
บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท บรษิัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล  
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ     
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดอืน
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ร ับผิดชอบ  
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 433,835,056 359,722,837 352,402,793 271,906,318

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช ้- หมุนเวยีน 500,000 500,000 500,000 500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 4,8 838,714 - 838,714 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 4,8 1,564,246 - 1,297,146 -

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

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 9 19,479,689 35,374,048 132,648,000 34,596,089

สนิคา้คงเหลอื 264,642 - - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21.5 - - 918,200,100 688,200,100

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 69,729,026 18,427,435 - -

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 10 51,196,202 41,848,452 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 8,105,016 2,684,982 7,301,002 2,318,570

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 585,512,591 559,571,842 1,413,187,755 1,098,270,288

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช ้- ไมห่มุนเวยีน 8,719,251 9,393,452 1,608,642 2,296,268

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 11 1,319,507,884 1,121,950,279 62,517,441 -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 224,924,990 222,999,990

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 7,928,585 8,342,663 9,312,505 9,619,976

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 13 121,689,005 75,222,062 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 33,559,103 30,947,649 20,900,760 16,660,195

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 1,672,889 2,679,797 566,690 1,113,569

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 708,150 14,355,830 707,954 686,107

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 1,203,500 2,357,595 866,500 2,236,595

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,494,988,367 1,265,249,327 321,405,482 255,612,700

รวมสินทรพัย์ 2,080,500,958 1,824,821,169 1,734,593,237 1,353,882,988

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

______________________________________________________   กรรมการ

______________________________________________________   กรรมการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 14 68,250,375 225,066,171 57,094,113 14,617,963

สว่นของหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ซอื

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 1,161,281 1,061,806 644,056 -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 15 31,724,431 24,413,774 - -

ตวัแลกเงนิ 15 117,659,927 119,635,068 117,659,927 119,635,068

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,457,706 10,934,768 - 932,308

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 6,971,902 6,330,973 1,188,654 2,959,096

รวมหนีสินหมุนเวียน 227,225,622 387,442,560 176,586,750 138,144,435

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่าชอื - สุทธิ 2,608,221 278,936 2,597,126 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 46,702,701 32,371,220 - -

หุน้กู้ 15 696,155,048 398,954,785 696,155,048 398,954,785

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,101,801 3,733,082 4,019,673 3,666,326

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 8,570,195 - - -

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 121,000 90,000 245,000 214,000

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 758,258,966 435,428,023 703,016,847 402,835,111

รวมหนีสิน 985,484,588 822,870,583 879,603,597 540,979,546

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 16

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 881,999,960 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 440,999,980 440,999,980

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 

   หุน้สามญัจาํนวน 630,000,000 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 315,000,000 315,000,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 671,998,858 หุน้ 

      มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 335,999,429 335,999,429

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 

   หุน้สามญัจาํนวน 629,999,971 หุน้

มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 314,999,986 314,999,986

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั - สุทธิ 454,166,376 454,166,376         454,166,376 454,166,376

สว่นตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4 290,395,432 219,116,361           56,187,735 34,986,182

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 4 - 114,798                       -   114,798

รวมส่วนของบริษทัใหญ่       1,079,519,217      987,355,501         854,989,640      812,903,442 

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 15,497,153 14,595,085 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,095,016,370 1,001,950,586 854,989,640 812,903,442

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,080,500,958 1,824,821,169 1,734,593,237 1,353,882,988

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบยี 18 106,362,877 52,721,650 6,168 10,655

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหนีสนิ 21.1       12,308,018       15,726,974 6,452,480 11,341,340

รายไดจ้ากการขาย        1,893,994                   -                    -                     -   

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 21.2      (29,123,250) (26,904,581) (4,605,313) (6,136,486)

ตน้ทุนขาย       (1,008,768)                   -                    -                     -   

กาํไรขนัต้น 90,432,871 41,544,043 1,853,335 5,215,509

รายไดอ้นื 21.3           665,978        1,246,667      20,626,653       14,801,435 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย                   -         12,887,392                  -                     -   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      (15,882,542)      (14,927,270)     (10,661,659)       (9,459,362)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ      (20,519,377)                   -                    -                     -   

ตน้ทุนทางการเงนิ      (13,485,615)       (1,893,452)     (12,621,998)       (1,566,095)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 41,211,315 38,857,380 (803,669) 8,991,487

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 19       (9,533,093)       (7,995,215)          139,127       (1,604,065)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 31,678,222 30,862,165 (664,542) 7,387,422

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 31,678,222 30,862,165 (664,542) 7,387,422

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 32,022,186 30,965,979 (664,542) 7,387,422

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม          (343,964)          (103,814)                  -                     -   

      31,678,222       30,862,165         (664,542)        7,387,422 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 32,022,186 30,965,979 (664,542) 7,387,422

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม          (343,964)          (103,814)                  -                     -   

      31,678,222       30,862,165         (664,542)        7,387,422 

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0477 0.0486 (0.0010) 0.0116

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด 0.0455 0.0486 (0.0009)          0.0116

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบยี 18 310,890,150 174,382,463 274,860 72,991

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหนีสนิ 21.1       39,384,061       47,712,323 22,698,927 40,142,312

รายไดจ้ากการขาย        2,191,696                  -                    -                    -   

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 21.2      (85,018,671) (79,219,203) (13,749,411) (17,085,834)

ตน้ทุนขาย       (1,225,526)                  -                    -                    -   

กาํไรขนัต้น 266,221,710 142,875,583 9,224,376 23,129,469

รายไดอ้นื 21.3        2,231,060 2,272,499     123,610,333 40,268,732

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย       24,037,961 19,691,118                  -                    -   

