครงกำรจะตอ้งไม่เกนิกว่ำประมำณกำรกระแสเงนิสดทีผู่บ้รหิำรได้
คำดคะเนไวต้ัง้แต่ประมลูซือ้โครงกำรมำ ซึง่คำดวำ่จะเรยีกเกบ็เงนิจำกลกูหนี้เป็นระยะเวลำ 4 - 5 ปี นบัจำกวนัทีไ่ดเ้งนิใหส้นิเชือ่แก่
สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพมำ 
 
รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

2.23 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึ ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรม และ
ควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของ
กลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบทีท่ ำใหเ้สยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได ้คณะกรรมกำรก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสีย่งและ
นโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึ่งด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบรหิำรเงนิส่วนกลำง (ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำร) 
รวมถงึกำรระบุ กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิดว้ยกำรรว่มมอือยำ่งใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
3.1.1 ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบี้ยที่เกดิจำกเงนิกู้ยมื ตัว๋แลกเงนิและหุ้นกู้ในอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัและคงที ่
กลุ่มกจิกำรไมม่สีนิทรพัยท์ีต่อ้งอำ้งองิอตัรำดอกเบีย้อยำ่งมนียัส ำคญั 
 

3.1.2 ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำ
ใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำไดท้ ำสญัญำกบัลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมำะสมซึง่มกีำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรมี
นโยบำยจ ำกดัวงเงนิธุรกรรมสนิเชือ่กบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 
 

3.1.3 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุน
แสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะ
ทำงกำรตลำด 
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3.2 มูลค่ำยติุธรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ไม่รวมถงึกรณีทีมู่ลค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั
รำคำตำมบญัช ี

 

 งบกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
   เผื่อขำย 

        

   กองทุนรวม - - 100,143,497 - - - 100,143,497 - 
สินทรพัยร์วม - - 100,143,497 - - - 100,143,497 - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
   เผื่อขำย 

        

   กองทุนรวม - - 100,143,497 - - - 100,143,497 - 
สินทรพัยร์วม - - 100,143,497 - - - 100,143,497 - 

 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืรำคำปิด ที่อ้ำงองิจำกตลำด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิวดัมลูคำ่โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกต

ไดอ้ยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกขอ้มูลที่

สงัเกตไดใ้นตลำด 
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การโอนระหวา่งระดบัของชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 359,722,837 - - 359,722,837 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 9,893,452 - - 9,893,452 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 870,591 - - 870,591 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 35,374,048 - 35,374,048 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - 41,848,452 - 41,848,452 
เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - 1,158,301,573 1,158,301,573 
เงนิประกนักำรซือ้เงนิใหส้นิเชือ่แก่   
    สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - 18,427,435 - 18,427,435 
รวม 370,486,880 95,649,935 1,158,301,573 1,624,438,388 

     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 225,066,171 - 225,066,171 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - 1,302,736 - 1,302,736 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 56,743,911 - 56,743,911 
ตัว๋แลกเงนิ - 119,610,758 - 119,610,758 
หุน้กู ้ - 398,493,868 - 398,493,868 
รวม - 801,217,444 - 801,217,444 
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 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 148,507,511 - - 148,507,511 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,440,189 - - 2,440,189 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 467,563 - - 467,563 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 8,349,813 - 8,349,813 
เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - 705,513,740 705,513,740  
เงนิประกนักำรซือ้เงนิใหส้นิเชือ่แก่   
    สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - 6,193,027 - 6,193,027 
รวม 151,415,263 14,542,840 705,513,740 871,471,843 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 15,329,480 - 15,329,480 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - 2,219,873 - 2,219,873 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 31,430,535 - 31,430,535 
รวม - 48,979,888 - 48,979,888 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 271,906,318 - - 271,906,318 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,796,268 - - 2,796,268 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 605,714 - - 605,714 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 34,596,089 - 34,596,089 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 688,200,100 - 688,200,100 
รวม 275,308,300 722,796,189 - 998,104,489 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 14,617,963 - 14,617,963 
ตัว๋แลกเงนิ - 119,610,758 - 119,610,758 
หุน้กู ้ - 398,493,868 - 398,493,868 
รวม - 532,722,589 - 532,722,589 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 51,108,966 - - 51,108,966 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 2,126,732 - - 2,126,732 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 256,296 - - 256,296 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 28,047,788 - 28,047,788 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 346,200,100 - 346,200,100 
รวม 53,491,994 374,247,888 - 427,739,882 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 7,333,750 - 7,333,750 
รวม - 7,333,750 - 7,333,750 
 
ไมม่รีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรมในระหวำ่งปี 
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(ก) เครือ่งมอืทำงกำรเงนิใน ระดบั 1 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง อ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วนัที่ใน  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ รำคำเสนอซื้อขำยที่ใช้ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่ถือโดยกลุ่มกจิกำรได้แก่ รำคำเสนอซื้อ
ปัจจุบนัและรำคำปิด ที่อ้ำงองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย เครื่องมอืทำง
กำรเงนินี้รวมอยูใ่นระดบั 1  
 

(ข) เครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระดบั 2 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีไ่มไ่ดม้กีำรซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่อง (ตรำสำรอนุพนัธท์ีม่กีำรซือ้ขำยใน
ตลำดรองที่ไม่ได้มกีำรจดัตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร (Over-The-Counter)) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใช้
ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำดที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้ำงองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใช้น้อยที่สุดเท่ำที่
เป็นไปได ้ถำ้ขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่
ในระดบั 2 
 

(ค) เครือ่งมอืทำงกำรเงนิในระดบั 3 
 
ถ้ำขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืมำกกว่ำไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลำด เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่ใน
ระดบั 3 
 
ข้อมูลหลกัที่กลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 3 ได้แก่ อัตรำคิดลดที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่
เกีย่วขอ้ง 
 
ขัน้ตอนกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
ฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรได้รวมถึงคณะท ำงำนที่ท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิส ำหรบักำร
รำยงำนในงบกำรเงนิ รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 3 คณะท ำงำนนี้ได้รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) กำรประชุมระหวำ่ง ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะท ำงำนเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมไดจ้ดัขึน้อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมำส ซึง่สอดคลอ้งกบั
วนัทีร่ำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกจิกำร  
 
ขอ้มูลหลกัที่กลุ่มกจิกำรใชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อำยุลูกหนี้นับจำกวนัทีช่ ำระเงนิครัง้สุดทำ้ย
จำกสถำบนักำรเงนิ สถำนะงำนคด ีและมูลหนี้คงเหลอื อตัรำคดิลดที่น ำมำใช้ในกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมคอือตัรำ
ดอกเบีย้ผดินดัช ำระหนี้สงูสดุของสถำบนักำรเงนิในประเทศ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 2 และระดบัที่ 3 ได้มกีำรวเิครำะห์ทุกวนัที่ในรำยงำนในแต่ละไตรมำสใน
ระหว่ำงกำรประชุมระหว่ำง ผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ  (CFO) และคณะกรรมกำรบรหิำร โดยในระหว่ำงกำรประชุม
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิไดม้กีำรน ำเสนอรำยงำนเพือ่อธบิำยสำเหตุของกำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ยุตธิรรม 
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เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดและเงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดถือตำมจ ำนวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำก 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำวมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงนิลงทุนระยะสัน้  
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย อำ้งองิจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วนัสิ้นปีทีป่ระกำศโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุนมลูคำ่ยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ปี มมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของ
อตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นถอืตำมจ ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมลูค่ำตำมบญัชี
ของรำยกำรดงักล่ำวมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัถอืตำมจ ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
เนื่องจำกมลูคำ่ตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำวมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 
 
มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้เงนิให้กู้ยืมถือตำมจ ำนวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมูลค่ำตำมบัญชีของ
รำยกำรดงักล่ำวมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพค ำนวณโดยกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดรบัจำกลูกหนี้หรอื
จำกกำรขำยหลกัประกนัในอนำคต คดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยผดินัดช ำระหนี้สูงสุดของสถำบนักำรเงนิในประเทศ กำร
ประมำณกำรกระแสเงนิสดรบัจำกลูกหนี้จะใช้ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้ที่มนีัยส ำคญัมำเป็นตวัแปรในเทคนิคกำร
ประเมนิมลูคำ่ กลุ่มกจิกำรจงึไดจ้ดัประเภทกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมดงักล่ำวอยูใ่นระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
เงนิประกนักำรซือ้เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิประกนักำรซื้อเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพถือตำมจ ำนวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ เนื่องจำกมลูคำ่ตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำวมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
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เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นถอืตำมจ ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมูลค่ำตำม
บญัชขีองรำยกำรดงักล่ำวมมีลูคำ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ ตัว๋แลกเงนิ เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ และหุน้กู ้
 
มลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ ตัว๋แลกเงนิ เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ และหุน้กู้ค ำนวณโดยกำร
คดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยเพื่อช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซื้อ ตำมก ำหนดช ำระคนืในสญัญำ ดว้ยอตัรำดอกเบี้ยถวัเฉลี่ย
ลกูคำ้รำยใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลำ (MLR) ของ 5 ธนำคำรพำณิชยข์นำดใหญ่ในประเทศ 
 

4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) กำรรบัรู้รำยได้ดอกเบีย้จำกเงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพตำมอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิซึ่งค ำนวณจำกประมำณกำร
กระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะเกบ็ได้ในอนำคตส ำหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ตำมคุณภำพ ชนิด อำยุของหนี้ และ
อำ้งองิกบัสถติกิำรเกบ็หนี้ในอดตีทัง้หมดคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 

ข) กำรประมำณกำรด้อยค่ำของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพทุกปี ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 2.15 มูลค่ำทีค่ำดว่ำ
จะไดค้นืของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ พจิำรณำจำกมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตที่
ปรบัใหม่และคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเริม่แรก (original effective interest rate) ทีส่ะทอ้นคุณภำพของสนิทรพัย์ดอ้ย
คุณภำพ ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
 

ค) กำรประมำณกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีเงินให้กู้ยืม 
 
กลุ่มกจิกำรไดก้ ำหนดค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพื่อใหส้ะทอ้นถงึกำรดอ้ยค่ำลงของลูกหนี้ เงนิใหกู้ย้มื ฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพนิิจใน
กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยพจิำรณำจำกระยะเวลำกำรคำ้งช ำระของลูกหนี้และประเภทของหลกัประกนั ซึ่ง
กำรประเมนินัน้อ้ำงองิจำกประสบกำรณ์กำรตดิตำมทวงถำมในอดตี เหตุกำรณ์ผดินัดช ำระในอดตี และแนวโน้มของตลำดใน
อนำคต 
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5 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่ม
กจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึง่โครงสรำ้งของทุนทีเ่หมำะสมเพื่ อ
ลดตน้ทุนของเงนิทุน 

 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุนกลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำร
ออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพจิำรณำจำก
ประเภทธุรกจิของกลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดสว่นงำน 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 4 สว่นงำนหลกั ดงันี้ 
 
1)  สว่นงำนธุรกจิเจรจำตดิตำมและเรง่รดัหนี้สนิ  
2) สว่นงำนธุรกจิบรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
3) สว่นงำนธุรกจิศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลกูคำ้ 
4) สว่นงำนธุรกจิเงนิใหส้นิเชือ่ 
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งบกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิในงบกำรเงนิรวม 
 

ส ำหรบัปีส้ินสดุ 
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 เจรจำติดตำม บริหำรสินทรพัย ์ ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 และเร่งรดัหน้ี ด้อยคณุภำพ ข้อมูลลกูค้ำ เงินให้สินเช่ือ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได ้ 69,226,818 231,867,085 - 1,777,522 302,871,425 
รำยไดร้ะหวำ่งกจิกำร (7,853,853) - - - (7,853,853) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 61,372,965 231,867,085 - 1,777,522 295,017,572 
      
ตน้ทุน (31,679,894) (79,977,533) - (1,212,882) (112,870,309) 
ตน้ทุนระหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ - 7,853,853 - - 7,853,853 
ตน้ทุนจำกสว่นงำนธุรกจิ (31,679,894) (72,123,680) - (1,212,882) (105,016,456) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 29,693,071 159,743,405 - 564,640 190,001,116 

ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้     (63,768,938) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     126,232,178 
รำยไดอ้ืน่     3,202,090 
ก ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย     19,691,118 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (9,118,056) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     140,007,330 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (28,960,508) 
ก ำไรสทุธ ิ     111,046,822 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
   เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง 
      ปฏบิตัเิสรจ็สิน้    

 
81,868,740 

   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 
      ทีต่อ้งปฏบิตั ิ    

 
236,042,040 

รวมรำยได ้     317,910,780 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุ 
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 เจรจำติดตำม บริหำรสินทรพัย ์ ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 และเร่งรดัหน้ี ด้อยคณุภำพ ข้อมูลลกูค้ำ เงินให้สินเช่ือ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

รำยได ้ 50,132,919 212,873,389 1,330,719 - 264,337,027 
รำยไดร้ะหวำ่งกจิกำร (8,689,869) - - - (8,689,869) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 41,443,050 212,873,389 1,330,719 - 255,647,158 
      
ตน้ทุน (26,630,040)    (73,615,938) (45,297) (100,000) (100,391,275)    
ตน้ทุนระหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ - 8,689,869 - - 8,689,869 
ตน้ทุนจำกสว่นงำนธุรกจิ (26,630,040)    (64,926,069) (45,297) (100,000) (91,701,406) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 14,813,010 147,947,320 1,285,422 (100,000) 163,945,752 

ตน้ทุนทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้     (60,755,407) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     103,190,345 
รำยไดอ้ืน่     2,225,853 
ก ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย     6,734,019 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (2,868,480) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     109,281,737 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (23,846,648) 
ก ำไรสทุธ ิ     85,435,089 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
   เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้ง 
      ปฏบิตัเิสรจ็สิน้    

 
49,891,180 

   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 
      ทีต่อ้งปฏบิตั ิ    

 
214,715,850 

รวมรำยได ้     264,607,030 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 29,294 40,114 15,524 14,936 
เงนิฝำกธนำคำรจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม 359,693,543 148,416,513 271,890,794 51,094,030 
เงนิฝำกประจ ำทีม่อีำยุไมเ่กนิสำมเดอืน - 50,884 - - 
รวม 359,722,837 148,507,511 271,906,318 51,108,966 
 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมประเภทบญัชเีงนิฝำกออมทรพัย์และบญัชเีงนิฝำกประจ ำที่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนมอีตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 0.20 ถงึ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.20 ถงึ 0.90 ต่อปี) 
 

8 เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใชข้องกลุ่มกจิกำรและบรษิทัเป็นเงนิฝำกประจ ำทีใ่ช้
ส ำหรบัค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำใหบ้รกิำรตดิตำมและเรง่รดัหนี้สนิซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกต ิ
 

9 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิฝำกประจ ำไมเ่กนิ 12 เดอืน  870,591 467,563 605,714 256,296 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย - กองทุนรวม 100,143,497 - 100,143,497 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 101,014,088 467,563 100,749,211 256,296 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิฝำกประจ ำไม่เกิน 12 เดือน มีอตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.70  ถึง 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 0.90 ถงึ 1.25 ต่อปี) 
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กำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนเผือ่ขำยระหว่ำงปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  - 774,383 - 262,712 
ซือ้เพิม่ 100,000,000 - 100,000,000 - 
ก ำไรทีย่งัไมไ่ดร้บัรูก้่อนกำรขำยหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย - 1,653 - 561 
กำรจ ำหน่ำย - (776,036) - (263,273) 
บวก  กำรตรีำคำใหมข่องหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย 143,497 - 143,497 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  100,143,497 - 100,143,497 - 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ของเงนิลงทุนเผือ่ขำยทีย่งัไมเ่กดิขึน้ระหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  - 14,518 - 3,875 
ก ำไรทีย่งัไมไ่ดร้บัรูก้่อนกำรขำยเงนิลงทุน - 1,653 - 561 
หกั  ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้ทีร่บัรูเ้ขำ้     
          งบก ำไรขำดทุน ณ วนัจ ำหน่ำยเงนิลงทนุ - (16,171) - (4,436) 
บวก  กำรตรีำคำใหมข่องหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย 143,497 - 143,497 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  143,497 - 143,497 - 
 

10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหนี้กำรคำ้ 9,073,996 7,834,210 5,754,939 5,809,209 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - - 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 9,073,996 7,834,210 5,754,939 5,809,209 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32.4) - - 177,434 12,343,939 
ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร     
     ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32.4) - - 27,586,198 9,531,422 
รำยไดค้ำ้งรบั (1) 24,610,100 - - - 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 420,784 279,973 327,197 245,150 
เงนิทดรองจ่ำย 527,847 121,562 10,000 4,000 
อื่นๆ 741,321 114,068 740,321 114,068 
รวม 35,374,048 8,349,813 34,596,089 28,047,788 

