
บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการ
เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบ
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 165,282,979 359,722,837 84,544,195 271,906,318

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้
- หมนุเวยีน 500,000 500,000 500,000 500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน 8 91,352,251 - 91,352,251 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 8 870,591 - 605,714 -

เงนิลงทุนระยะสัน้ 4 - 101,014,088 - 100,749,211

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9 26,358,072 35,374,048 45,006,116 34,596,089
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.5 - - 878,200,100 688,200,100
เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์
   ดอ้ยคณุภาพ 25,188,935 18,427,435 - -
ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื - สทุธิ 10 46,939,146 41,848,452 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,345,516 2,684,982 1,978,387 2,318,570

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 358,837,490 559,571,842 1,102,186,763 1,098,270,288

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช้
- ไมห่มนุเวยีน 9,467,046 9,393,452 2,296,268 2,296,268

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ - สทุธิ 11 1,167,156,034 1,121,950,279 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - 222,999,990 222,999,990

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 8,197,826 8,342,663 9,509,615 9,619,976

ทรพัยส์นิรอการขาย - สทุธิ 13 71,006,758 75,222,062 - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 30,414,333 30,947,649 16,670,843 16,660,195

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 2,397,430 2,679,797 924,522 1,113,569

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 7,659,842 14,355,830 660,842 686,107

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,405,595 2,357,595 2,286,595 2,236,595

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 1,298,704,864 1,265,249,327 255,348,675 255,612,700

รวมสินทรพัย ์ 1,657,542,354 1,824,821,169 1,357,535,438 1,353,882,988

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 14 24,409,566 225,066,171 14,452,677 14,617,963

สว่นของหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าซือ้

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,049,535 1,061,806 - -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 26,294,964 24,413,774 - -

ตัว๋แลกเงนิ 15 119,934,247 119,635,068 119,934,247 119,635,068

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 12,831,184 10,934,768 1,337,658 932,308

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 3,975,195 6,330,973 1,456,194 2,959,096

รวมหนี้สินหมนุเวียน 188,494,691 387,442,560 137,180,776 138,144,435

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าชือ้ - สทุธิ 24,411 278,936 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 26,466,632 32,371,220 - -

หุน้กู้ 15 399,771,452 398,954,785 399,771,452 398,954,785

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,855,988 3,733,082 3,784,108 3,666,326

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 90,000 90,000 214,000 214,000

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 430,208,483 435,428,023 403,769,560 402,835,111

รวมหนี้สิน 618,703,174 822,870,583 540,950,336 540,979,546

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 16

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 630,000,000 หุน้ 

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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 629,999,971 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั - สทุธิ 454,166,376 454,166,376        454,166,376 454,166,376

สว่นตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคมุเดยีวกนั (9,678,120) (9,678,120)                     -   -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 8,636,100 8,636,100           8,636,100 8,636,100

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 256,226,147 219,116,361          38,782,640 34,986,182

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ - 114,798                     -   114,798

รวมส่วนของบริษทัใหญ่     1,024,350,489     987,355,501        816,585,102     812,903,442 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 14,488,691 14,595,085 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,038,839,180 1,001,950,586 816,585,102 812,903,442

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,657,542,354 1,824,821,169 1,357,535,438 1,353,882,988

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบีย้ 17 97,201,690 60,402,019 224,860 46,822

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหน้ีสนิ 20.1      13,590,674 14,650,550 8,537,331 13,598,417

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 20.2 (27,172,132) (26,731,829) (4,981,204) (5,250,622)

กาํไรข ัน้ต้น 83,620,232 48,320,740 3,780,987 8,394,617

รายไดอ้ืน่ 20.3          942,313          342,616      20,195,912      12,292,604 

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย       3,756,582                 -                   -                   - 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     (14,562,499)     (13,583,311)     (10,439,178)      (9,497,213)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     (17,752,721)                 -                   -                   - 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (9,774,424)         (519,964)      (8,976,462)                 - 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 46,229,483 34,560,081 4,561,259 11,190,008

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 18      (9,340,889)      (7,161,538)         (879,599)      (2,222,865)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 36,888,594 27,398,543 3,681,660 8,967,143

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 36,888,594 27,398,543 3,681,660 8,967,143

