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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย 
(กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ  .ศ .  2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ  
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี 
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบรษิทั 
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่ง ๆ ที่มนีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ทัง้นี้ ขา้พเจ้าไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเชือ่แก่สินทรพัยด้์อยคุณภาพ 
 

 
อา้งองิถงึ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.21 เรื่อง นโยบายการ
บญัชีเกี่ยวกบัการรบัรูร้ายได้ รายได้ดอกเบี้ยจากเงนิให้สนิเชื่อแก่
สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพมสีดัส่วนรอ้ยละ 87.09 ของรายไดร้วมของ 
กลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงนิให้สนิเชื่อแก่
สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพจากประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะ
เกบ็ไดใ้นอนาคตส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ  
ตามคุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ โดยอ้างองิกบัสถติกิารเก็บหนี้
ในอดตีทัง้หมดคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 
ขา้พเจ้าใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบรายได้ดอกเบี้ยจากเงนิให้
สนิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ เนื่องจากผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ
ในการก าหนดสมมติฐานเพื่อประมาณการรายได้ อีกทัง้รายได้
ดงักล่าวมนีัยส าคญัต่องบการเงนิรวม 

 
ขา้พเจ้าได้ท าความเขา้ใจหลกัเกณฑท์ีผู่บ้รหิารใชใ้นการรบัรูร้ายได้
ดอกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และขา้พเจา้ได้
ประเมนิความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ดังกล่าวกับวธิีปฏิบัติของ
บรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
 
ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจถงึกระบวนการในการประมาณการกระแส
เงนิสดและอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัเริม่แรก  
 
ข้าพเจ้าท าการสุ่มทดสอบการประมาณการกระแสเงินสด อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จรงิ และปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่ใชใ้นการประมาณ
กระแสเงนิสดและอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ณ วนัที่ท าการซื้อเงนิให้
สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการประมาณการกระแสเงนิสด
และอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ณ วนัแรกอนัได้แก่ อตัราร้อยละของ
การลดหนี้ อัตราร้อยละที่ลูกหนี้จะช าระหนี้  สถานะทางคดีของ
ลูกหนี้ มูลค่าของหลกัประกนั และการจดัสรรต้นทุนส าหรบัลูกหนี้
แต่ละราย 
 
ขา้พเจ้าได้ท าการสุ่มทดสอบการค านวณรายได้ดอกเบี้ยจากเงนิให้
สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ รวมถงึได้สุ่มทดสอบการรบัช าระ
เงนิของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
 
จากวธิกีารตรวจสอบที่ได้ปฏบิตัขิา้งตน้ ขา้พเจ้าไม่พบขอ้ผดิพลาด
ทีม่สีาระส าคญั 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนส าหรบัเงิน 
ให้สินเชือ่แก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ 

 

 
กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมอืทางการเงนิ มาใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึง่ใช้
แนวคดิการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดย
พจิารณาผลกระทบของการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเชื่อแก่
สินทรพัย์ด้อยคุณภาพก่อนหกัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นจ านวน
เงนิ 1,783.16 ล้านบาท และ 110.74 ล้านบาท ตามล าดบัและค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในงบการเงนิรวมเป็น
จ านวนเงนิ 90.28 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 5.06  ของยอดเงนิให้
สินเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภาพ และไม่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
อ้างองิถงึ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.6 เรื่อง นโยบายการ
บญัชีเกี่ยวกบัเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ กลุ่มกิจการ
บนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อย
คุณภาพ เมื่อพบว่ามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดใน
อนาคตทีค่าดว่าจะไดร้บัเมื่อค านวณคดิลดต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่
ส าคญัในการก าหนดสมมตฐิานเกีย่วกบัประมาณการของกระแสเงนิ
สด และผลกระทบทางเศรษฐกจิในอนาคต เพื่อประมาณการค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อีกทัง้ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ดงักล่าวมนีัยส าคญัต่องบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 
เนื่องจากกลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 
9 มาถือปฏิบัติตัง้แต่ว ันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบยอดยกมาต้นงวด ซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบายการ
บัญชีว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่9 รวมถงึการปรบัปรุงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู 
 
ขา้พเจ้าได้ท าความเขา้ใจหลกัเกณฑท์ีผู่บ้รหิารใชใ้นการรบัรูค้่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรบัเงนิให้สนิเชื่อแก่
สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
 