 

(1)  กลุ่มกจิกำรมรีำยไดค้ำ้งรบัจำกกำรขำยทอดตลำดหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพจำกกรมบงัคบัคด ี
เป็นจ ำนวนเงนิ 24.55 ลำ้นบำท  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 9,073,996 7,834,210 5,754,939 5,809,209 
3 - 6 เดอืน - - - - 
6 - 12 เดอืน - - - - 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน - - - - 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ 9,073,996 7,834,210 5,754,939 5,809,209 

หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - - 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 9,073,996 7,834,210 5,754,939 5,809,209 
 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ไมเ่กนิ 3 เดอืน - - 177,434 12,343,939 
3 - 6 เดอืน - - - - 
6 - 12 เดอืน - - - - 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน - - - - 
รวมลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 177,434 12,343,939 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - - 
รวมลกูหนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ(หมำยเหตุ 32.4) - - 177,434 12,343,939 
ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

11 เงินประกนักำรซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 2561 กลุ่มกจิกำรไดเ้ขำ้รว่มประมลูเพือ่ซือ้เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ซึง่เงนิประกนั
กำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพจะไดร้บัคนืเมื่อกำรประมลูรำคำเสรจ็สิน้หรอืจะถูกน ำไปหกัออกจำกเงนิจ่ำยช ำระถำ้หำก
กลุ่มกจิกำรชนะกำรประมลูรำคำ 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยมื - สทุธิ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ  
 ภำยใน 1 ปี เกินกว่ำ 1 ปี รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 42,628,860  - 42,628,860  
หกั  ค่ำธรรมเนียมจดักำรเงนิกู ้ (847,708) - (847,708) 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 67,300 - 67,300 
 41,848,452 - 41,848,452 
หกั  ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สทุธ ิ 41,848,452 - 41,848,452 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไมม่ลีกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ไมม่ลีกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 บำท 
  
ไมค่ำ้งช ำระและคำ้งช ำระไมเ่กนิ 1 เดอืน 42,401,011 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 227,849 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน - 
 42,628,860 
หกั  ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สทุธ ิ 42,628,860 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ - สทุธิ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 1,131,262,294 603,452,494 - - 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่  (9,312,015) (9,312,015) - - 
เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - สทุธ ิ 1,121,950,279 594,140,479 - - 
 
ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  594,140,479 281,773,990 - - 
กำรซือ้เพิม่ 643,967,300 374,961,971 - - 
หกั  ปิดบญัชดีว้ยกำรรบัช ำระหนี้     
    เป็นทรพัยส์นิรอกำรขำย (หมำยเหตุ 16) (80,597,207) (13,634,184) - - 
หกั  กำรจ ำหน่ำย (25,420,500) (13,980,453) - - 
หกั  รบัเงนิจำกเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัย ์     
    ดอ้ยคุณภำพ (10,139,793) (25,818,454) - - 
หกั  กำรดอ้ยคำ่ - (9,162,391) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  1,121,950,279 594,140,479 - - 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพในงบกำรเงนิรวมมจี ำนวน 293,000 สญัญำ (พ.ศ. 2561 : 
299,187 สญัญำ) โดยมหีลกัประกนัจ ำนวน 134 สญัญำ (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน  121 สญัญำ) และมมีูลค่ำยุตธิรรมของหลกัประกนัมี
จ ำนวน 1,690.35 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 896.17  ลำ้นบำท) 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สำมำรถวเิครำะหน์ับจำกวนัทีซ่ื้อเงนิใหส้นิเชื่อ 
แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

น้อยกวำ่ 1 ปี 643,967,300 372,967,249 - - 
1 - 2 ปี 293,316,158 153,898,154 - - 
2 - 3 ปี 122,721,783 - - - 
3 - 4 ปี - 60,748,521 - - 
4 - 5 ปี 56,001,052 15,838,570 - - 
มำกกวำ่ 5 ปี 15,256,001 - - - 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 1,131,262,294 603,452,494 - - 
 
13.1 จ ำแนกตำมประเภทสินเช่ือ 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 4,028,043,895 4,032,936,152 
เงนิใหกู้ย้มื 28,654,306,310 16,974,407,584 
ตัว๋เงนิ 358,550,288 358,550,288 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 1,291,341,623 1,287,873,574 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 10,872,162 10,896,162 
ลกูหนี้สนิเชือ่บุคคล 13,838,732,113 14,006,630,038 
อื่น ๆ 1,677,785,650 1,677,785,650 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (48,728,369,747) (37,745,626,954) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิำกรำยไดร้อตดับญัช ี 1,131,262,294 603,452,494 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั - - 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิำกรำยไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คำ้งรบั 1,131,262,294 603,452,494 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (9,312,015) (9,312,015) 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ - สทุธิ 1,121,950,279 594,140,479 
 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 79,195,721 79,466,502 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 10,872,162 10,896,162 
หกั รำยไดร้อตดับญัช ี (90,067,883) (90,362,664) 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิำกรำยไดร้อตดับญัช ี - - 
บวก ดอกเบีย้คำ้งรบั - - 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่สทุธจิำกรำยไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คำ้งรบั - - 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ - สทุธิ - - 
 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัยอ่ยซึง่รวมอยูใ่นงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง ซึง่สดัส่วน
ของสว่นไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูเ่ท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่ือโดยกลุ่มกจิกำร 
 
   หุ้นสำมญัท่ีถือ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว สดัส่วน วิธีรำคำทุน 
 จดัตัง้ขึน้ใน  โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 กำรถือหุ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ประเทศ 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 พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั  ประเทศไทย บรกิำรเจรจำ ตดิตำมและเรง่รดัหนี้และ

ศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลกูคำ้ 
 

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 กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน (2,000) (2,000) 
       223,000 208,000 
 
เมือ่วนัที ่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 2/2562 ของ บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้ แอนด ์ เซอรว์สิ จ ำกดั อนุมตักิำรเพิม่ทนุโดยกำรออกหุน้สำมญัใหมเ่ป็นจ ำนวน 1,500,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ  
10 บำท รวมเป็นเงนิ 15,000,000 บำท ใหก้บับรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัแม่ โดยบรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ไดร้บัช ำระเงนิคำ่หุน้เรยีบรอ้ยแลว้และไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลง
กำรเพิม่ทุนกบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมือ่วนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 

ส่วนปรบัปรงุ
อำคำรระหว่ำง

ก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 1,397,916 8,569,052 511,218 10,478,186 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,382,534) - (1,382,534) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 1,397,916 7,186,518 511,218 9,095,652 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,397,916 7,186,518 511,218 9,095,652 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 192,318 - 192,318 
คำ่เสือ่มรำคำ  - (464,598) - (464,598) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 1,397,916 6,914,238 511,218 8,823,372 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 1,397,916 8,761,370 511,218 10,670,504 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,847,132) - (1,847,132) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 1,397,916 6,914,238 511,218 8,823,372 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,397,916 6,914,238 511,218 8,823,372 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - - 86,808 86,808 
กำรโอนเขำ้/(ออก) - 598,026 (598,026) - 
คำ่เสือ่มรำคำ  - (567,517) - (567,517) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 1,397,916 6,944,747 - 8,342,663 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 1,397,916 9,359,396 - 10,757,312 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (2,414,649) - (2,414,649) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 1,397,916 6,944,747 - 8,342,663 
 
คำ่เสือ่มรำคำในงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 567,517 บำท (พ.ศ. 2561 : 464,598 บำท) ไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร รวม 
 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (3,009,025) (3,009,025) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ  4,661,218 5,844,067 10,505,285 
    

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 4,661,218 5,844,067 10,505,285 
คำ่เสือ่มรำคำ  - (442,654) (442,654) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 4,661,218 5,401,413 10,062,631 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม -  (3,451,679) (3,451,679) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ  4,661,218 5,401,413 10,062,631 
    

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 4,661,218 5,401,413 10,062,631 
คำ่เสือ่มรำคำ  - (442,655) (442,655) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 4,661,218 4,958,758 9,619,976 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (3,894,334) (3,894,334) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ  4,661,218 4,958,758 9,619,976 
 