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร      (48,483,806) (46,586,424)      (31,553,901) (30,765,726)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ      (61,422,456)                  -                    -                    -   

ตน้ทุนทางการเงนิ      (32,931,784) (2,932,909) (30,400,157) (1,566,095)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 149,652,685 115,319,867 70,880,651 31,066,380

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 19      (31,328,074)      (23,775,400)       (1,960,626)       (6,005,919)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 118,324,611 91,544,467 68,920,025 25,060,461

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 118,324,611 91,544,467 68,920,025 25,060,461

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 118,997,543 91,817,513 68,920,025 25,060,461

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม          (672,932)          (273,046)                  -                    -   

    118,324,611       91,544,467       68,920,025       25,060,461 

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 118,997,543 91,817,513 68,920,025 25,060,461

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม          (672,932)          (273,046)                  -                    -   

    118,324,611       91,544,467       68,920,025       25,060,461 

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.1771 0.1465 0.1026 0.0400

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.1743 0.1465 0.1010 0.0400

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

สว่นตาํกว่าทุนจาก จดัสรรแล้ว องคป์ระกอบอืน

ทุนทีออกและ สว่นเกินมูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้ - ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ของสว่นของเจ้าของ รวมส่วนของ สว่นได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสทุธิ การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย  จดัสรร  เงินลงทุนเผอืขาย เจ้าของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท  บาท  บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีรายงานไว้เดิม     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 

ผลกระทบจากการเปลยีนนโยบายการบญัชี 4                   -                      -                              -                      -               114,798                     (114,798)                          -                         -                       -   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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 

การเปลียนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรบังวด

การจดัตงับรษิทัย่อยในระหวา่งงวด - - - - - - - 1,575,000 1,575,000

หุน้ปันผล 16,17 20,999,443      - - - (43,049,386) - (22,049,943) - (22,049,943)

เงนิปันผล 17 - - - - (4,783,884) - (4,783,884) - (4,783,884)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - -       118,997,543 - 118,997,543 (672,932) 118,324,611

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 335,999,429 454,166,376 (9,678,120) 8,636,100 290,395,432 - 1,079,519,217 15,497,153 1,095,016,370

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

การเปลียนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิหุน้สามญั 16       20,000,000       133,200,000                            -                      -                      -                                -              153,200,000                       -          153,200,000 

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

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

สว่นของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

จดัสรรแลว้ องคป์ระกอบอืน

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า - ทุนสาํรอง ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสทุธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

ผลกระทบจากการเปลยีนนโยบายการบญัชี 4                      -                        -                      -   114,798            (114,798)                                      -   

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

หุน้ปันผล 16,17 20,999,443                              -                      -          (43,049,386)                            -         (22,049,943)

เงนิปันผล 17                      -                        -                      -   (4,783,884)                                    -           (4,783,884)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด                      -                        -                      -           68,920,025                            -          68,920,025 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563         335,999,429         454,166,376          8,636,100         56,187,735                            -        854,989,640 

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิหุน้สามญั 16 20,000,000 133,200,000 - - - 153,200,000

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 25,060,461 - 25,060,461

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 149,652,685 115,319,867 70,880,651 31,066,380

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,830,433 4,022,839 2,516,712 1,971,513

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 11 61,422,456 - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงนิไดห้กั ณ ทจีา่ย 1,687,904 - 1,486,300 -

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (24,037,961) (19,691,118) - -

ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 368,719 1,063,245 353,347 1,000,149

รายไดเ้งนิปันผล 21.3 - - (62,780,000) -

การเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 8 (314,209) - (314,209) -

รายไดด้อกเบยี (310,890,150) (174,382,463) (274,860) (72,991)

รายไดด้อกเบยีรบัอนื (1,200,410) (1,188,671) (39,305,524) (19,073,512)

ต้นทุนทางการเงนิ 32,931,784 2,932,909 30,400,157 1,566,095

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 15,894,359 (40,621,044)         2,013,732        (4,933,945)

สนิคา้คงเหลอื (264,642)                   -                     -                     -   

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (51,301,591) (15,963,689)                   -                     -   

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื (8,447,944) (11,287,329) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (6,743,512) (692,168)        (7,591,839)          (686,165)

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (170,495,418) (348,659,708) (62,517,441)     -

ทรพัยส์นิรอการขาย 59,059,535 31,952,260 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 1,154,095 (228,999) 1,370,095                 (249,999)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (181,462,299) 66,247,105 17,879,333      243,872

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (1,634,555) 1,294,068        (4,045,926) 171,301

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 31,000 90,000 31,000 10,000

เงนิสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน (429,759,721) (389,792,896) (49,898,472) 11,012,698

รบัดอกเบยีรบัอนื         1,120,489         1,185,507         2,016,075       11,086,494 

รบัดอกเบยี     140,017,184     174,329,338           274,860             72,991 

จา่ยดอกเบยี      (26,123,713)        (1,177,965) (23,736,847) -

จา่ยภาษีเงนิได้ (18,951,691) (26,975,228) (1,791,676) (5,095,943)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (333,697,452) (242,431,244) (73,136,060) 17,076,240

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพมิขนึ) 60,467 (7,722,777) - (1,002,777)

เงนิสดจา่ยเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - (86,808) - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (2,520,901) (930,289) (2,402,927) (725,751)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (527,528) - (220,224)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน 8 99,618,992 - 99,618,992                   -   

เงนิสดจา่ยเพอืการลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - (1,925,000) (15,000,000)

เงนิสดจา่ยเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 21.5 - - (305,000,000) (322,000,000)

เงนิสดรบัเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 21.5 - - 75,000,000 43,000,000

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน 97,158,558 (9,267,402) (134,708,935) (295,948,752)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 40,289,980 49,875,000                   -                     -   

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (18,742,915) (40,032,076)                   -                     -   

เงนิสดจา่ยคนืสญัญาเชา่ซอื (1,071,240) (697,991)          (258,818)                   -   

เงนิสดรบัจากตวัแลกเงนิ 15 114,408,674 119,112,329     114,408,674     119,112,329 

เงนิสดจา่ยคนืตวัแลกเงนิ 15 (120,000,000)                   -      (120,000,000)                   -   

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

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 15 294,250,000 103,487,375     294,250,000     103,487,375 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย 1,575,000 -                   -   -

เงนิสดจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ (58,386) (23,999,744)            (58,386)      (23,999,744)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 310,651,113 360,944,893 288,341,470 351,799,960

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสุทธิ 74,112,219 109,246,247 80,496,475 72,927,448

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 433,835,056 257,753,758 352,402,793 124,036,414

รายการทีไม่ใช่เงินสด :

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสําคญัสําหรบังวดเกา้เดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ยเจา้หนีเชา่ซอื 3,500,000 - 3,500,000                   -   

รบัชาํระหนีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย 81,488,517 80,597,207 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช้ื่อย่อในกำรซื้อขำยหลกัทรพัยว่์ำ “CHAYO” และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของกลุ่มกจิกำร มวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกจิกำรเจรจำตดิตำมและเร่งรดัหนี้สนิ บรหิำรสนิทรพัยจ์ำกกำรรบัซื้อ
หรือรบัโอนสินทรพัย์ด้อยคุณภำพทัง้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจำกสถำบันกำรเงินและบริษัทให้บริกำรสินเชื่อ กิจกำร
ศูนยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ กจิกำรเงนิใหกู้ย้มื และกจิกำรซื้อ ขำย สนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัที ่ 
11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
ทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินนโยบำยกำรบญัชี 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่องกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและข้อก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรอืมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
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4 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) มำถอืปฏบิตั ิ
โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงังบกำรเงนิที่แสดงเปรยีบเทยีบ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญช ีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัดงักล่ำว ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไดท้ ำกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัย ์    
สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิลงทุนระยะสัน้ 101,014,088  (101,014,088) - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย    
    มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน - 100,143,497 100,143,497 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย 
   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 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 114,798  (114,798) - 
รวมส่วนของเจ้ำของ 219,231,159 - 219,231,159 
    
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 219,231,159 - 219,231,159 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

13 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรจดัประเภท 

รำยกำรใหม ่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563  

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม ่
 บำท บำท บำท 
    
สินทรพัย ์    
สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิลงทุนระยะสัน้ 100,749,211 (100,749,211) - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย    
   มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน - 100,143,497 100,143,497 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ 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 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 114,798  (114,798) - 
รวมส่วนของเจ้ำของ 35,100,980 - 35,100,980 
    
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 35,100,980 - 35,100,980 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่เกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิำงบญัชขีอง
กลุ่มกจิกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
 
นโยบำยกำรรบัรูร้ำยได ้
 
กำรรบัรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ (ลูกหนี้ระดบัที่ 3) ตำมนิยำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่9 จะรบัรูร้ำยไดด้ว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของรำคำตำมบญัชหีลงัหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
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กำรดอ้ยค่ำ 
 
ข้อก ำหนดทำงบัญชีใหม่เกี่ยวกับกำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเงนิให้สินเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพไม่มีควำมจ ำเป็น 
ต้องพิจำรณำกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต เนื่องจำกจะถูกจดัเป็นสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำ  
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดติเมื่อเริม่แรกที่ซื้อหรอืไดม้ำ (Purchased or Originated Credit Impaired (POCI)) 
ซึง่ตอ้งรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุ  
 
กลุ่มกิจกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ทีส่ะท้อนถงึควำมเป็นกลำงและถ่วงน ้ำหนักดว้ยค่ำควำมน่ำจะเป็น
ในกำรคำดกำรณ์สภำวะทำงเศรษฐกิจในอนำคต (forward-looking macroeconomic information) ที่สนับสนุนและมีควำมสมเหตุสมผล และ
น ำมำประเมนิค่ำผลลพัธ์ที่เป็นไปได้ในทำงปฏิบตัิ (unbiased and probability-weighted outcome) ซึ่งเป็นกำรเปรยีบเทียบระหว่ำง
มลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคตทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ
และมูลค่ำตำมบัญชขีองเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ ณ แต่ละวนัที่รำยงำน โดยผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
สำมำรถเป็นไดท้ัง้ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรไม่รบัรูผ้ลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงกำรค ำนวณค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนใหม่ เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรปรบัอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีเ่ริม่ตน้ใชม้ำตรฐำนครัง้แรก 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ
ซึง่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  
 
ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและจำกลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยกลุ่มกจิกำรจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) 

จะรบัรูด้ว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรำยไดท้ำงกำรเงนิ ก ำไร
หรอืขำดทุนจำกกำรตัดรำยกำรจะรบัรู้ในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำร  
แยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และ
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำ
ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเปลี่ยนไปเท่ำนัน้ 
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กำรดอ้ยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้  โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward-looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำร
วดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของ
ลูกหนี้กำรคำ้ ซึง่กลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรและกจิกำรไม่มผีลกระทบในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกเน่ืองจำก 
• สญัญำเช่ำด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรและกิจกำรมอีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• สญัญำเช่ำของกลุ่มกจิกำรและกจิกำรเป็นสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 