ขา้พเจา้ไดสุ้่มตวัอย่างลูกหนี้เพื่อประเมนิสนิเชื่อรายตวั และประเมนิ
ความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคตโดยเปรยีบเทียบกบัผลการเก็บหนี้ในอดีต
ตามประเภทของสนิเชื่อ นอกจากนี้ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบกระแสเงนิ
สดที่คาดว่าจะได้จากการขายหลกัประกนั โดยตรวจราคาประเมนิ
ของหลกัประกนักบัรายงานประเมนิหลกัประกนัล่าสุดซึ่งประเมิน
โดยผู้ประเมนิอิสระและค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้จากส่วนสญูเสยีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เป็นรายลูกหนี้ 
 
ขา้พเจ้าใหผู้ช้ านาญการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสอบทานความ
น่าเชื่อถอืของขอ้มูลลูกหนี้ที่อยู่ในระบบ และความถูกต้องของการ
ค านวณโดยระบบ 
 
จากวธิกีารตรวจสอบทีไ่ดป้ฏบิตัขิา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่า สมมตฐิานที่
ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานสนับสนุน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื  การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมี
ความขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏ
ว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั  ขา้พเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึง่รวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่
ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ 
 
  



 

5 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ  
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบั
การสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรือ  
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี 
ที่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมี
นัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่ี
สาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายใน
กลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบ
กลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
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จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่
กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 708,199,180 359,722,837 547,917,867 271,906,318

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช ้- หมุนเวยีน 12 500,000 500,000 500,000 500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 15 1,570,108 - 1,303,008 -

เงนิลงทุนระยะสนั 5.1, 13 - 101,014,088 - 100,749,211

ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื 14 25,580,699 35,374,048 91,165,593 34,596,089

สนิคา้คงเหลอื 16 1,146,147 - - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 38.5 - - 1,321,200,100 688,200,100

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 17 70,035,357 18,427,435 - -

ลกูหนเีงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 18 60,992,991 41,848,452 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 8,568,074 2,684,982 7,879,845 2,318,570

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 876,592,556 559,571,842 1,969,966,413 1,098,270,288

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้

- ไม่หมนุเวยีน 12 8,723,362 9,393,452 1,611,680 2,296,268

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 19 1,692,878,187 1,121,950,279 110,738,994 -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 20 - - 300,449,973 222,999,990

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 21 7,836,466 8,342,663 9,217,166 9,619,976

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 22 188,009,951 75,222,062 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 23 32,591,375 30,947,649 20,488,292 16,660,195

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 24 2,709,863 2,679,797 1,661,538 1,113,569

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 25 2,919 14,355,830 - 686,107

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,501,000 2,357,595 989,000 2,236,595

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,934,253,123 1,265,249,327 445,156,643 255,612,700

รวมสินทรพัย์ 2,810,845,679 1,824,821,169 2,415,123,056 1,353,882,988

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนงึของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 26 43,472,067 225,066,171 22,562,961 14,617,963

ส่วนของหนสีนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 5.2, 27 901,627 - 652,315 -

ส่วนของหนสีนิตามสญัญาเช่าซอื

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 5.2 - 1,061,806 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 27 31,824,972 24,413,774 - -

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 27 297,741,986 - 297,741,986 -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 38.6 13,000,000 - - -

ตวัแลกเงนิ 27 119,565,119 119,635,068 119,565,119 119,635,068

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 349,550 10,934,768 - 932,308

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 9,666,226 6,330,973 2,247,436 2,959,096

รวมหนีสินหมุนเวียน 516,521,547 387,442,560 442,769,817 138,144,435

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนสีนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 5.2, 27 2,430,917 - 2,430,917 -

หนสีนิตามสญัญาเช่าซอื - สุทธิ 5.2 - 278,936 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 38,805,133 32,371,220 - -

หุน้กู้ 27 1,082,392,468 398,954,785 1,082,392,468 398,954,785

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 7,727,684 3,733,082 7,034,878 3,666,326

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 25 16,281,157 - 248,100 -

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 121,000 90,000 245,000 214,000

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,147,758,359 435,428,023 1,092,351,363 402,835,111