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 36,994,988 27,467,996 3,681,660 8,967,143

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ         (106,394)          (69,453)                 -                   - 

     36,888,594      27,398,543       3,681,660       8,967,143 

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 36,994,988 27,467,996 3,681,660 8,967,143

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ         (106,394)          (69,453)                 -                   - 

     36,888,594      27,398,543       3,681,660       8,967,143 

กาํไรต่อหุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 629,999,971 562,222,222 629,999,971 562,222,222

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.0587 0.0489 0.0058 0.0159

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

องคป์ระกอบอื่น

ส่วนต ํา่กว่าทุนจาก จดัสรรแล้ว ของส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธรุกิจภายใต้ - ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้  กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม ่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสทุธิ การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร  เงินลงทุนเผือ่ขาย เจ้าของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท  บาท  บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม    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 

ผลกระทบจากการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 4                 -                   -                             -                   -           114,798                           (114,798)                        -                       -                      - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่    314,999,986   454,166,376               (9,678,120)       8,636,100   219,231,159                                    -             987,355,501         14,595,085    1,001,950,586 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - -     36,994,988 -            36,994,988 (106,394)        36,888,594 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 314,999,986 454,166,376 (9,678,120) 8,636,100 256,226,147 - 1,024,350,489 14,488,691 1,038,839,180

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 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - -     27,467,996                                    -              27,467,996 (69,453)        27,398,543 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 300,000,000 454,166,376 (9,678,120) 7,262,746 177,196,715 - 928,947,717 14,906,216 943,853,933

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

องคป์ระกอบอื่น

จดัสรรแล้ว ของส่วนของเจ้าของ

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน - ทนุสาํรอง กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสทุธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทนุเผื่อขาย เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม 314,999,986 454,166,376 8,636,100 34,986,182 114,798 812,903,442

ผลกระทบจากการเปลีย่นนโยบายการบญัชี 4 - - - 114,798 (114,798) -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 314,999,986 454,166,376 8,636,100 35,100,980 - 812,903,442

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 3,681,660 - 3,681,660

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 314,999,986 454,166,376 8,636,100 38,782,640 - 816,585,102

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 8,967,143 - 8,967,143

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2562 300,000,000 454,166,376 7,262,746 58,526,007 - 819,955,129

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 46,229,483 34,560,081 4,561,259 11,190,008

รายการปรบัปรงุ

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1,592,504 1,318,501 696,650 655,336

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (3,756,582) - - -

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 122,906 99,007 117,782 78,462

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 17,752,721 - - -

การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 8 (244,109) - (244,109) -

รายไดด้อกเบีย้ (97,201,690) (60,402,019) (224,860) (46,822)

รายไดด้อกเบีย้รบัอื่น (425,573) (200,886) (12,886,703) (5,227,605)

ตน้ทุนทางการเงนิ 9,774,424 519,964 8,976,462 -

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9,015,976      (11,444,462)       1,107,432         2,277,782 

เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (6,761,500)       (4,718,059)                 -                     - 

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื (4,811,506) (1,475,000) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 340,182           235,967         340,183            239,753 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (9,561,318)        9,819,363 -                   - 

ทรพัยส์นิรอการขาย 7,971,886 (255,289) - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (48,000)          (150,000) (50,000)                   (150,000)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (202,335,324)        1,603,689 (1,793,649)                608,958 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (2,355,778)           244,476 (1,502,902)            112,394 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 90,000 - 10,000

เงนิสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (234,701,298) (30,154,667) (902,455) 9,748,266

รบัดอกเบีย้รบัอื่น         351,979           200,886       1,369,244            105,740 

รบัดอกเบีย้     43,525,344       60,402,019         224,860             46,822 

จ่ายดอกเบีย้      (6,962,119) (502,765) (6,232,253) -

จ่ายภาษเีงนิได้ (749,201) (762,360) (448,984) (656,491)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (198,535,295) 29,183,113 (5,989,588) 9,244,337

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใชเ้พิม่ขึน้ - (6,220,000) - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (181,603) (86,808) - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (450,381) (367,413) (407,890)           (291,853)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (52,000) -            (52,000)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน 8 9,035,355 - 9,035,355                   - 

เงนิสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 20.5 - - (200,000,000)                   - 

เงนิสดรบัเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 20.5 - - 10,000,000                   - 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทนุ 8,403,371 (6,726,221) (181,372,535) (343,853)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (4,041,138)       (3,600,000)                 -                     - 

เงนิสดจ่ายคนืสญัญาเช่าซือ้ (266,796)          (183,892)                 -                     - 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั -     153,200,000                 -        153,200,000 

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (4,307,934) 149,416,108 - 153,200,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมขึน้สทุธิ (194,439,858) 171,873,000 (187,362,123) 162,100,484

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 165,282,979 320,380,511 84,544,195 213,209,450

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด : - -

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี

รบัชาํระหน้ีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย - 3,012,339 -                   - 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช้ือ่ยอ่ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยว์ำ่ “CHAYO” และมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำร มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบกจิกำรเจรจำตดิตำมและเรง่รดัหนี้สนิ บรหิำรสนิทรพัยจ์ำกกำรรบัซือ้
หรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคุณภำพทัง้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจำกสถำบันกำรเงนิและบรษิัทให้บรกิำรสินเชื่อ กิจกำร
ศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ และกจิกำรเงนิใหกู้ย้มื 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที ่
14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหวำ่งกำลและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
ทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินนโยบำยกำรบญัชี 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่องกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) มำถอืปฏบิตั ิ
โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกจิกำรไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงังบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบั
ดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมใ่นยอดยกมำ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัย ์    
สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิลงทุนระยะสัน้ 101,014,088  (101,014,088) - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย    
    มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุ - 100,143,497 100,143,497 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
    วธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
- 

 
870,591 

 
870,591 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 101,014,088 - 101,014,088 
    
รวมสินทรพัย ์ 101,014,088 - 101,014,088 
    
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    
ส่วนของเจ้ำของ    
    
ก ำไรสะสม 219,116,361  114,798 219,231,159 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ 114,798  (114,798) - 
รวมส่วนของเจำ้ของ 219,231,159 - 219,231,159 
    
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 219,231,159 - 219,231,159 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

12 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัย ์    
สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิลงทุนระยะสัน้ 100,749,211  (100,749,211) - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย    
   มลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน - 100,143,497 100,143,497 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 605,714 605,714 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 100,749,211 - 100,749,211 
    
รวมสินทรพัย ์ 100,749,211 - 100,749,211 
    
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ    
ส่วนของเจ้ำของ    
ก ำไรสะสม 34,986,182  114,798 35,100,980 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ 114,798  (114,798) - 
รวมส่วนของเจ้ำของ 35,100,980 - 35,100,980 
    
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 35,100,980 - 35,100,980 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิำงบญัชขีอง
กลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน  
 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
 
นโยบำยกำรรบัรูร้ำยได ้
 
กำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ (ลูกหนี้ระดบัที่ 3) ตำมนิยำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่9 จะรบัรูร้ำยไดด้ว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของรำคำตำมบญัชหีลงัหกัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ 
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กำรดอ้ยคำ่ 
 
ข้อก ำหนดทำงบัญชีใหม่เกี่ยวกบักำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพไม่มีควำม
จ ำเป็นตอ้งพจิำรณำกำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นเครดติ เนื่องจำกจะถูกจดัเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำ
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยทีม่กีำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดติเมื่อเริม่แรกทีซ่ื้อหรอืไดม้ำ (Purchased or Originated Credit Impaired (POCI)) 
ซึง่ตอ้งรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุ  
 
กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นที่สะท้อนถึงควำมเป็นกลำงและถ่วงน ้ำหนักด้วยค่ำควำม
น่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์สภำวะทำงเศรษฐกจิในอนำคต (forward-looking macroeconomic information) ที่สนับสนุนและมคีวำม
สมเหตุสมผล และน ำมำประเมินค่ำผลลพัธ์ที่เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ (unbiased and probability-weighted outcome) ซึ่งเป็นกำร
เปรยีบเทยีบระหว่ำงมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของเงนิใหส้นิเชื่อแก่
สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพและมลูคำ่ตำมบญัชขีองเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ณ แต่ละวนัทีร่ำยงำน โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้สำมำรถเป็นไดท้ัง้ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรไม่รบัรูผ้ลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงกำรค ำนวณค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนใหม ่เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรปรบัอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีเ่ริม่ตน้ใชม้ำตรฐำนครัง้แรก 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมลูคำ่ในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและจำกลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยกลุ่มกจิกำรจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) 

จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไร
หรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น สว่นรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิกำรถอืไวท้ี่ไม่เขำ้เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ
มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำ
ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลีย่นไปเท่ำนัน้ 
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กำรดอ้ยคำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward-looking) ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำร
วดัมลูคำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่นัน้ ขึน้อยูก่บัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยคำ่ของ
ลกูหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 

5 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
การเปลีย่นแปลงประมาณการจากงวดก่อน 
 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ ประมำณกำรของระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะเรยีกเกบ็เงนิจำกลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อแก่
สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพไดเ้ปลีย่นไปจำกทีใ่ชส้ ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุ 2.9) 
จำกเดมิซึ่งเป็นระยะเวลำ 4 - 5 ปี นับจำกวนัทีไ่ดพ้อรต์ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อมำ เป็นระยะเวลำ 4 - 6 ปีนับจำกวนัทีไ่ดพ้อรต์
ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่มำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรสำมำรถจดัเกบ็หนี้ตำมระยะเวลำทีเ่ปลีย่นแปลงไปดงักล่ำว 
 

6 ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพจิำรณำ
จำกประเภทธุรกจิของกลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดสว่นงำน 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 4 ส่วนงำนหลกั ดงันี้ 
1) ส่วนงำนธุรกจิบรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
2) ส่วนงำนธุรกจิเจรจำตดิตำมและเรง่รดัหนี้สนิ 
3) ส่วนงำนศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลกูคำ้ 
4) ส่วนงำนธุรกจิเงนิใหกู้ย้มื 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหวำ่งกำล 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได ้ 95,462,143 14,949,304 - 1,739,547 112,150,994 
รำยไดร้ะหวำ่งกจิกำร - (1,358,630) - - (1,358,630) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 95,462,143 13,590,674 - 1,739,547 110,792,364 
      
ตน้ทุน (20,377,055) (7,742,639) - (411,068) (28,530,762) 
ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกจิ 1,358,630 - - - 1,358,630 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (19,018,425) (7,742,639) - (411,068) (27,172,132) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 76,443,718 5,848,035 - 1,328,479 83,620,232 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้     (14,562,499) 
      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     69,057,733 
รำยไดอ้ื่น     942,313 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย      
   ทรพัยส์นิรอกำรขำย     3,756,582 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     (17,752,721) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (9,774,424) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     46,229,483 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (9,340,889) 
ก ำไรสุทธ ิ     36,888,594 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
   เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     17,863,996 
   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     97,627,263 
รวมรำยได ้     115,491,259 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได ้ 60,372,361 17,224,496 - 29,658 77,626,515 
รำยไดร้ะหวำ่งกจิกำร - (2,573,946) - - (2,573,946) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 60,372,361 14,650,550 - 29,658 75,052,569 
      
ตน้ทุน (21,505,274) (7,568,901) - (231,600) (29,305,775) 
ตน้ทุนระหวำ่งส่วนงำนธุรกจิ 2,573,946 - - - 2,573,946 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (18,931,328) (7,568,901) - (231,600) (26,731,829) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 41,441,033 7,081,649 - (201,942) 48,320,740 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้     (13,583,311) 
      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     34,737,429 
รำยไดอ้ื่น     342,616 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (519,964) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     34,560,081 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (7,161,538) 
ก ำไรสุทธ ิ     27,398,543 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้      
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     14,792,280 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     60,602,905 
รวมรำยได ้     75,395,185 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้และกลุ่มกจิกำรไมไ่ดม้ลีูกคำ้รำยใหญ่ ดงันัน้จงึไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรแสดงขอ้มลูจ ำแนก
ตำมสว่นงำนตำมเขตทำงภูมศิำสตรแ์ละตำมลกูคำ้รำยใหญ่ 
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7 มูลค่ำยติุธรรม 