คำ่เสือ่มรำคำในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 442,655 บำท (พ.ศ. 2561 : 442,654 บำท) ไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนในที่ดนิ และอำคำรในงบกำรเงนิรวม  และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมมีูลค่ำเท่ำกบั  
18.10 ลำ้นบำท และ 16.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
มูลค่ำยุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึ่งมคีุณสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชำญในวชิำชพีและมปีระสบกำรณ์ในท ำเลทีต่ัง้และประเภทของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีม่กีำรประเมนินัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรค ำนวณมลูคำ่ยุตธิรรมโดยใชว้ธิรีำคำตลำด ซึง่ถอืเป็นกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมระดบัที ่2 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่เชำ่ - - 2,340,000 2,244,000 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุซึง่ก่อใหเ้กดิ     
   รำยไดค้ำ่เชำ่ส ำหรบัปี - - (442,655) (442,654) 
รวม - - 1,897,345 1,801,346 
 

16 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย - สทุธิ 
 
ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ทรพัยส์นิรอกำรขำยมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  5,243,418 - - - 
กำรซือ้เพิม่ 15,690,319 2,875,215 - - 
ปิดบญัชดีว้ยกำรรบัช ำระหนี้เป็น     
   ทรพัยส์นิรอกำรขำย (หมำยเหต ุ13)    80,597,207 13,634,184 - - 
กำรจ ำหน่ำย (26,308,882) (11,265,981) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 75,222,062 5,243,418 - - 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ – สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรบัปรงุอำคำร 

เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตัง้ ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 8,767,080 27,782,481 5,467,909 5,431,597 6,351,835 53,800,902 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (6,493,236)  (2,327,903) (4,366,452) (2,495,144) (15,682,735) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 8,767,080 21,289,245 3,140,006 1,065,145 3,856,691 38,118,167 
       

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 8,767,080 21,289,245 3,140,006 1,065,145 3,856,691 38,118,167 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 36,000 823,901 23,200 2,552,280 3,435,381 
กำรจ ำหน่ำย - สทุธ ิ - - - - (949,565) (949,565) 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สทุธ ิ - - (16,675) (15,741) - (32,416) 
กำรดอ้ยคำ่ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 
คำ่เสือ่มรำคำ  - (1,389,164) (879,584) (388,565) (1,346,567) (4,003,880) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 8,767,080 17,130,044 3,067,648 684,039 4,112,839 33,761,650 
       

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรบัปรงุอำคำร 

เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตัง้ ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 8,767,080 27,818,481 6,231,344 4,011,645 6,642,280 53,470,830 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (7,882,400) (3,163,696) (3,327,606) (2,529,441) (16,903,143) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 8,767,080 17,130,044 3,067,648 684,039 4,112,839 33,761,650 
       

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 8,767,080 17,130,044 3,067,648 684,039 4,112,839 33,761,650 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 221,036 661,737 190,551 - 1,073,324 
คำ่เสือ่มรำคำ  - (1,180,861) (984,047) (393,961) (1,328,456) (3,887,325) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 8,767,080 16,170,219 2,745,338 480,629 2,784,383 30,947,649 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 8,767,080 28,039,517 6,893,081 4,202,196 6,642,280 54,544,154 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (9,063,261) (4,147,743) (3,721,567) (3,857,897) (20,790,468) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 8,767,080 16,170,219 2,745,338 480,629 2,784,383 30,947,649 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 5,503,778 17,042,022 3,341,205 2,859,599 28,746,604 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (4,327,293) (947,200) (2,433,791) (7,708,284) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 5,503,778 12,714,729 2,394,005 425,808 21,038,320 
      

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 5,503,778 12,714,729 2,394,005 425,808 21,038,320 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 36,000 678,308 5,200 719,508 
ตดัจ ำหน่ำย - สทุธ ิ - - (5,157) (15,741) (20,898) 
กำรดอ้ยคำ่ - (2,806,037)  - - (2,806,037) 
คำ่เสือ่มรำคำ  - (852,141) (583,092) (153,528) (1,588,761) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 5,503,778 9,092,551 2,484,064 261,739 17,342,132 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 5,503,778 17,078,022 3,987,924 2,818,799 29,388,523 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (5,179,434) (1,503,860) (2,557,060) (9,240,354) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (2,806,037) - - (2,806,037) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 5,503,778 9,092,551 2,484,064 261,739 17,342,132 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 5,503,778 9,092,551 2,484,064 261,739 17,342,132 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - 221,036 422,594 155,551 799,181 
คำ่เสือ่มรำคำ  - (644,863) (667,390) (168,865) (1,481,118) 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 5,503,778 8,668,724 2,239,268 248,425 16,660,195 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 5,503,778 17,299,058 4,410,518 2,974,350 30,187,704 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (5,824,297) (2,171,250) (2,725,925) (10,721,472) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (2,806,037) - - (2,806,037) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 5,503,778 8,668,724 2,239,268 248,425 16,660,195 

 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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สนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ชำ่ซึง่รวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ยยำนพำหนะ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 4,918,030 4,918,030 - - 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (3,230,863) (2,247,257) - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,687,167 2,670,773 - - 
 

18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สทุธิ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ รวม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 1,924,835 1,924,835 1,408,450 1,408,450 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (187,842) (187,842) (73,789) (73,789) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,736,993 1,736,993 1,334,661 1,334,661 
     
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 1,736,993 1,736,993 1,334,661 1,334,661 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 1,030,890 1,030,890 830,890 830,890 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย  (727,400) (727,400) (524,505) (524,505) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 2,040,483 2,040,483 1,641,046 1,641,046 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 2,955,725 2,955,725 2,239,340 2,239,340 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (915,242) (915,242) (598,294) (598,294) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 2,040,483 2,040,483 1,641,046 1,641,046 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
โปรแกรม

ระหวำ่งติดตัง้ รวม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 2,040,483 - 2,040,483 1,641,046 1,641,046 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 616,133 1,070,000 1,686,133 232,000 232,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย  (1,046,819) - (1,046,819) (759,477) (759,477) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 1,609,797 1,070,000 2,679,797 1,113,569 1,113,569 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 3,571,858 1,070,000 4,641,858 2,471,340 2,471,340 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,962,061) - (1,962,061) (1,357,771) (1,357,771) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 1,609,797 1,070,000 2,679,797 1,113,569 1,113,569 
 

19 ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
      ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน - 15,338 - - 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใช ้     
      ประโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 14,384,966 14,459,679 714,806 512,181 
 14,384,966 14,475,017 714,806 512,181 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำย     
      ช ำระภำยใน 12 เดอืน (29,136) (437) (28,699) - 
 (29,136) (437) (28,699) - 
     

ภำษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 14,355,830 14,474,580 686,107 512,181 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 14,474,580 12,756,803 512,181 505,939 
(ลด)เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 30) (90,051) 1,763,674 202,625 57,550 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (28,699) (45,897) (28,699) (51,308) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 14,355,830 14,474,580 686,107 512,181 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชใีนระหวำ่งปี มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ี
ยงัไม่เกิดขึน้จริง
ของเงินลงทุน

เผือ่ขำย 

เงินให้สินเช่ือแก่
สินทรพัย ์

ด้อยคณุภำพ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน 

 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - 13,936,393 538,624 14,475,017 
(ลด)เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน  - (305,341) 215,290 (90,051) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - 13,631,052 753,914 14,384,966 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - 437 437 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 28,699 - - 28,699 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 28,699 - 437 29,136 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - 12,246,113 517,313 12,763,426 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน  - 1,690,280 73,394 1,763,674 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (52,083) (52,083) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - 13,936,393 538,624 14,475,017 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 6,186 - 437 6,623 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (6,186) - - (6,186) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - 437 437 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ี
ยงัไม่เกิดขึน้จริง
ของเงินลงทุน 

เผือ่ขำย 

เงินให้สินเช่ือแก่
สินทรพัย ์

ด้อยคณุภำพ 

ภำระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงำน 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - 512,181 512,181 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน - - 202,625 202,625 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - 714,806 714,806 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - - 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 28,699 - - 28,699 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 28,699 - - 28,699 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 - - 506,714 506,714 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน - - 57,550 57,550 
ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (52,083) (52,083) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - 512,181 512,181 

     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 775 - - 775 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (775) - - (775) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 - - - - 
 

20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ 3,710,964 1,327,519 2,988,823 1,188,223 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32.4) - - 190,992 183,792 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 14,991,729 13,175,783 6,256,364 5,435,788 
ดอกเบีย้จ่ำยคำ้งจ่ำย 4,655,836 - 4,655,836 - 
เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพคำ้งจ่ำย 200,700,300 - - - 
อื่น ๆ 1,007,342 826,178 525,948 525,947 
รวม  225,066,171 15,329,480 14,617,963 7,333,750 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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21 เงินกู้ยืม 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
ตัว๋แลกเงนิ  119,635,068 - 119,635,068 - 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