รวมหนีสิน 1,664,279,906 822,870,583 1,535,121,180 540,979,546

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนงึของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 29

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 936,597,443 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 468,298,722 468,298,722

      (พ.ศ. 2562: หุน้สามญัจาํนวน 630,000,000  หุน้ 

         มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 315,000,000 315,000,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 705,598,129 หุน้ 

      มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 352,799,065 352,799,065

      (พ.ศ. 2562: หุน้สามญัจาํนวน 629,999,971  หุน้ 

         มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 314,999,986 314,999,986

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - สุทธิ 454,166,376 454,166,376 454,166,376 454,166,376

ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30 12,583,811 8,636,100 12,583,811 8,636,100

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 320,548,606 219,116,361 60,452,624 34,986,182

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 5.1 - 114,798 - 114,798

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,130,419,738 987,355,501 880,001,876 812,903,442

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 16,146,035 14,595,085 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,146,565,773 1,001,950,586 880,001,876 812,903,442

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,810,845,679 1,824,821,169 2,415,123,056 1,353,882,988

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนงึของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบยี 32 424,795,663 233,644,607 10,221,442 89,252

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเรง่รดัหนีสนิ 38.1 51,324,636 61,372,965 29,159,355 48,913,835

รายไดจ้ากการขาย 2,997,185 - - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 34, 38.2 (115,422,724) (105,016,456) (18,578,894) (22,668,651)

ตน้ทุนขาย 16, 34 (1,902,148) - - -

กาํไรขนัต้น 361,792,612 190,001,116 20,801,903 26,334,436

รายไดอ้นื 33, 38.3 4,023,887 3,202,090 153,927,361 58,074,225

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย 37,238,875 19,691,118 - -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 34 (67,985,166) (63,768,938) (42,332,912) (43,090,863)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ (87,057,664) - - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 35 (52,701,608) (9,118,056) (49,324,789) (7,151,667)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 195,310,936 140,007,330 83,071,563 34,166,131

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 36 (40,506,107) (28,960,508) (4,117,367) (6,699,049)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 154,804,829 111,046,822 78,954,196 27,467,082

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 28 (2,819,323) - (2,276,964) -

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 25 563,865 - 455,393 -

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

   หรอืขาดทุนภายหลงั (2,255,458) - (1,821,571) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย 13 - 143,497 - 143,497

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 25 - (28,699) - (28,699)

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 114,798 - 114,798

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (2,255,458) 114,798 (1,821,571) 114,798

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 152,549,371 111,161,620 77,132,625 27,581,880

      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 155,353,886 111,427,406 78,954,196 27,467,082

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (549,057) (380,584) - -

154,804,829 111,046,822 78,954,196 27,467,082

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 153,098,428 111,542,204 77,132,625 27,581,880

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (549,057) (380,584) - -

152,549,371 111,161,620 77,132,625 27,581,880

กาํไรต่อหุ้น 37

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถว่งนําหนัก (หุน้) 705,598,129 686,542,361 705,598,129 686,542,361

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.2202 0.1623 0.1119 0.0400

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด 0.2136 0.1623 0.1085 0.0400

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนตาํกว่าทุนจาก จดัสรรแล้ว กาํไรขาดทุน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การรวมธรุกิจภายใต้ - ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ เบด็เสรจ็อนื เจ้าของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ การควบคมุเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย บริษทัใหญ่ ควบคมุ ผู้ถือหุ้น

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 - - - - 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การจดัตงับรษิทัยอ่ยในระหวา่งปี 20 - -                 - - - - - 2,100,007 2,100,007

สาํรองตามกฎหมาย 30 - -                 - 3,947,711 (3,947,711) - - - -

หุน้ปันผล 31 37,799,079 -                 - - (43,049,386) - (5,250,307) - (5,250,307)

เงนิปันผล 31 - -                 - - (4,783,884) - (4,783,884) - (4,783,884)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - -                 - - 153,098,428 - 153,098,428 (549,057) 152,549,371

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 352,799,065 454,166,376 (9,678,120) 12,583,811 320,548,606 - 1,130,419,738 16,146,035 1,146,565,773

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การเพมิหุน้สามญั 29 20,000,000 133,200,000     - - - - 153,200,000 - 153,200,000