 
กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรวเิครำะห์เครื่องมอืทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมจ ำแนกตำมวธิกีำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของ
ระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 
- ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั 
- ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูรำคำ

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

ไมส่ำมำรถสงัเกตได)้ 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่มสีนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิที่แสดงดว้ย 
มลูคำ่ยุตธิรรม 
 

8 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม   
   ผำ่นก ำไรขำดทุน   
กองทุนรวม 91,352,251 91,352,251 
   

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย   
เงนิฝำกประจ ำไมเ่กนิ 12 เดอืน  870,591 605,714 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 100,143,497 
กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรม 244,109 
กำรจ ำหน่ำย (9,035,355) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 91,352,251 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมเีงนิลงทุนระยะสัน้ในกองทุนตรำสำรหนี้กองหนึ่งซึง่ประกำศยกเลกิโครงกำรเมื่อวนัที ่26 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 เนื่องจำกควำมผนัผวนของเศรษฐกจิโลก จำกวกิฤตกำรณ์ไวรสั COVID-19 โดยกองทุนจะจ่ำยเงนิคนืตำมประมำณกำรกำร
จ่ำยเงนิคนืผูถ้อืหน่วยทุนภำยใน 90 วนันบัจำกวนัเลกิกองทุน 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อครัง้สุดท้ำย ณ วนัที ่     
25 มนีำคม พ.ศ. 2563 อ้ำงองิจำกบรษิัทจดักำรลงทุน (asset management company) หกัมูลค่ำกำรจ่ำยเงนิคนืจรงิ เมื่อวนัที่ 30 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 
 

9 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้กำรคำ้ซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 8,080,752 9,073,996 4,935,337 5,754,939 
3 - 6 เดอืน - - - - 
6 - 12 เดอืน - - - - 
มำกกวำ่ 12 เดอืน - - - - 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ 8,080,752 9,073,996 4,935,337 5,754,939 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - - - 
รวมลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 8,080,752 9,073,996 4,935,337 5,754,939 
 

10 ลกูหน้ีเงินให้กู้ยมื - สทุธิ 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืมดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 47,440,366 42,628,860 
หกั  คำ่ธรรมเนยีมจดักำรเงนิกู ้ (638,044) (847,708) 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 136,824 67,300 

 46,939,146 41,848,452 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - 

ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สทุธ ิ 46,939,146 41,848,452 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ไมค่ำ้งช ำระและคำ้งช ำระไมเ่กนิ 1 เดอืน 47,430,854 42,401,011 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 9,512 227,849 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน - - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน - - 
 47,440,366 42,628,860 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - - 
ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สทุธ ิ 47,440,366 42,628,860 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไมม่ลีกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืในขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

11 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ - สทุธิ 
 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 1,139,217,765 1,131,262,294 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 51,032,473 - 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (23,094,204) (9,312,015) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - สทุธ ิ 1,167,156,034 1,121,950,279 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไม่มเีงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพในขอ้มูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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ในระหวำ่งงวดสำมเดอืนสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 บำท 
  
ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,121,950,279 
กำรซือ้เพิม่ 12,820,600 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 51,032,473 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (17,752,721) 
หกั รบัเงนิจำกเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ (894,597) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 1,167,156,034 
 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหน์ับจำกวนัที่
ซือ้เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
น้อยกวำ่ 1 ปี 656,778,300 643,967,300 
1 - 2 ปี 277,095,460 293,316,158 
2 - 3 ปี 138,721,883 122,721,783 
3 - 4 ปี - - 
4 - 5 ปี 51,468,579 56,001,052 
มำกกวำ่ 5 ปี 15,153,543 15,256,001 
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 1,139,217,765 1,131,262,294 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
บรษิทัลงทุนในบรษิทัย่อยซึ่งไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลของกลุ่มกจิกำร สดัส่วนของสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่ อยทีถ่อืโดยบรษิทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนทีถ่อืหุน้สำมญั ณ วนัที่  
31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี้ 
 

   สดัส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว  วิธีรำคำทุน 
   หุ้นสำมญัท่ีถือ 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม สดัส่วน 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
   โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 กำรถือหุ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั จดัตัง้ขึน้ในประเทศ 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 ตดิตำมและเรง่รดั         
  หนี้และศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลกูคำ้ 99.99 20,000 20,000 20,000 20,000 99.99 21,000 21,000 
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) 
       223,000 223,000 