 
5 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
การเปลีย่นแปลงประมาณการจากงวดก่อน 
 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ ประมำณกำรของระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะเรยีกเกบ็เงนิจำกลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์
ด้อยคุณภำพได้เปลี่ยนไปจำกที่ใช้ส ำหรบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุ 2.9) จำกเดิมซึ่งเป็น
ระยะเวลำ 4 - 5 ปี นับจำกวนัที่ได้พอร์ตลูกหนี้เงนิให้สนิเชื่อมำ เป็นระยะเวลำ 4 - 6 ปีนับจำกวนัที่ได้พอร์ตลูกหนี้เงนิให้สินเชื่อมำ 
เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรสำมำรถจดัเกบ็หนี้ตำมระยะเวลำทีเ่ปลี่ยนแปลงไปดงักล่ำว 
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในกำรรำยงำน โดยพิจำรณำจำก
ประเภทธุรกจิของกลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 5 ส่วนงำนหลกัดงันี้ 
1) ส่วนงำนธุรกจิบรหิำรสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ 
2) ส่วนงำนธุรกจิเจรจำตดิตำมและเร่งรดัหนี้สนิ 
3) ส่วนงำนศูนยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ 
4) ส่วนงำนธุรกจิเงนิใหกู้ย้มื 
5) ส่วนงำนธุรกจิซื้อ ขำย สนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ  ส่วนงำนธรุกิจ  
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ ซื้อ ขำย สินค้ำ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
รำยได ้ 104,549,439 13,847,370 -    1,813,438 1,893,994 122,104,241 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร -    (1,539,352) -    -    -    (1,539,352) 
รำยไดจ้ำกสว่นงำนธุรกจิ 104,549,439 12,308,018 -    1,813,438 1,893,994 120,564,889 
       
ตน้ทนุ (21,690,438) (8,758,987) -    (213,177) (1,008,768) (31,671,370) 
ตน้ทนุระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 1,539,352 -    -    -    -    1,539,352 
ตน้ทนุจำกส่วนงำนธุรกจิ (20,151,086) (8,758,987) -    (213,177) (1,008,768) (30,132,018) 
       
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมสว่นงำน 84,398,353 3,549,031 -    1,600,261 885,226 90,432,871 
ตน้ทนุทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้      (15,882,542) 
       
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      74,550,329 
รำยไดอ้ืน่      665,978 
ผลขำดทนุดำ้นเครดติ 
   ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     

 
(20,519,377) 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ      (13,485,615) 
       
ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้      41,211,315 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้      (9,533,093) 
ก ำไรสุทธ ิ      31,678,222 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     

 
14,458,371 

ตลอดชว่งเวลำทีป่ฏบิตั ิ
   ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     

 
106,772,496 

รวมรำยได ้      121,230,867 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได้ 52,468,327 17,546,142 - 253,323 70,267,792 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร - (1,819,168) - - (1,819,168) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 52,468,327 15,726,974 - 253,323 68,448,624 
      
ตน้ทุน (19,841,282) (8,543,617) - (338,850) (28,723,749) 
ตน้ทุนระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 1,819,168 - - - 1,819,168 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (18,022,114) (8,543,617) - (338,850) (26,904,581) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 34,446,213 7,183,357  - (85,527) 41,544,043 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้     (14,927,270) 
      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     26,616,773 
รำยไดอ้ื่น     1,246,667 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย      
     ทรพัยส์นิรอกำรขำย     12,887,392 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (1,893,452) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้     38,857,380 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้     (7,995,215) 
ก ำไรสุทธ ิ     30,862,165 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้      
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น     29,334,914 
ตลอดช่วงเวลำที่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ     53,247,769 
รวมรำยได้     82,582,683 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ  ส่วนงำนธรุกิจ  
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ ซื้อ ขำย สินค้ำ  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
รำยได ้ 305,550,394 43,977,958 -    5,339,756 2,191,696 357,059,804 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร -    (4,593,897) -    -    -    (4,593,897) 
รำยไดจ้ำกสว่นงำนธุรกจิ 305,550,394 39,384,061 -    5,339,756 2,191,696 352,465,907 
       
ตน้ทนุ (65,609,241) (23,243,239) -    (760,088) (1,225,526) (90,838,094) 
ตน้ทนุระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 4,593,897 -    -    -    -    4,593,897 
ตน้ทนุจำกส่วนงำนธุรกจิ (61,015,344) (23,243,239) -    (760,088) (1,225,526) (86,244,197) 
       
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมสว่นงำน 244,535,050 16,140,822 -    4,579,668 966,170 266,221,710 
ตน้ทนุทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้      (48,483,806) 
       
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      217,737,904 
รำยไดอ้ืน่      2,231,060 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย       
   ทรพัยส์นิรอกำรขำย      24,037,961 
ผลขำดทนุดำ้นเครดติ 
   ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     

 
(61,422,456) 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ      (32,931,784) 
       
ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้      149,652,685 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้      (31,328,074) 
ก ำไรสุทธ ิ      118,324,611 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได ้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     

 
66,644,368 

ตลอดชว่งเวลำทีป่ฏบิตั ิ
   ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     

 
312,090,560 

รวมรำยได ้      378,734,928 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ   
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ  
 ด้อยคณุภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
รำยได้ 173,935,496 54,044,923 - 446,967 228,427,386 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร - (6,332,600) - - (6,332,600) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 173,935,496 47,712,323 - 446,967 222,094,786 
      