สาํรองตามกฎหมาย 30 - -                 - 1,373,354 (1,373,354) - - - -

หุน้ปันผล 31 14,999,986 -                 - - (14,999,986) - - - -

เงนิปันผล 31 - -                 - - (25,666,424) - (25,666,424) - (25,666,424)

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว กาํไรขาดทุน

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า - ทุนสาํรอง เบด็เสรจ็อืน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสทุธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ 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 - - - 114,798 (114,798) -

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

สาํรองตามกฎหมาย 30 - - 3,947,711 (3,947,711) - -

หุน้ปันผล 31 37,799,079 - - (43,049,386) - (5,250,307)

เงนิปันผล 31 - - - (4,783,884) - (4,783,884)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 77,132,625 - 77,132,625

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 352,799,065 454,166,376 12,583,811 60,452,624 - 880,001,876

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

การเพมิหุน้สามญั 29 20,000,000 133,200,000 - - - 153,200,000

สาํรองตามกฎหมาย 30 - - 1,373,354 (1,373,354) - -

หุน้ปันผล 31 14,999,986 - - (14,999,986) - -

เงนิปันผล 31 - - - (25,666,424) - (25,666,424)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 27,467,082 114,798 27,581,880

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 195,310,936 140,007,330 83,071,563 34,166,131

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 6,466,124 5,501,661 3,437,302 2,683,250

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 87,057,664 - - -

กําไรจากการจําหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (37,238,875) (19,691,118) - -

รายไดเ้งนิปันผล 33 - - (62,780,000) -

การเปลยีนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน 15 (379,360) - (379,360) -

รายไดด้อกเบยี 32 (424,795,663) (233,644,607) (10,221,442) (89,252)

รายไดด้อกเบยีรบัอนื 33 (1,503,416) (1,902,433) (55,965,802) (29,811,905)

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 28 1,175,279 1,175,553 1,091,588 1,091,589

ตน้ทุนทางการเงนิ 35 52,701,608 9,118,056 49,324,789 7,151,667

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 9,793,349 (27,024,235) (4,321,492) 11,506,475

สนิคา้คงเหลอื (1,146,147) - - -

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (51,607,922) (12,234,408) - -

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื (18,830,497) (41,781,152) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (8,248,941) (32,063) (6,851,730) (36,064)

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (585,329,507) (407,706,707) (103,058,124) -

ทรพัยส์นิรอการขาย 88,373,428 30,309,681 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 856,595 (629,000) 1,247,595 (650,000)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื (186,844,411) 4,303,726 2,694,691 2,628,377

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 3,335,253 989,365 (711,660) 25,925

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (148,029) - -

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 31,000 90,000 31,000 10,000

เงนิสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน (870,823,503) (553,298,380) (103,391,082) 28,676,193

รบัดอกเบยีรบัอนื 1,503,416 1,899,268 3,717,790 11,756,162

รบัดอกเบยี  187,903,114 233,577,307 2,540,572 89,252

จ่ายดอกเบยี (66,717,478) (3,320,661) (63,215,069) (1,557,596)

จ่ายภาษเีงนิได้ (17,527,543) (28,060,690) (2,369,620) (5,969,366)

เงินสดสทุธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (765,661,994) (349,203,156) (162,717,409) 32,994,645

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการใชล้ดลง (เพมิขนึ) 670,090 (7,853,127) 684,588 (1,017,987)

เงนิปันผลรบั 33 - - 62,780,000 -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในเงนิลงทุนระยะสนั - (100,000,000) - (100,000,000)

เงนิสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 38.5 - - (733,000,000) (435,000,000)

เงนิสดรบัเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 38.5 - - 100,000,000 93,000,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 23 (878,102) (1,073,324) (760,128) (799,181)

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 21 (40,187) (86,808) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 24 (1,315,430) (1,609,304) (1,250,430) (232,000)

เงนิสดจ่ายเพอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย (699,517) - (697,294) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน 15.2 100,522,857 - 100,522,857 -

เงนิสดจ่ายเพอืการลงทุนในบรษิทัย่อย 20 - - (77,449,983) (15,000,000)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 98,259,711 (110,622,563) (549,170,390) (459,049,168)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 40,550,000 69,177,980 - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 (26,579,905) (44,027,950) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 38.6 13,000,000 - - -