 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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13 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย - สทุธิ 

 
ในระหวำ่งงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ทรพัยส์นิรอกำรขำยมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 75,222,062 - 
กำรซือ้เพิม่ 1,028,114 - 
กำรจ ำหน่ำย (5,243,418) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สทุธ ิ 71,006,758 - 
 

14 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 1,187,128 3,710,964 916,928 2,988,823 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20.4) - - 134,808 190,992 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 15,803,998 14,991,729 6,590,795 6,256,364 
ดอกเบีย้จ่ำยคำ้งจ่ำย 6,334,555 4,655,836 6,284,199 4,655,836 
เงนิใหส้นิเชือ่แกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพคำ้งจ่ำย - 200,700,300 - - 
อื่น ๆ 1,083,885 1,007,342 525,947 525,948 
รวม  24,409,566 225,066,171 14,452,677 14,617,963 
 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืประกอบดว้ยรำยกำร ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ.2562 

31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ.2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     
หมุนเวียน     
ตัว๋แลกเงนิ 119,934,247 119,635,068 119,934,247 119,635,068 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 26,294,964 24,413,774 - - 
 146,229,211 144,048,842 119,934,247 119,635,068 
ไม่หมุนเวียน     
หุน้กู ้ 399,771,452 398,954,785 399,771,452 398,954,785 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 26,466,632 32,371,220 - - 
 426,238,084 431,326,005 399,771,452 398,954,785 
รวมเงินกู้ยืม 572,467,295 575,374,847 519,705,699 518,589,853 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกูย้มื ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  575,374,847 518,589,853 
จ่ำยคนืเงนิกู ้ (4,041,138) - 
ตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มื 1,133,586 1,115,846 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  572,467,295 519,705,699 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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รำยละเอยีดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  ค่ำจดัหำเงินกู้    
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  อตัรำดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563      
      

ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000 (65,753) 21 เมษำยน พ.ศ. 2563 5.50 วนัครบก ำหนด 
หุน้กู ้ 
หุน้กู ้

105,000,000 
300,000,000 

(1,119,582) 
(4,108,966) 

23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

5.95 
6.25 

ทุกสำมเดอืน 
ทุกสำมเดอืน 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  
 
 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 

33,531,539 
 
 

19,450,000 

(83,562) 
 
 

(136,381) 

ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 
30 เมษำยน พ.ศ. 2562  

ถงึ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

31 มนีำคม พ.ศ. 2563  
ถงึ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 

      MLR - 2.00 
 
 

MLR - 0.75 

            ทุกเดอืน 
 
 

ทุกเดอืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  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 

 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ค่ำจดัหำเงินกู้  อตัรำ  
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  ดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563      
      
ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000 (65,753) 21 เมษำยน พ.ศ. 2563 5.50 วนัครบก ำหนด 
หุน้กู ้ 
หุน้กู ้

105,000,000 
300,000,000 

(1,119,582) 
(4,108,966) 

23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

5.95 
6.25 

ทุกสำมเดอืน 
ทุกสำมเดอืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ค่ำจดัหำเงินกู้  อตัรำ  
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  ดอกเบีย้ 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 ้ 
หุน้กู ้

105,000,000 
300,000,000 

(1,306,105) 
(4,739,110) 

23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 

5.95 
6.25 

ทุกสำมเดอืน 
ทุกสำมเดอืน 

 
หุ้นกู้ 
 
บริษัทได้น ำที่ดินและอำคำรซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน  1.45 ล้ำนบำท ไปวำงเพื่อเป็นหลักประกันส ำหรับหุ้นกู้ และบริษัท         
บรหิำรสนิทรพัยช์โย จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดค้ ้ำประกนัวงเงนิหุน้กูเ้ตม็จ ำนวนและไดน้ ำทรพัยส์นิรอกำรขำยซึง่มมีลูคำ่ตำมบญัชจี ำนวน  
47 ลำ้นบำท ไปวำงเพือ่เป็นหลกัประกนัส ำหรบัหุน้กู ้
 