    

      เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 24,413,774 14,330,248 - - 

เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 144,048,842 14,330,248 119,635,068 - 
     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
หุน้กู ้ 398,954,785 - 398,954,785 - 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 32,371,220 17,101,392 - - 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 431,326,005 17,101,392 398,954,785 - 
     

เงินกู้ยืมรวม 575,374,847 31,431,640 518,589,853 - 
 

กำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกูย้มื ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 31,431,640 50,880,992 - - 
เงนิกูย้มืเพิม่     586,829,598 39,789,980 517,651,618 - 
จ่ำยคนืเงนิกู ้ (44,027,950) (59,600,000) - - 
ตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มื 1,141,559 360,668 938,235 - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 575,374,847 31,431,640 518,589,853 - 
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รำยละเอยีดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ค่ำจดัหำเงินกู้    
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
      
ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000  (364,932) 21 เมษำยน พ.ศ. 2563 5.50 วนัครบก ำหนด 
หุน้กู ้ 105,000,000  (1,306,105) 23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 5.95 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000 (4,739,110) 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสำมเดอืน 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  37,572,050   (93,979)  ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

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

MLR - 2.00 ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 19,450,000 (143,077) 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ถงึ 
31 มนีำคม พ.ศ. 2565 

MLR - 0.75 ทุกเดอืน 

 
 งบกำรเงินรวม 
  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 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ค่ำจดัหำเงินกู้    
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
      
ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000  (364,932) 21 เมษำยน พ.ศ. 2563 5.50 วนัครบก ำหนด 
หุน้กู ้ 105,000,000  (1,306,105) 23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 5.95 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000 (4,739,110) 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสำมเดอืน 
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หุ้นกู้ 
 
บรษิัทได้น ำที่ดนิและอำคำรซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชจี ำนวน 1.43 ล้ำนบำท ไปวำงเพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรบัหุ้นกู้ และบรษิทั บรหิำร
สนิทรพัย์ชโย จ ำกดั (บรษิัทย่อย) ได้ค ้ำประกนัวงเงนิหุ้นกู้เต็มจ ำนวนและได้น ำทรพัย์สนิรอกำรขำยซึ่งมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน   
47 ลำ้นบำท ไปวำงเพือ่เป็นหลกัประกนัส ำหรบัหุน้กู ้
 
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 
ในปี พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิมดีอกเบีย้จ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ ำนวนเงนิ 1.65 ลำ้นบำท (พ.ศ.. 2561: 2.37 ลำ้นบำท)  
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั บรหิำรสนิทรพัยช์โย จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) เบกิใชเ้งนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศจ ำนวน 50 ลำ้นบำทจำก
วงเงนิกู้จ ำนวน 50 ล้ำน โดยบริษัทได้ค ้ำประกันวงเงนิกู้ยืมเต็มจ ำนวนและบริษัทย่อยใช้เงนิฝำกที่มีข้อจ ำกัด ในกำรใช้จ ำนวน  
6.22 ลำ้นบำทเพือ่ค ้ำประกนัวงเงนิกูด้งักล่ำว 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั บรหิำรสนิทรพัยช์โย จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) เบกิใชเ้งนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศจ ำนวน 19.45 ลำ้นบำท
จำกวงเงนิกูจ้ ำนวน 40 ลำ้นบำท โดยบรษิทัและบรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ไดค้ ้ำประกนัเตม็จ ำนวนส ำหรบั
เงนิกูย้มืดงักล่ำว 
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
เงนิกูย้มื     
   อตัรำดอกเบีย้คงที ่ 518,589,853 - 518,589,853 - 
   อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั       56,784,994 31,431,640 - - 
รวมเงนิกูย้มื 575,374,847 31,431,640 518,589,853 - 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ตัว๋แลกเงนิ รอ้ยละ 6.53 ไมม่ ี รอ้ยละ 6.53 ไมม่ ี
หุน้กู ้ รอ้ยละ 6.73 - 7.15 ไมม่ ี รอ้ยละ 6.73 - 7.15 ไมม่ ี
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ รอ้ยละ 5.23 - 5.51 รอ้ยละ 6.65 ไมม่ ี ไมม่ ี
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รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตัว๋แลกเงนิ  119,635,068 - 119,610,758 - 
หุน้กู ้ 398,954,785 - 398,493,868 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 56,784,994 31,431,640 56,743,911 31,430,535 
 575,374,847 31,431,640 574,848,537 31,430,535 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตัว๋แลกเงนิ  119,635,068 - 119,610,758 - 
หุน้กู ้ 398,954,785 - 398,493,868 - 
 518,589,853 - 518,104,626 - 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคำ่เท่ำกบัรำคำตำมบญัชเีนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงนิสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยลูกค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงนิกู้แบบมี
ระยะเวลำ (MLR) ของ 5  ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ในประเทศ (พ.ศ. 2561 : MLR ต่อปี) และอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของล ำดบัชัน้
มลูคำ่ยุตธิรรม 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี  144,048,842 14,330,248 119,635,068 - 
ระหว่ำง 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 425,821,679 14,330,248 398,954,785 - 
ระหว่ำง 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 5,504,326 2,771,144 - - 
 575,374,847 31,431,640 518,589,853 - 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
มลูคำ่ปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
   เมือ่เกษยีณอำยุ 3,733,082 2,705,558 3,666,326 2,574,737 
หนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 3,733,082 2,705,558 3,666,326 2,574,737 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม  2,705,558 2,585,321 2,574,737 2,534,024 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 379,399 333,128 298,067 254,768 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 70,318 47,525 67,686 46,361 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 725,836 - 725,836 - 
จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (148,029) - - - 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ใหม ่ - (260,416) - (260,416) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 3,733,082 2,705,558 3,666,326 2,574,737 
 
คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัแต่ละรำยกำรดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 379,399 333,128 298,067 254,768 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 70,318 47,525 67,686 46,361 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 725,836 - 725,836 - 
รวม (สว่นใหญ่แสดงเป็นสว่นหนึ่งของ 
   คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร) 1,175,553 380,653 1,091,589 301,129 
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คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง     
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน - (260,416) - (260,416) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคดิลด 1.42 - 2.15 1.94 - 3.33 1.42 2.11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 5.00 5.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน 
    (ขึน้อยูก่บัชว่งอำยุ) 

0.00 - 34.00 0.00 - 34.00 0.00 - 34.00 0.00 - 34.00 

อตัรำกำรเสยีชวีติ รอ้ยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

 
กำรเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพ่ิมขึน้ของ 

ภำระผกูพนั 
กำรลดลงของ 
ภำระผกูพนั 

 ร้อยละ บำท บำท 
    

อตัรำคดิลด - รอ้ยละ 0.50 116,015 - 
อตัรำคดิลด + รอ้ยละ 0.50 - 109,906 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50 - 140,743 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50 147,152 - 
อตัรำกำรเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50 890 - 
อตัรำกำรเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50 - 890 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน - รอ้ยละ 10.00 216,537 - 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน + รอ้ยละ 10.00 - 194,770 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

 
กำรเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพ่ิมขึน้ของ 

ภำระผกูพนั 
กำรลดลงของ 
ภำระผกูพนั 

 ร้อยละ บำท บำท 
    

อตัรำคดิลด - รอ้ยละ 0.50 111,770 - 
อตัรำคดิลด + รอ้ยละ 0.50 - 105,973 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50 - 136,472 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50 142,563 - 
อตัรำกำรเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50 872 - 
อตัรำกำรเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50 - 872 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน - รอ้ยละ 10.00 206,461 - 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน + รอ้ยละ 10.00 - 186,920 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

 
กำรเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพ่ิมขึน้ของ 

ภำระผกูพนั 
กำรลดลงของ 
ภำระผกูพนั 

 ร้อยละ บำท บำท 
    

อตัรำคดิลด - รอ้ยละ 0.50 97,691 - 
อตัรำคดิลด + รอ้ยละ 0.50 - 92,507 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50 - 100,240 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50 104,699 - 
อตัรำกำรเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50 637 - 
อตัรำกำรเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50 - 637 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน - รอ้ยละ 10.00 151,065 - 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน + รอ้ยละ 10.00 - 136,791 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