เงนิสดรบัจากตวัแลกเงนิ 27 120,000,000 119,112,329 120,000,000 119,112,329

เงนิสดจ่ายคนืตวัแลกเงนิ 27 (120,000,000) - (120,000,000) -

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 27 1,100,000,000 398,539,289 1,100,000,000 398,539,289

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 27 (105,000,000) - (105,000,000) -

เงนิสดจ่ายคนืสญัญาเชา่ (3,407,592) (960,860) (2,316,768) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 29 - 153,200,000 - 153,200,000

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย 2,100,007 - - -

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ 31 (4,783,884) (23,999,743) (4,783,884) (23,999,743)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,015,878,626 671,041,045 987,899,348 646,851,875

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 348,476,343 211,215,326 276,011,549 220,797,352

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 708,199,180 359,722,837 547,917,867 271,906,318

รายการทีไม่ใช่เงินสด :

รายการทไีม่ใชเ่งนิสดทมีสีาระสําคญัสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี 

รบัชาํระหนีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย 163,922,442 80,597,207 - -

หุน้ปันผล 37,799,079 14,999,986 37,799,079 14,999,986

ซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 76,829 - -

ซอืทดีนิ อาคาร อุปกรณ์ภายใต้สญัญาเชา่ซือ 5,400,000 - 5,400,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 16 ถงึ 102 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้
ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่ำ “กลุ่มกจิกำร”) สำมำรถสรุปไดด้งันี้ ประกอบกจิกำรเจรจำตดิตำมและเร่งรดัหนี้สนิ 
บรหิำรสนิทรพัย์จำกกำรรบัซื้อหรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคุณภำพทัง้ที่มหีลกัประกนัและไม่มหีลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงนิ  และบรษิทัใหบ้รกิำร
สนิเชื่อ กจิกำรศูนยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ กจิกำรเงนิใหกู้ย้มื และกจิกำรซื้อ ขำย สนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 
 
กลุ่มกิจกำรได้รบัใบอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเป็นกิจกำรบรหิำรสนิทรพัย์ตำมควำมในพระรำชก ำหนดกิจกำร
บรหิำรสนิทรพัย ์พ.ศ. 2541 เมื่อวนัที ่21 มนีำคม พ.ศ. 2557 
 
เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2561 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อนุญำตให้หุ้นสำมัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) และเมื่อวนัที ่25 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนุญำตใหย้ำ้ยหลกัทรพัย์เขำ้ซื้อขำย
ในตลำดหลกัทรพัย ์(SET) โดยใชช้ื่อย่อในกำรซื้อขำยหลกัทรพัยว์่ำ “CHAYO” 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดกำรปล่อย
สนิเชื่อใหม่และกำรจดัเก็บหนี้ของกลุ่มกิจกำร เพื่อรบัมอืกบัปัญหำกำรแพร่ระบำดครัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจงึได้เพิม่ควำมเขม้งวดในกำรปล่อยสนิเชื่อใหม่ 
เนื่องจำกลูกหนี้เดมิไดร้บัผลกระทบเรื่องควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ซึง่กลุ่มกจิกำรกไ็ดต้ดิตำมสถำนะลูกหนี้และฝ่ำยจดักำรไดต้ดิตำมควำมคบืหน้ำ
ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงใกล้ชดิ และประเมนิผลกระทบทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัมูลค่ำของสนิทรพัย์และประมำณกำรหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้อย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกจิได้บรรลุเป้ำหมำยเชงิกลยุทธ์โดยมกีำรวำงแนวทำงและมำตรกำรเพิม่เตมิ เพื่อรบัมอืและแกไ้ขปัญหำทีอ่ำจจะเกดิ
ขึน้อยู่อย่ำงต่อเนื่อง 
 

กลุ่มกจิกำรได้มแีนวทำงในกำรช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ตำมมำตรกำรกำรช่วยเหลือของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งเริม่ในเดอืนเมษำยน พ.ศ. 2563 โดยมมีำตรกำรผ่อนปรนช ำระเงนิต้นและดอกเบี้ยตำมเงื่อนไขและระยะเวลำทีก่ลุ่มกจิกำร
ก ำหนด 
 

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีลูกหนี้ที่ได้รบัมำตรกำรผ่อนปรนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวม 409 รำย และ 374 รำย 
ตำมล ำดบั 
 

จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวกลุ่มกจิกำรไดน้ ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโค
โรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19)  
 