ตน้ทุน (60,984,177) (23,681,585) - (886,041) (85,551,803) 
ตน้ทุนระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ 6,332,600 - - - 6,332,600 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (54,651,577) (23,681,585) - (886,041) (79,219,203) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 119,283,919 24,030,738 - (439,074) 142,875,583 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้     (46,586,424) 
      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     96,289,159 
รำยไดอ้ื่น     2,272,499 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย      
    ทรพัยส์นิรอกำรขำย     19,691,118 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (2,932,909) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้     115,319,867  
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้     (23,775,400) 
ก ำไรสุทธ ิ     91,544,467 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้      
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น     68,487,269 
ตลอดช่วงเวลำที่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ     175,571,134 
รวมรำยได้     244,058,403 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้และกลุ่มกจิกำรไม่ไดม้ลีูกคำ้รำยใหญ่ ดงันัน้จงึไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรแสดงขอ้มูลจ ำแนก
ตำมส่วนงำนตำมเขตทำงภูมศิำสตรแ์ละตำมลูกคำ้รำยใหญ่ 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ข้อมูลต่อไปนี้แสดงกำรวเิครำะห์เครื่องมอืทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวธิีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของ
ระดบัขอ้มลูสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
- ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั 
- ขอ้มูลระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดบัที ่1 ทีส่ำมำรถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

รำคำตลำด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรบัสนิทรพัย์นัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
- ขอ้มูลระดบัที ่3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ได้อ้ำงองิจำกขอ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถ

สงัเกตได)้ 
 
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนที่มี
สำระส ำคญั 
 

8 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน   
กองทุนรวม 838,714 838,714 
   

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
เงนิฝำกประจ ำไม่เกนิ 12 เดอืน  1,564,246 1,297,146 
รวมเงินลงทุน 2,402,960 2,135,860 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุด ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด 100,143,497 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 314,209 
กำรจ ำหน่ำย (99,618,992) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 838,714 
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ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมกีองทุนรวมประกำศยกเลกิโครงกำรเมื่อวนัที ่26 มนีำคม พ.ศ. 2563 เนื่องจำกควำมผนัผวน
ของเศรษฐกิจโลก จำกวิกฤตกำรณ์ไวรสั COVID-19 โดยกองทุนจะจ่ำยเงินคืนตำมประมำณกำรกำรจ่ำยเงินคืนผู้ถือหน่วยทุนภำยใน              
วนัที ่3 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อครัง้สุดท้ำย ณ วนัที ่ 
26 มีนำคม พ.ศ. 2563 อ้ำงอิงจำกบรษิัทจดักำรลงทุน (asset management company) หกัมูลค่ำกำรจ่ำยเงินคืนจริงระหว่ำงงวดเก้ำเดือน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กำรเคลื่อนไหวของสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่สินทรพัย์ทำงกำรเงิน 
ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด 870,591 605,714 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 687,626 687,626 
ดอกเบีย้รบั 6,029 3,806 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด 1,564,246 1,297,146 
 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำ 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้กำรค้ำซึ่งแสดงรวมในรำยกำรลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ไม่เกนิ 3 เดอืน 9,058,903 9,073,996 4,077,607 5,754,939 
3 - 6 เดอืน -    - -    - 
6 - 12 เดอืน -    - -    - 
มำกกว่ำ 12 เดอืน -    - -    - 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 9,058,903 9,073,996 4,077,607 5,754,939 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -    - -    - 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 9,058,903 9,073,996 4,077,607 5,754,939 
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10 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 51,141,257 42,628,860 
หกั  ค่ำธรรมเนียมจดักำรเงนิกู้ (87,620) (847,708) 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 142,565 67,300 
 51,196,202 41,848,452 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -    - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 51,196,202 41,848,452 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไม่มลีูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืในขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   
ไม่คำ้งช ำระและคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน 51,136,321 42,401,011 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 4,936 227,849 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน - - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน - - 
 51,141,257 42,628,860 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 51,141,257 42,628,860 
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11 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด์้อยคุณภำพ - สุทธิ 
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงินให้สินเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภำพประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ 1,232,421,207 1,131,262,294 62,517,441 -    
บวก  ดอกเบี้ยคำ้งรบั 152,567,013 - -    - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีอ่ำจจะเกดิขึน้ (65,480,336) (9,312,015) -    - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธ ิ 1,319,507,884 1,121,950,279 62,517,441 - 
 

ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,121,950,279 -    
กำรซื้อเพิม่ 208,478,041 62,517,441 
บวก  ดอกเบี้ยคำ้งรบั 169,973,160 -    
หกั  กำรจ ำหน่ำย (33,097,310) - 
หกั  ปิดบญัชดีว้ยกำรรบัช ำระหนี้เป็นทรพัยส์นิรอกำรขำย (หมำยเหตุ 13) (81,488,517) - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีอ่ำจจะเกดิขึน้ (61,422,456) - 
หกั  รบัเงนิจำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ (4,885,313) - 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 1,319,507,884 62,517,441 
 

เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะห์นับจำกวนัที่
ซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

น้อยกว่ำ 1 ปี 474,419,077 643,967,300 62,517,441 -    
1 - 2 ปี 420,760,100 293,316,158 -    - 
2 - 3 ปี 205,938,609 122,721,783 -    - 
3 - 4 ปี 62,000,100 - -    - 
4 - 5 ปี 54,260,216 56,001,052 -    - 
มำกกว่ำ 5 ปี 15,043,105 15,256,001 -    - 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 1,232,421,207 1,131,262,294 62,517,441 - 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
บรษิัทลงทุนในบรษิัทย่อยซึ่งได้รวมอยู่ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลของกลุ่มกิจกำร สดัส่วนของสทิธิในกำรออกเสยีงในบรษิัทย่ อยที่ถือโดยบรษิัทใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนที่ถือหุ้นสำมญั ณ วนัที่  
30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี้ 
 