 
กำรเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพ่ิมขึน้ของ 

ภำระผกูพนั 
กำรลดลงของ 
ภำระผกูพนั 

 ร้อยละ บำท บำท 
    

อตัรำคดิลด - รอ้ยละ 0.50 94,096 - 
อตัรำคดิลด + รอ้ยละ 0.50 - 89,155 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50 - 96,872 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50 101,119 - 
อตัรำกำรเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50 620 - 
อตัรำกำรเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50 - 620 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน - รอ้ยละ 10.00 144,045 - 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน + รอ้ยละ 10.00 - 131,101 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธก์นั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระ
ผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ที่มตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วธิเีดยีวกบั (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน)ในกำรค ำนวณหนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มกีำรคดิลด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 

 
น้อยกว่ำ  

1 ปี 
ระหวำ่ง  
1 - 3 ปี 

ระหวำ่ง  
3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ - 2,253,301 - 5,284,679 7,537,980 
รวม - 2,253,301 - 5,284,679 7,537,980 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 

 
น้อยกว่ำ  

1 ปี 
ระหวำ่ง  
1 - 3 ปี 

ระหวำ่ง  
3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

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



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 

 
น้อยกว่ำ  

1 ปี 
ระหวำ่ง  
1 - 3 ปี 

ระหวำ่ง  
3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ - 2,253,301 - 4,883,966 7,137,267 
รวม - 2,253,301 - 4,883,966 7,137,267 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 

 
น้อยกว่ำ  

1 ปี 
ระหวำ่ง  
1 - 3 ปี 

ระหวำ่ง  
3 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ - 2,253,301 - 4,883,966 7,137,267 
รวม - 2,253,301 - 4,883,966 7,137,267 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ คอื 7.46 - 24.98 ปี (พ.ศ. 2561 : 8.46 - 25.98 ปี) 
 

 
 งบกำรเงินรวม 
    ส่วนต ำ่กว่ำทุน  
    จำกกำรรวมธรุกิจ  
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ ภำยใต้  
 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมญัสทุธิ 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 
หุน้ปันผล 29,999,971 14,999,986 - - 14,999,986 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 629,999,971 314,999,986 454,166,376 (9,678,120) 759,488,242 
      
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 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ - - (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 
  

23 ทุนเรือนหุ้น 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ  
 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมญัสทุธิ 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 
หุน้ปันผล 29,999,971 14,999,986 - 14,999,986 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 629,999,971 314,999,986 454,166,376 769,166,362 
     
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 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ - - (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 ลำ้นบำท 
เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 308 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 56 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ตำมแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General 
Mandate) โดยออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 28 รำย เป็นหุน้จ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ทีต่รำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 3.83 บำท เป็นจ ำนวนรวม 153.20 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้เรยีบรอ้ยแลว้
และไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกำรเพิม่ทุนกบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมือ่วนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 ได้อนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 8 ล้ำนบำท  
จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 308 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 300 ล้ำนบำท โดยวธิกีำรตดัหุน้สำมญัที่ยงัไม่ได้จ ำหน่ำยจ ำนวน 16 
ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ซึง่คงเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate)      
  
เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ไดอ้นุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรออกหุน้สำมญั
เพิม่ทุนจ ำนวน 15 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำทจำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 300 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 315 ล้ำนบำท โดยบรษิัทได้จ่ำยปันผลเป็นหุ้น
สำมญัดงักล่ำวแลว้เมือ่วนัที ่3 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขำยหุน้สงูกว่ำมูลค่ำทีจ่ดทะเบยีนไว ้
บรษิทัตอ้งน ำคำ่หุน้สว่นเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ำรอง (“สว่นเกนิมลูคำ่หุน้”) และสว่นเกนิมลูคำ่หุน้นี้จะน ำไปจ่ำยเงนิปันผลไมไ่ด ้
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24 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 7,262,746 300,000 7,262,746 300,000 
จดัสรรระหวำ่งปี 1,373,354 6,962,746 1,373,354 6,962,746 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 8,636,100 7,262,746 8,636,100 7,262,746 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กจิกำรต้องจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยรอ้ยละหำ้ของก ำไรสุทธหิลงัจำกหกัส่วนของ
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน ทุนส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำย  
เงนิปันผลได ้
 

25 เงินปันผล 
 
เมือ่วนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำ
หุน้ละ 0.04 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 24 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลนี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 ได้อนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลปี พ.ศ. 2562  
จำกก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.0027778 บำท คดิเป็น
เงนิจ ำนวน 1.67 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทัจ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน
อตัรำ 20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นมลูคำ่ทัง้สิน้ 15 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.025 บำท โดยบรษิทัได้
จ่ำยหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่ำวเมือ่วนัที ่3 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

26 รำยได้ดอกเบีย้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัย ์ 231,867,085 212,873,389 89,252 13,271 
   ดอ้ยคุณภำพ     
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื 1,777,522 - - - 
รวม 233,644,607 212,873,389 89,252 13,271 
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27 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดด้อกเบีย้ 1,902,433 1,842,461 1,308,118 1,542,996 
รำยไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร 

- - 28,503,787 9,776,355    ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32.3) 
รำยไดค้ำ่บรหิำรงำนจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
   (หมำยเหตุ 32.3) - - 25,920,000 25,920,000 
รำยไดเ้งนิปันผลจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุ 32.3) - - - 72,196,997 
รำยไดค้ำ่เชำ่ 495,000 - - - 
รำยไดค้ำ่เชำ่จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 32.3) - - 2,340,000 2,244,000 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - 106,510 - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุระยะสัน้ - 16,171 - 4,436 
รำยไดอ้ืน่ๆ 804,657 260,711 2,320 1,175 
รวม 3,202,090 2,225,853 58,074,225 111,685,959 
 

28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

คำ่ใชจ้่ำยพนกังำน 74,905,773 59,523,909 45,664,447 37,043,298 
คำ่ใชจ้่ำยเพือ่กำรตดิตำมหนี้ 54,760,355 47,926,173 138,563 181,074 
คำ่บรกิำรวชิำชพี 8,190,597 6,615,333 6,550,597 4,360,333 
คำ่สำธำรณูปโภค 7,259,428 7,632,436 4,918,364 4,450,586 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  5,501,661 5,195,875 2,683,250 2,555,917 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ - 2,806,037  - 2,806,037 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงนิใหส้นิเชือ่     
   แก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภำพ  - 9,162,391 - - 
คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 206,217 174,942 59,352 81,009 
คำ่เบีย้ประกนั 264,604 155,666 131,607 68,684 
คำ่โฆษณำประชำสมัพนัธ ์ 1,698,521 1,218,811 1,697,821 984,597 
คำ่รบัรอง 159,096 208,944 82,840 186,370 
คำ่ใชจ้่ำยบวกกลบัทำงภำษ ี 578,627 637,904 18,907 28,098 
ภำษธีุรกจิเฉพำะ 7,463,173 3,677,562 - - 
คำ่บรหิำรกจิกำร 626,000 1,151,500 626,000 1,146,000 
คำ่ใชจ้่ำยอืน่ 7,171,342 6,369,330 3,187,766 3,539,092 
รวม 168,785,394 152,456,813 65,759,514 57,431,095 
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29 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ 114,519 141,605 - - 
เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 1,851,870 2,726,875 - - 
ตัว๋แลกเงนิ 3,397,808 - 3,397,808 - 
หุน้กู ้ 3,753,859 - 3,753,859 - 
รวมคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 9,118,056 2,868,480 7,151,667 - 
 

 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 28,870,457 25,610,322 6,901,674 1,523,500 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 28,870,457 25,610,322 6,901,674 1,523,500 
     

ภำษีเงินได้รอตดับญัชี:     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 19) 90,051 (1,763,674) (202,625) (57,550) 
รวมภำษีเงินได้รอตดับญัชี 90,051 (1,763,674) (202,625) (57,550) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 28,960,508 23,846,648 6,699,049 1,465,950 
  

30 ภำษีเงินได้ 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรและของบรษิทัมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 140,007,330 109,281,737 34,166,131 89,989,542 
 

    

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 และ     
   น้อยกวำ่ 300,000 ยกเวน้      
   300,000 ถงึ 3,000,000 รอ้ยละ 15     
    มำกกวำ่ 3,000,000 รอ้ยละ 20 28,255,188  6,833,226  
   (พ.ศ. 2560 : อตัรำภำษรีอ้ยละ 20 และ     
   น้อยกวำ่ 300,000 ยกเวน้      
   มำกกวำ่   300,000  รอ้ยละ 10)  21,684,848  17,997,908 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี - - - (14,439,399) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีร่บัรูเ้พิม่ทำงภำษ ี (330,894) (2,736,247) (265,203) (2,666,243) 
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 325,089 2,598,043 131,026 573,684 
   รำยไดท้ีไ่ม่รบัรูท้ำงบญัชแีต่ใหถ้อืเป็น     
      รำยไดต้ำมประมวลรษัฎำกร 711,125 2,300,004 - - 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 28,960,508 23,846,648 6,699,049 1,465,950 
 
อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัเป็นรอ้ยละ 20.68 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 21.82) 
 

31 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อื
โดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ปรบัใหม่  ปรบัใหม่ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

สว่นแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 111,427,406 85,459,430 27,467,082 88,523,592 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดย     
    ผูถ้อืหุน้ (หุน้)  620,104,081 558,599,975 620,104,081 558,599,975 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.1797 0.1530 0.0443 0.1585 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
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เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2562 ไดอ้นุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรออกหุ้นสำมญั 
เพิม่ทุนจ ำนวน 15 ลำ้นบำท เพือ่รองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 300 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 315 ล้ำนบำท  โดยบรษิัทได้จ่ำยหุ้นปันผลเมื่อวนัที่  
3 ธนัวำคม พ.ศ.2562 
 
ดงันัน้เพือ่กำรเปรยีบเทยีบกนัของงบกำรเงนิ จ ำนวนหุน้สำมญัทีน่ ำมำค ำนวณก ำไรต่อหุน้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ไดถู้กน ำมำปรบัดว้ยอตัรำกำรจ่ำยหุน้ปันผลส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

32 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์บักจิกำร ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผำ่นกจิกำรอื่นแหง่หนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแหง่ โดยทีบุ่คคล
หรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมกจิกำร หรอืถูกควบคุมโดยกจิกำร หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักจิกำร รวมถงึกจิกำรทีด่ ำเนิน
ธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกบักจิกำร บรษิทัร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจำ้ของ
สว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของกจิกำรซึง่มอีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำร ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนกังำนของ
กจิกำรตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำร 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
กิจกำรถือหุ้นโดยคุณสุขสนัต์ ยศะสนิธุ์ ในสดัส่วนร้อยละ  52.49 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 56.24 ของจ ำนวน 
หุน้ทัง้หมด)  
 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กดิขึน้ท ำตำมประเพณีกำรคำ้และตำมสญัญำ 
 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
  

บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั   บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ชโย แคปิตอล จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ชโย เงนิดว่น จ ำกดั มกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ชะยะ ลอว ์เฟิรม์ จ ำกดั มกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ซซี ีอลัไลแอนซ ์จ ำกดั มกีรรมกำรรว่มกนั 
คุณสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์ ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิำรส ำคญั 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
32.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรดัหน้ีสิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัยอ่ย - - 7,853,853 6,418,600 
 - - 7,853,853 6,418,600 

 
32.2 ต้นทุนกำรให้บริกำรและบริหำรสินทรพัยด้์อยคณุภำพ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

คำ่เชำ่     
   ผูบ้รหิำรส ำคญั 168,000 216,000 - 80,000 
 168,000 216,000 - 80,000 

 
32.3 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้ำ่เชำ่     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,340,000 2,244,000 
 - - 2,340,000 2,244,000 
     
คำ่บรหิำรงำน     
   บรษิทัยอ่ย - - 25,920,000 25,920,000 
 - - 25,920,000 25,920,000 
     
เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัยอ่ย - - - 72,196,997 
 - - - 72,196,997 

     

รำยไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัยอ่ย - - 28,503,787 9,776,355 

 - - 28,503,787 9,776,355 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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32.4 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้และรบับริกำร และดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - 177,434 12,343,939 
รวมลกูหนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 10) - - 177,434 12,343,939 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - 27,586,198 9,531,422 
รวมดอกเบีย้คำ้งรบักจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 10) - - 27,586,198 9,531,422 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย  - 190,992 183,792 
รวมเจำ้หนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20) - - 190,992 183,792 

 
32.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม - - 346,200,100 21,000,000 
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงปี     
   บรษิทัยอ่ย - - 435,000,000 330,200,100 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหวำ่งปี     
   บรษิทัยอ่ย - - (93,000,000) (5,000,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - - 688,200,100 346,200,100 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยครบก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม เงนิใหกู้ย้มื
ระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 6 ต่อปี)  

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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32.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำร และผู้มอี ำนำจในกำรจดักำร  
มดีงันี้ 

 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์   
   ระยะสัน้อืน่ 12,104,737 11,629,812 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 346,408 205,954 
รวม 12,451,145 11,835,766 
   

 
33 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัของกลุ่มกจิกำรตำมทีน่ยิำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู
ส ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบดว้ย สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัใน
กำรใช ้เงนิลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภำพ เงนิประกนักำรซื้อ
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำซื้อ เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
ตัว๋แลกเงนิ และหุน้กู ้
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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33.1 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด  
 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 อตัรำดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลงอ้ำงอิง อตัรำ ไม่มีอตัรำ  

รำยกำร ตำมอตัรำตลำด ดอกเบีย้คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 342,620,633 - 17,102,204 359,722,837 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 1,560,469 8,332,983 - 9,893,452 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 100,143,497 870,591 - 101,014,088 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - 35,374,048 35,374,048 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื  - 41,848,452 - 41,848,452 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - 1,131,262,294 - 1,131,262,294 
เงนิประกนักำรซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่     
   สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - 18,427,435 18,427,435 
รวม 444,324,599 1,182,314,320 70,903,687 1,697,542,606 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 225,066,171 225,066,171 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ - 1,340,742 - 1,340,742 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 56,784,994 - - 56,784,994 
ตัว๋แลกเงนิ - 119,635,068 - 119,635,068 
หุน้กู ้ - 398,954,785 - 398,954,785 
รวม 56,784,994 519,930,595 225,066,171 801,781,760 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 
 อตัรำดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลงอ้ำงอิง อตัรำ ไม่มีอตัรำ  

รำยกำร ตำมอตัรำตลำด ดอกเบีย้คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 130,598,106 50,884 17,858,521 148,507,511 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 2,440,189 - 2,440,189 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 467,563 - 467,563 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - 8,349,813 8,349,813 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - 603,452,494 - 603,452,494 
เงนิประกนักำรซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่     
   สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - 6,193,027 6,193,027 
รวม 130,598,106 606,411,130 32,401,361 769,410,597 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 15,329,480 15,329,480 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ - 2,301,602 - 2,301,602 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 31,431,640 - - 31,431,640 
รวม 31,431,640 2,301,602 15,329,480 49,062,722 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 
 อตัรำดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลงอ้ำงอิง อตัรำ ไม่มีอตัรำ  

รำยกำร ตำมอตัรำตลำด ดอกเบีย้คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 271,519,852 - 386,466 271,906,318 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 1,000,000 1,796,268 - 2,796,268 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 100,143,497 605,714 - 100,749,211 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - 34,596,089 34,596,089 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 688,200,100 - 688,200,100 
รวม 372,663,349 690,602,082 34,982,555 1,098,247,986 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 14,617,963 14,617,963 

ตัว๋แลกเงนิ - 119,635,068 - 119,635,068 

หุน้กู ้ - 398,954,785 - 398,954,785 
รวม - 518,589,853 14,617,963 533,207,816 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 
 อตัรำดอกเบีย้    
 ปรบัขึน้ลงอ้ำงอิง อตัรำ ไม่มีอตัรำ  

รำยกำร ตำมอตัรำตลำด ดอกเบีย้คงท่ี ดอกเบีย้ รวม 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 51,087,114 - 21,852 51,108,966 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 2,126,732 - 2,126,732 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 256,296 - 256,296 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - 28,047,788 28,047,788 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่     
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 346,200,100 - 346,200,100 
รวม 51,087,114 348,583,128 28,069,640 427,739,882 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 7,333,750 7,333,750 
รวม - - 7,333,750 7,333,750 

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้คงท่ีใหม่หรือวนัครบก ำหนด อตัรำดอกเบีย้   
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12   ตำมอตัรำ ไม่ม ี  
 ทวงถำม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลำด อตัรำดอกเบีย้ รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

         

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - - - 342,620,633 17,102,204 359,722,837 