ปัจจยัต่ำง ๆ ยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนโดยเฉพำะระยะเวลำในกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิ ดงันัน้กลุ่มกจิกำรยงัคงอยู่ในระหว่ำงกำรตดิตำมสถำนกำรณ์
อย่ำงใกล้ชดิเพื่อใหค้วำมช่วยเหลอืลูกหนี้ รวมทัง้ประเมนิผลกระทบทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยเฉพำะในส่วนของมูลค่ำยุตธิรรมสนิทรพัยท์ี่คำดว่ำจะ
ไดร้บัภำยหลงัมำตรกำรช่วยเหลอืเสรจ็สิน้ลง 
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3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกั  
ทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเว้นเรื่องที่
อธบิำยไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัช ี
 

กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบัญชทีีส่ ำคญัและกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรือ
รำยกำรที่มคีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มนีัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำร เงนิเฉพำะกิจกำรใน 
หมำยเหตุประกอบเงนิขอ้ 9 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแยง้
กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง 
 

4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมดีงันี้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
ของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ และใหท้ำงเลอืกกจิกำรในกำร
เลือกถือปฏิบตัิกำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงในหลกักำรรบัรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูก
ป้องกนัควำมเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยง (Accounting mismatch) และให้แนวปฏิบตัิในรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจดั
ประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ออกโดยกิจกำรว่ำเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดให้กิจกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเครื่องมือ 
ทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรำยละเอยีด 

 

หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กิจกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส ำหรบักำรถือ
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรอืไม่  
ซึ่งกำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วย หลกักำรใหม่ยงัรวมถงึกำรพจิำรณำค่ำเผื่อ  
ผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำ ซึ่งกิจกำรจะต้องพจิำรณำรบัรู้ผลขำดทุน  
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก 

 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถือปฏบิตั ิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกอืบทัง้หมดในงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอกีต่อไป กลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูส้นิทรพัย์
สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ  
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิโดย
ผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบทำงภำษีเงินได้ของ 
เงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษีเงนิได้โดยใหส้อดคล้องกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ในอดตีที่ท ำใหเ้กดิก ำไรที่น ำมำ
จดัสรรเงนิปันผล 

 
ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ 

หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร 
หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น  
กลุ่มกจิกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 
ในกำรค ำนวณต้นทุนบริกำรในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิส ำหรบัระยะเวลำที่เหลือของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลังกำร
เปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

 
จ) กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษีเงนิได้ ได้อธบิำยวธิกีำร

รบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิได้ในงวดปัจจุบนัใน
กรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิไดใ้นเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 
- กจิกำรต้องสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีที่มคีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรูเ้กี่ยวกบัขอ้มูลที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำรพจิำรณำ 
- หำกกลุ่มกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีห่น่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษทีีม่คีวำมไม่แน่นอน 

กลุ่มกจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 
- กลุ่มกิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงองิในกำรใช้ดุลย

พนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

19 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจุบนัมดีงันี้ 

 

ก) กำรปรบัปรุงกำรอำ้งองิกรอบแนวคดิในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง ซึ่งไม่

จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้ได้
อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร ควำม
ระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 
เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ปรบัเปลีย่นขอ้ก ำหนดกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบ
ที่อำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนที่เกดิจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื 
( Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้  กำรปรับปรุงได้ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ 
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่8 เรื่อง นโยบำยกำรบญัช ี
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชแีละขอ้ผดิพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมสีำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำง
เดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้
ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกีย่วกบักำรผ่อนปรนในทำงปฏบิตัิกรณีที่
ผูเ้ช่ำได้รบักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกที่จะไม่ประเมนิว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็น
กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรับกำรลดหรือกำรงดเว้นกำรจ่ำยค่ำเช่ำในระหว่ำงวันที่ 1 
มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดงักล่ำวตอ้งน ำมำถอืปฏบิตักิบังบกำรเงนิประจ ำปีที่เริม่
ในหรอืหลงัวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ กจิกำรสำมำรถถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 

ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรและบรษิทัเลอืกที่จะไม่น ำกำรผ่อนปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจุบนั 
 