   สดัส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว  วิธีรำคำทุน 
   หุ้นสำมญัท่ีถือ 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม สดัส่วน 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
   โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 กำรถือหุ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั จดัตัง้ข้ึนในประเทศ ประกอบธรุกิจ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท ร้อยละ พนับำท พนับำท 
           

บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั ประเทศไทย บรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 99.99 156,950 156,950 156,950 156,950 99.99 169,000 169,000 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั  ประเทศไทย บรกิำรเจรจำ ตดิตำมและเร่งรดั         
  หนี้และศนูยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ 99.99 20,000 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 
บรษิทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั ประเทศไทย ซื้อ ขำย สนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 55.00 10,000 - 3,500 - 55.00 1,925 - 

     หกั กำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน (2,000) (2,000) 
       224,925 223,000 

 
เมื่อวนัที ่14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 มมีตอินุมตักิำรลงทุนใน บรษิทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยบรษิทัไดล้งทุนหุน้สำมญั เป็นจ ำนวน 55,000 หุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท รวมเป็นเงนิ 5,500,000 บำท และเมื่อวนัที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ได้ช ำระค่ำหุ้นเป็นจ ำนวน 55,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 35 บำท รวมเป็นเงนิ 1,925,000 บำท ซึ่งบรษิัท 555 ช้อปป้ิง จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียน
จดัตัง้บรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมื่อวนัที ่29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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13 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย - สุทธิ 

 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ทรพัยส์นิรอกำรขำยมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 บำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 75,222,062 
รบัช ำระหนี้เป็นทรพัยส์นิรอกำรขำย (หมำยเหตุ 11) 81,488,517 
กำรซื้อเพิม่ 3,966,693 
กำรจ ำหน่ำย (38,988,267) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ 121,689,005 
 

14 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 2,365,605 3,710,964 1,216,448 2,988,823 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21.4) - - 122,384 190,992 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 38,348,434 14,991,729 28,982,399 6,256,364 
ดอกเบีย้จ่ำยคำ้งจ่ำย 4,802,385 4,655,836 4,752,699 4,655,836 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพคำ้งจ่ำย 21,353,861 200,700,300 21,339,001 - 
อื่น ๆ 1,380,090 1,007,342 681,182 525,948 
รวม  68,250,375 225,066,171 57,094,113 14,617,963 
 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม 

 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืประกอบดว้ยรำยกำร ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ.2562 

30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ.2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     
หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 31,724,431 24,413,774 - - 
ตัว๋แลกเงนิ 117,659,927 119,635,068 117,659,927 119,635,068 
 149,384,358 144,048,842 117,659,927 119,635,068 
ไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 46,702,701 32,371,220 - - 
หุน้กู ้ 696,155,048 398,954,785 696,155,048 398,954,785 
 742,857,749 431,326,005 696,155,048 398,954,785 
รวมเงินกู้ยืม 892,242,107 575,374,847 813,814,975 518,589,853 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกู้ยมื ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด  575,374,847 518,589,853 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มื 448,948,654 408,658,674 
กำรจ่ำยคนืเงนิกู้ (138,742,915) (120,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยล่วงหน้ำ 2,727,919 2,727,919 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำบรกิำรจดัหำเงนิกู้ยมื 3,933,602 3,838,529 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด  892,242,107 813,814,975 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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รำยละเอยีดของเงนิกู้ยมื มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  

ค่ำบริกำร 
จดัหำเงินกูย้มื ดอกเบ้ียจำ่ย  อตัรำ  

 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ ล่วงหน้ำ  ดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563       
       

ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000 (376,667) (1,963,406) 21 มกรำคม พ.ศ. 2564 5.50 - 
หุน้กู ้ 105,000,000 (740,869) - 23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 5.95 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000 (2,842,439) - 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000 (5,261,644) - 1 สงิหำคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสำมเดอืน 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  25,233,346 (62,614) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่  

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

MLR -2.00  ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  17,595,788 (218,360) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่  
 30 เมษำยน พ.ศ. 2563 
ถงึ 31 มนีำคม พ.ศ 2567 

MLR -2.00  ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 36,000,000 (121,028) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่  
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

ถงึ 13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2567 

MLR -0.75  ทุกเดอืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  

ค่ำบริกำร 
จดัหำเงินกู้ยืม  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 ้ 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) ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่  
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

ถงึ 13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2567 

MLR - 0.75 ทุกเดอืน 

 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ค่ำบริกำร 

จดัหำเงินกู้ยืม ดอกเบีย้จ่ำย  อตัรำ  
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ ล่วงหน้ำ  ดอกเบีย้ ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563       
       

ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000 (376,667) (1,963,406) 21 มกรำคม พ.ศ. 2564 5.50 - 
หุน้กู ้ 105,000,000 (740,869) - 23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 5.95 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000 (2,842,439) - 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000 (5,261,644) - 1 สงิหำคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสำมเดอืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ค่ำบริกำร 

จดัหำเงินกู้ยืม  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 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้น ำที่ดนิและอำคำรซึ่งมมีูลค่ำตำมบัญชจี ำนวน 1.40 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562: 
1.43 ล้ำนบำท) ไปวำงเพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรบัหุน้กู ้และ บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย์ ชโย จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดค้ ้ำประกนัวงเงนิหุน้กู้
เตม็จ ำนวนและไดน้ ำทรพัย์สนิรอกำรขำยซึ่งมมีูลค่ำตำมบญัชจี ำนวน 29.27 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562: 47 ล้ำนบำท) ไปวำง
เพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรบัหุน้กู้ 
 