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ - - 500,000 7,832,983 - 1,560,469 - 9,893,452 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 100,143,497 - 870,591 - - - - 101,014,088 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ - - - - - - 35,374,048 35,374,048 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - - 41,848,452 - - - - 41,848,452 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - - 1,131,262,294 - - - 1,131,262,294 
เงนิประกนักำรซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่ - - - - - - - - 
   สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - - - - - 18,427,435 18,427,435 
รวม 100,143,497 - 43,219,043 1,139,095,277 - 344,181,102 70,903,687 1,697,542,606 
         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - - - - 225,066,171 225,066,171 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ - 260,138 801,668 278,936 - - - 1,340,742 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - - - - 56,784,994 - 56,784,994 
ตัว๋แลกเงนิ - - 119,635,068 - - - - 119,635,068 
หุน้กู ้ - - - 398,954,785 - - - 398,954,785 
รวม - 260,138 120,436,736 399,233,721 - 56,784,994 225,066,171 801,781,760 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้คงท่ีใหม่หรือวนัครบก ำหนด อตัรำดอกเบีย้   
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12   ตำมอตัรำ ไม่ม ี  
 ทวงถำม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลำด อตัรำดอกเบีย้ รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - 50,884 - - - 130,598,106 17,858,521 148,507,511 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ - - 200,000 2,240,189 - - - 2,440,189 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - - 467,563 - - - - 467,563 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ - - - - - - 8,349,813 8,349,813 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - - 603,452,494 - - - 603,452,494 
เงนิประกนักำรซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่         
   สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - - - - - 6,193,027 6,193,027 
รวม - 50,884 667,563 605,692,683 - 130,598,106 32,401,361 769,410,597 
         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - - - - 15,329,480 15,329,480 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ - 181,673 756,995 1,362,934 - - - 2,301,602 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - - - - 31,431,640 - 31,431,640 
รวม - 181,673 756,995 1,362,934 - 31,431,640 15,329,480 49,062,722 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 
 ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้คงท่ีใหม่หรือวนัครบก ำหนด อตัรำดอกเบีย้   
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12   ตำมอตัรำ ไม่ม ี  
 ทวงถำม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลำด อตัรำดอกเบีย้ รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - - - 271,519,852 386,466 271,906,318 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ - - 500,000 1,296,268 - 1,000,000 - 2,796,268 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 100,143,497 - 605,714 - - - - 100,749,211 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ - - - - - - 34,596,089 34,596,089 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่         
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 688,200,100 - - - - - - 688,200,100 
รวม 788,343,597 - 1,105,714 1,296,268 - 272,519,852 34,982,555 1,098,247,986 
         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - - - - 14,617,963 14,617,963 
ตัว๋แลกเงนิ - - 119,635,068 - - - - 119,635,068 
หุน้กู ้ - - - 398,954,785 - - - 398,954,785 
รวม - - 119,635,068 398,954,785 - - 14,617,963 533,207,816 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้คงท่ีใหม่หรือวนัครบก ำหนด อตัรำดอกเบีย้   
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12   ตำมอตัรำ ไม่ม ี  
 ทวงถำม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลำด อตัรำดอกเบีย้ รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - - - - 51,087,114 21,852 51,108,966 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ - - 200,000 1,926,732 - - - 2,126,732 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - - 256,296 - - - - 256,296 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ - - - - - - 28,047,788 28,047,788 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่         
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 346,200,100 - - - - - - 346,200,100 
รวม 346,200,100 - 456,296 1,926,732 - 51,087,114 28,069,640 427,739,882 
         
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - - - - - 7,333,750 7,333,750 
รวม - - - - - - 7,333,750 7,333,750 

 
กลุ่มกิจกำรมีสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิที่ก่อให้เกิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยยอดคงเหลือถวัเฉลี่ยที่ค ำนวณ  
โดยถวัเฉลีย่จำกยอดคงเหลอืในระหวำ่งปีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ อตัรำเฉลีย่ของดอกเบีย้และเงนิปันผล ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม เป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
ยอด

คงเหลือ 
ดอกเบีย้

และ  
ยอด

คงเหลือ 
ดอกเบีย้

และ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัรำเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัรำเฉล่ีย 

รำยกำร ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) 
       

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 297.76 1.65 0.55 289.26 1.80 0.62 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 9.72 0.02 0.21 2.28 0.03 1.32 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 25.61 0.23 0.90 0.86 0.02 2.33 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 14.80 1.78 12.03 - - - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 790.95 231.87 29.32 433.00 212.87 49.16 
รวม 1,138.84 235.55  725.40 214.72  
       
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ 1.73 0.11 6.36 1.94 0.14 7.22 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 36.69 1.85 5.04 33.22 2.73 8.22 
ตัว๋แลกเงนิ 59.74 2.88 4.82 - - - 
หุน้กู ้ 125.61 3.34 2.66 - - - 
รวม 223.77 8.18  35.16 2.87  

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

82 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัรำเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัรำเฉล่ีย 

รำยกำร ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) ล้ำนบำท ล้ำนบำท (ร้อยละ) 
       
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 179.01 1.06 0.59 186.14 1.51 0.81 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ 2.79 0.02 0.72 1.97 0.03 1.52 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 25.38 0.23 0.91 0.65 0.02 3.08 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 518.95 28.50 5.49 223.65 9.78 4.37 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - 0.09 - - 0.01 - 
รวม 726.13 29.90  412.41 11.35  
       
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
ตัว๋แลกเงนิ 59.74 2.88 4.82 - - - 
หุน้กู ้ 125.61 3.34 2.66 - - - 
รวม 185.35 6.22  - -  

 

33.2 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
 

วนัทีท่ีค่รบก ำหนดของเครื่องมอืทำงกำรเงนินับจำกวนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 359,722,837 - - 359,722,837 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 500,000 9,393,452 9,893,452 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 100,143,497 870,591 - 101,014,088 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 35,374,048 - 35,374,048 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - 41,848,452 - 41,848,452 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - 1,131,262,294 1,131,262,294 
เงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัย ์     
     ดอ้ยคุณภำพ - 18,427,435 - 18,427,435 
รวม 459,866,334 97,020,526 1,140,655,746 1,697,542,606 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 225,066,171 - 225,066,171 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - 1,061,806 278,936 1,340,742 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 24,413,774 32,371,220 56,784,994 
ตัว๋แลกเงนิ - 119,635,068 - 119,635,068 
หุน้กู ้ - - 398,954,785 398,954,785 
รวม - 370,176,819 431,604,941 801,781,760 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 
 เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 148,456,627 50,884 - 148,507,511 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 200,000 2,240,189 2,440,189 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 467,563 - 467,563 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 8,349,813 - 8,349,813 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - 603,452,494 603,452,494 
เงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัย ์     
     ดอ้ยคุณภำพ - 6,193,027 - 6,193,027 
รวม 148,456,627 15,261,287 605,692,683 769,410,597 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 15,329,480 - 15,329,480 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ - 938,668 1,362,934 2,301,602 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 14,330,248 17,101,392 31,431,640 
รวม - 30,598,396 18,464,326 49,062,722 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 
 เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 271,906,318 - - 271,906,318 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 500,000 2,296,268 2,796,268 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 100,143,197 605,714 - 100,749,211 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 34,596,089 - 34,596,089 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 688,200,100 - - 688,200,100 
รวม 1,060,249,615 35,701,803 2,296,268 1,098,247,986 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 14,617,963 - 14,617,963 
ตัว๋แลกเงนิ - 119,635,068 - 119,635,068 
หุน้กู ้ - - 398,954,785 398,954,785 
รวม - 134,253,031 398,954,785 533,207,816 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2561 
 เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี รวม 

รำยกำร บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 51,108,966 - - 51,108,966 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - 200,000 1,926,732 2,126,732 
เงนิลงทุนระยะสัน้ - 256,296 - 256,296 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - 28,047,788 - 28,047,788 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 346,200,100 - - 346,200,100 
รวม 397,309,066 28,504,084 1,926,732 427,739,882 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 7,333,750 - 7,333,750 
รวม - 7,333,750 - 7,333,750 
 

34 ภำระผกูพนั 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั มภีำระผกูพนัดงัต่อไปนี้ 
 
34.1 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำและบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 293,761 416,622 222,550 240,411 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 3 ปี - - - - 
รวม 293,761 416,622 222,550 240,411 
 

34.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนงัสอืค ้ำประกนั 1,300,000 1,400,000 900,000 1,100,000 
รวม 1,300,000 1,400,000 900,000 1,100,000 
 
หนงัสอืค ้ำประกนัซึง่ออกโดยธนำคำรภำยในประเทศใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
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