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 
ระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ มดีอกเบี้ยจ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกนั จ ำนวนเงนิ  
0.76 ลำ้นบำท (31 มนีำคม พ.ศ. 2562 : 0.47 ลำ้นบำท)  
 
เมื่อวนัที ่6 มนีำคม พ.ศ. 2563  บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดล้งนำมในสญัญำเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิใน
ประเทศจ ำนวน 20 ลำ้นบำท โดยมกี ำหนดเบกิใชเ้งนิกูภ้ำยใน 6 เดอืนนับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ ซึง่บรษิทัไดค้ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มื
เตม็จ ำนวน และบรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดน้ ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีม่มีลูค่ำตำมบญัชี
จ ำนวน 6.63 ลำ้นบำท ไปวำงเพือ่เป็นหลกัประกนัในสญัญำเงนิกูย้มืดงักล่ำว 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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16 ทุนเรือนหุ้น 

 
ตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขำยหุน้สงูกว่ำมูลค่ำทีจ่ดทะเบยีนไว ้
บรษิทัตอ้งน ำคำ่หุน้สว่นเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ำรอง (“สว่นเกนิมลูคำ่หุน้”) และสว่นเกนิมลูคำ่หุน้นี้จะน ำไปจ่ำยเงนิปันผลไมไ่ด ้
 

17 รำยได้ดอกเบีย้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัย ์     
   ดอ้ยคุณภำพ 95,462,143 60,372,361 224,860 46,822 
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื 1,739,547 29,658 - - 
รวม 97,201,690 60,402,019 224,860 46,822 
 

18 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยโดยใชว้ธิกีำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกบัทีใ่ชก้บัก ำไรรวมทัง้ปี 
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี (ประมำณกำรอตัรำภำษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 คอื 
อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี) 
 

19 ภำระผกูพนั 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั มภีำระผกูพนัดงัต่อไปนี้ 
 
19.1 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 451,692 293,761 408,750 222,550 
รวม 451,692 293,761 408,750 222,550 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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19.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนงัสอืค ้ำประกนั 1,200,000 1,300,000 800,000 900,000 
รวม 1,200,000 1,300,000 800,000 900,000 
 
หนังสอืค ้ำประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรภำยในประเทศใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองกลุ่มกจิกำรและ
บรษิทั 
 

20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์บักจิกำร ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผำ่นกจิกำรอื่นแหง่หนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแหง่ โดยทีบุ่คคล
หรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมกจิกำร หรอืถูกควบคุมโดยกจิกำร หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักจิกำร รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนิน
ธุรกจิกำรลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกำร บรษิทัร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจำ้ของ
สว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของกจิกำรซึง่มอีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำร ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนกังำนของ
กจิกำรตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำร 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บรษิทัถอืหุน้โดยคุณสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 52.49 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 52.49) ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 
 
รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กดิขึน้ท ำตำมประเพณีกำรคำ้และตำมสญัญำ 
 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

  

บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ชโย เงนิดว่น จ ำกดั มกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ชะยะ ลอว ์เฟิรม์ จ ำกดั มกีรรมกำรรว่มกนั 
บรษิทั ซซี ีอลัไลแอนซ ์จ ำกดั มกีรรมกำรรว่มกนั 
คุณสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์ ผูถ้อืหุน้ส ำคญัและผูบ้รหิำรส ำคญั 
คุณณฐัวชั ยศะสนิธุ ์ ผูถ้อืหุน้ 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
20.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรดัหน้ีสิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัยอ่ย - - 39,380 2,249,700 
 - - 39,380 2,249,700 

 
20.2 ต้นทุนกำรให้บริกำร 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
คำ่เชำ่     
   ผูบ้รหิำรส ำคญั - 42,000 - - 
   ผูถ้อืหุน้ 25,000 - 25,000 - 
 25,000 42,000 25,000 - 

 
20.3 รำยได้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้ำ่เชำ่     
   บรษิทัยอ่ย - - 585,000 585,000 
 - - 585,000 585,000 
     
คำ่บรหิำรงำน     
   บรษิทัยอ่ย - - 6,480,000 6,480,000 
 - - 6,480,000 6,480,000 
     

รำยไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัยอ่ย - - 12,599,103 4,885,152 
 - - 12,599,103 4,885,152 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20.4 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้และรบับริกำร และดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 248,025 177,434 
รวมลกูหนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 248,025 177,434 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 39,103,657 27,586,198 
รวมดอกเบีย้คำ้งรบักจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 39,103,657 27,586,198 
     
เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 134,808 190,992 
รวมเจำ้หนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 14) - - 134,808 190,992 

 
20.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด - - 688,200,100 346,200,100 
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด     
   บรษิทัยอ่ย - - 200,000,000 435,000,000 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหวำ่งงวด     
   บรษิทัยอ่ย - - (10,000,000) (93,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด - - 878,200,100 688,200,100 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยครบก ำหนดช ำระเมือ่ทวงถำม เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 
มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6.00 ถงึ 6.25 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 6 ต่อปี)  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
ระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์อื่นทีจ่่ำยแก่กรรมกำร และผูม้อี ำนำจในกำร
จดักำร มดีงันี้ 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม  31 มีนำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 3,683,500 2,711,862 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 67,575 53,607 
รวม 3,751,075 2,765,469 

 
21 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
เพือ่บรรเทำผลกระทบจำกปัญหำกำรระบำดของ COVID-19 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำใหค้วำมชว่ยเหลอืต่ำงๆ ใหแ้ก่ลกูคำ้ ส ำหรบัลกูหนี้
เงนิใหกู้ย้มืทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกโรค ซึง่สอดคลอ้งกบัมำตรกำรเพื่อช่วยเหลอืลกูหนี้รำยยอ่ยทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกโรค COVID-19 ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยมมีำตรกำรผอ่นปรนช ำระเงนิตน้และดอกเบีย้ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำทีก่ลุ่มกจิกำรก ำหนด 
 
บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
เมื่อวนัที ่27 เมษำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัออกตัว๋แลกเงนิแบบไม่มหีลกัประกนัจ ำนวน 120 ลำ้นบำท ซึ่งมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.50 ต่อปี 
และจะครบก ำหนดช ำระในวนัที ่21 มกรำคม พ.ศ. 2564 
  
เมือ่วนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
  
1. ออกและจดัสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุน (Warrants) ของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHAYO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คดิมูลค่ำ ในอตัรำ 3 หุ้นเดมิต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิรวมเป็นจ ำนวน
ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 201 ลำ้นหุน้ 

  
2. เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 126 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(Warrants) และ

กำรจ่ำยหุน้ปันผล โดยออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 252 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 
315 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่จ ำนวน 441 ลำ้นบำท 

  
3. จ่ำยปันผลส ำหรบัผลด ำเนินงำนรอบระยะเวลำบญัชปีี 2562 จำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยจ่ำยปันผลเป็น

หุน้สำมญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล จ ำนวนไมเ่กนิ 41,999,998 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
รวมมูลค่ำทัง้สิ้นไม่เกนิ 20,999,999 บำท หรอืคดิเทยีบเป็นมูลค่ำเท่ำกบัอตัรำกำรจ่ำยปันผล 0.0333333 บำทต่อหุน้ ในกรณีที ่
ผูถ้อืหุน้รำยใดมเีศษของหุน้จำกกำรจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่ำว บรษิทัจะจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดแทนในอตัรำ 0.0333333 บำทต่อหุน้ 
ส ำหรบัเศษหุน้ดงักล่ำว และจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.0037037 บำท หรอืคดิเป็นจ ำนวนเงนิประมำณ 2,333,331 บำท 
โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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เมื่อวนัที ่14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/3563 มมีตกิำรจดัตัง้ บรษิทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั (บรษิทัย่อย) 
ซึ่งมทีุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 10 ล้ำนบำท และบรษิัทถือหุ้นรอ้ยละ 55 โดยบรษิัทย่อยดงักล่ำงมวีตัถุประสงค์เพื่อขำยสนิค้ำและ /หรอื
บรกิำรผำ่น call center และ/หรอื ชอ่งทำงอื่น ๆ 
 
บริษทั บริหำรสินทรพัย ์ชโย จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
เมือ่วนัที ่29 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำ
หุน้ละ 2.00 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 62.78 ลำ้นบำท  
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