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 
ระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ มดีอกเบี้ยจ่ำยเป็นจ ำนวน 2.39 ล้ำนบำท 
(30 กนัยำยน พ.ศ. 2562: 1.09 ลำ้นบำท)  
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ค ้ำประกันหนึ่งในสญัญำเงนิกู้ยืมของบริษัท บริหำรสินทรพัย์ ชโย จ ำกัด (บรษิัทย่อย)  
เตม็จ ำนวน และบรษิทั ชโย พรอ็พเพอร์ตี้ แอนด์ เซอรว์สิ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดน้ ำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีม่มีูลค่ำตำมบญัชี
จ ำนวน 6.38 ลำ้นบำท ไปวำงเพื่อเป็นหลกัประกนัในสญัญำเงนิกูย้มืดงักล่ำว 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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16 ทุนเรือนหุ้น 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
    ส่วนต ำ่กว่ำทุน  
    จำกกำรรวมธรุกิจ  
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ ภำยใต้  
 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมญัสุทธิ กำรควบคมุเดียวกนั รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 629,999,971 314,999,986 454,166,376 (9,678,120) 759,488,242 
หุน้ปันผล 41,998,887 20,999,443 - - 20,999,443 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 671,998,858 335,999,429 454,166,376 (9,678,120) 780,487,685 
      
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 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ  
 และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมญัสุทธิ รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 629,999,971 314,999,986 454,166,376 769,166,362 
หุน้ปันผล 41,998,887 20,999,443 - 20,999,443 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 671,998,858 335,999,429 454,166,376 790,165,805 
     
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 
 
เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2563  ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2563 มมีติอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทุนจ ำนวน 126 ล้ำนบำท เพื่อรองรบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Warrants) และกำรจ่ำยหุ้นปันผล โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน  
252 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 315 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 441 ล้ำนบำท  
ซึง่บรษิทัไดจ้่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 42 ลำ้นหุน้แลว้ เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 17) 
 
ตำมบทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บรษิัทเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำที่จดทะเบียนไว ้
บรษิทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้นี้จะน ำไปจ่ำยเงนิปันผลไม่ได ้
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2563 มมีติอนุมตัิกำรจ่ำยปันผลส ำหรบัผลด ำเนินงำนรอบ
ระยะเวลำบัญชีปี 2562 จำกก ำไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอัตรำหุ้นละ 0.0037037 บำท  
คดิเป็นเงนิจ ำนวน 2.33 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญัของบรษิัทจ ำนวน 42 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ให้แก่ 
ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นมูลค่ำ 21 ล้ำนบำท ซึ่งเทยีบเท่ำกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.0333333 บำท 
โดยบรษิทัไดจ้่ำยหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่ำวเมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 มีมติอนุมัติกำรจ่ำยปันผลส ำหรับผลด ำเนินงำนรอบ
ระยะเวลำบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 จำกก ำไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงนิสด 
ในอตัรำหุ้นละ 0.0027778 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 2.45 ล้ำนบำท และจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทัจ ำนวนไม่เกนิ 44.10 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรำ 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นมูลค่ำ 22.05 ล้ำนบำท ซึ่งเทียบเท่ำกำร
จ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.0250000 บำท โดยบรษิทัจะจ่ำยหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่ำวเมื่อวนัที ่21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 

18 รำยได้ดอกเบีย้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์     
   ดอ้ยคุณภำพ 104,549,439 52,468,327 6,168 10,655 
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื 1,813,438 253,323 - - 
รวม 106,362,877 52,721,650 6,168 10,655 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์     
   ดอ้ยคุณภำพ 305,550,394 173,935,496 274,860 72,991 
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื 5,339,756 446,967 - - 
รวม 310,890,150 174,382,463 274,860 72,991 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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19 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ระหว่ำงกำลไดต้ัง้ค้ำงจ่ำยโดยใช้วธิีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบรหิำรโดยใช้อตัรำภำษีเดยีวกบัที่ใช้กบัก ำไรรวมทัง้ปี 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คอื อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี (ประมำณกำรอัตรำภำษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่ำงกำลสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
คอื อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี) 
 

20 ภำระผกูพนั 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั มภีำระผูกพนัดงัต่อไปนี้ 
 
20.1 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 182,480 293,761 125,000 222,550 
รวม 182,480 293,761 125,000 222,550 

 
20.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน  31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนังสอืค ้ำประกนั 1,300,000 1,300,000 900,000 900,000 
รวม 1,300,000 1,300,000 900,000 900,000 
 
หนังสอืค ้ำประกนัซึ่งออกโดยธนำคำรภำยในประเทศใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์บักจิกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผ่ำนกจิกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมกจิกำร หรอืถูกควบคุมโดยกจิกำร หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบักจิกำร รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนิน
ธุรกิจกำรลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกจิกำรที่เกี่ยวข้องกบักิจกำร บรษิัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
ส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของกจิกำรซึง่มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำร ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของ
กจิกำรตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำร 
 

ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 

บรษิทัถอืหุน้โดยคุณสุขสนัต ์ยศะสนิธุ ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.49 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 52.49) ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 
 

รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กดิขึน้ท ำตำมประเพณีกำรคำ้และตำมสญัญำ 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

  

บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ชโย เงนิด่วน จ ำกดั มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ชะยะ ลอว ์เฟิรม์ จ ำกดั มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ซซี ีอลัไลแอนซ์ จ ำกดั มกีรรมกำรร่วมกนั 
คุณสุขสนัต ์ยศะสนิธุ์ ผูถ้อืหุน้ส ำคญัและผูบ้รหิำรส ำคญั 
คุณณฐัวชั ยศะสนิธุ์ ผูถ้อืหุน้ 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

21.1 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรดัหน้ีสิน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัย่อย - - 241,206 947,558 
 - - 241,206 947,558 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  

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

บรษิทัย่อย - - 577,700 4,764,776 
 - - 577,700 4,764,776 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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21.2 ต้นทุนกำรให้บริกำร 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ค่ำเช่ำ     
   ผูบ้รหิำรส ำคญั 42,000 42,000 - - 
   ผูถ้อืหุน้ 75,000 - 75,000 - 
 117,000 42,000 75,000 - 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
ค่ำเช่ำ     
   ผูบ้รหิำรส ำคญั 126,000 126,000 - - 
   ผูถ้อืหุน้ 175,000 - 175,000 - 
 301,000 126,000 175,000 - 

 
21.3 รำยได้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้่ำเช่ำ     
   บรษิทัย่อย - - 585,000 593,000 
 - - 585,000 593,000 
     
ค่ำบรหิำรงำน     
   บรษิทัย่อย - - 6,480,000 6,480,000 
 - - 6,480,000 6,480,000 
     

เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - - - 
 - - - - 
     

รำยไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 13,161,547 6,843,026 
 - - 13,161,547 6,843,026 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยไดค้่ำเช่ำ     
   บรษิทัย่อย - - 1,755,000 1,755,000 
 - - 1,755,000 1,755,000 
     

ค่ำบรหิำรงำน     
   บรษิทัย่อย - - 19,440,000 19,440,000 
 - - 19,440,000 19,440,000 
     

เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 62,780,000 - 
 - - 62,780,000 - 
     
รำยไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 38,367,287 17,102,569 
 - - 38,367,287 17,102,569 

 

21.4 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้และรบับริกำร และดอกเบีย้ค้ำงรบั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 519,118 177,434 
รวมลูกหนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 519,118 177,434 
     

ดอกเบีย้ค้ำงรบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 64,871,841 27,586,198 
รวมดอกเบีย้คำ้งรบักจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 64,871,841 27,586,198 
     

เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   บรษิทัย่อย - - 122,384 190,992 
รวมเจำ้หนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 14) - - 122,384 190,992 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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21.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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     
   บรษิทัย่อย - - 305,000,000 435,000,000 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงงวด     
   บรษิทัย่อย - - (75,000,000) (93,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลำยงวด  - 918,200,100 688,200,100 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยครบก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 
มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 5.50 ถงึ 6.25 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 6.00 ต่อปี)  
 

21.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 
 
ระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์อื่นที่จ่ำยแก่กรรมกำร และผู้มีอ ำนำจ 
ในกำรจดักำร มดีงันี้ 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 3,613,500 3,573,500 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 67,575 65,000 
รวม 3,681,075 3,638,500 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 12,417,600 11,867,237 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 202,724 194,999 
รวม 12,620,324 12,062,236 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

36 

 
22 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
บริษท ัชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
เมื่อวนัที ่25 กนัยำยน พ.ศ. 2563  ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 

1. ลดทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1,168.50  บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 440,999,979.50 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 440,998,811 บำท 
โดยวธิกีำรตดัหุน้สำมญัทีย่งัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 2,337 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 54,599,821 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 
27,299,910.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 440,998,811 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 468,298,721.50 บำท 
เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลและกำรปรบัสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 
 
โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนทุนใหม่ เมื่อวนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที ่25 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 

1. ลงทุนใน บริษัท ชโย เจวี จ ำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นใหม่ โดยบริษัทได้ลงทุนหุ้นสำมัญ เป็นจ ำนวน 
10,999,997 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 54,999,985 บำท และเมื่อวนัที ่9 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ไดช้ ำระค่ำหุ้นเป็น
จ ำนวน 10,999,997 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 2.50 บำท รวมเป็นเงนิ 27,499,992.50 บำท ซึ่งบรษิทั ชโย เจว ีจ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมื่อวนัที ่14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 

2. ช ำระคนืหุ้นกู้จ ำนวน 105,000,000 บำท ให้กับบุคคลภำยนอกซึ่งมีอตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.95 ต่อปี ซึ่งครบก ำหนดช ำระ 
ในวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และไถ่ถอนหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัหุน้กู้ดงักล่ำว (หมำยเหตุ 15) โดยบรษิัทไดช้ ำระคนืหุน้กู้
แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 และไถ่ถอนหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัหุน้กู้แลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่9 ตุลำคม พ.ศ. 2563 

 
บริษทั บริหำรสินทรพัย ์ชโย จ ำกดั  
 
เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรออกหุน้
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 8,610,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท คดิเป็นมูลค่ำ 43,050,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 
156,950,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ ำนวน 200,000,000 บำท 
 
บริษทั 555 ช้อปป้ิง จ ำกดั  
 
เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่6/2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้  
 

1. ลดทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 6,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 10,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 3,500,000 บำท 
โดยวธิกีำรลดมลูค่ำหุน้สำมญัทีต่รำไว ้จำกมลูค่ำทีต่รำไวเ้ดมิหุน้ละ 100 บำท เป็นมลูค่ำทีต่รำไวใ้หม่หุน้ละ 35 บำท 
 

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 35 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 
3,500,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 3,500,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ ำนวน 7,000,000 บำท 
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