5 ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาปรบัใช้เป็นครัง้แรก 
 

หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรที่กลุ่มกจิกำรและบรษิทัได้น ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 7 (TFRS 7) และกำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัิ
เป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบัญชีใหม่ที่น ำมำถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 6.9 6.15 และ 6.16
ตำมล ำดบั 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำร
ปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูล
เปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรับรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
เป็นดงันี้ 
 
  งบการเงินรวม 
  31 ธนัวาคม TFRS 9   1 มกราคม 
  พ.ศ. 2562 และ TAS 32 TFRS 16 พ.ศ. 2563 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 
      

สินทรพัย ์      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
เงนิลงทุนระยะสัน้ ก 101,014,088 (101,014,088) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม      
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน ก - 100,143,497 - 100,143,497 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ก - 870,591 - 870,591 
รวมรายการสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  101,014,088 - - 101,014,088 
      

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ      
หน้ีสิน 

   

 

 

หน้ีสินหมนุเวียน      
ส่วนของหนี้สนิสญัญำเชำ่ซื้อทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี ข 1,061,806 - (1,061,806) - 
ส่วนของหนี้สนิสญัญำเชำ่ทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี ข - - 1,061,806 1,061,806 
      
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน      
หนี้สนิสญัญำเชำ่ซื้อ ข 278,936 - (278,936) - 

หนี้สนิสญัญำเชำ่ ข - - 278,936 278,936 
รวมหน้ีสิน  1,340,742 - - 1,340,742 
      
ส่วนของเจา้ของ      
ก ำไรสะสม ก 219,116,361 114,798 - 219,231,159 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ ก 114,798 (114,798) - - 
รวมส่วนของเจา้ของ 

 219,231,159 - - 219,231,159 

      
รวมรายการหน้ีสินและส่วนของเจา้ของท่ีปรบัปรงุ  220,571,901 - - 220,571,901 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธนัวาคม TFRS 9  1 มกราคม 
  พ.ศ. 2562 และ TAS32 พ.ศ. 2563 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
สินทรพัยห์มุนเวียน     
เงนิลงทุนระยะสัน้ ก 100,749,211 (100,749,211) - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม     
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน ก - 100,143,497 100,143,497 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ก - 605,714 605,714 
รวมรายการสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  100,749,211 - 100,749,211 
     

ส่วนของเจา้ของ 
    

ก ำไรสะสม ก 34,986,182 114,798 35,100,980 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ ก 114,798 (114,798) - 
รวมส่วนของเจา้ของ  35,100,980 - 35,100,980 
 
หมำยเหตุ 
ก) กำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิใหม่ (หมำยเหตุ 5.1) 
ข) กำรโอนจดัประเภทใหม่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิตำม TFRS 16 (หมำยเหตุ 5.2) 
 
5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสมของกลุ่มกจิกำรและของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ บาท บาท 
    
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
   (ตามท่ีรายงานไว้เดิม) 

 
219,116,361 34,986,182 

    
กำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทนุใหม่จำกประเภทถอืไวเ้ผือ่ขำย  
   เป็นเงนิลงทุนทีว่ดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) 

 
ก 114,798 114,798 

รวมผลกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมตน้ปีจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ  114,798 114,798 
    
ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   หลงัปรบัปรงุผลกระทบจาก TFRS 9 

 
219,231,159 35,100,980 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ผลกระทบต่อส่วนของเจำ้ของของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  งบการเงินรวม - ส่วนของเจ้าของ 

 
 ส ารองมูลค่า 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 
ผลกระทบ  

ต่อก าไรสะสม 
 หมายเหตุ บาท บาท 
    
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตามท่ีรายงานไว้เดิม)  114,798 219,116,361 
กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุน 
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL 

 
ก 

 
(114,798) 

 
114,798 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั 

  
- 

 
219,231,159 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ - ส่วนของเจ้าของ 

 
 ส ารองมูลค่า 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 
ผลกระทบ  

ต่อก าไรสะสม 
 หมายเหตุ บาท บาท 
    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (ตามท่ีรายงานไว้เดิม)  114,798 34,986,182 
กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุน 
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL 

 
ก 

 
(114,798) 

 
114,798 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั 

  
- 

 
35,100,980 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก) ผูบ้รหิำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิของ
กลุ่มกจิกำร และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิใหม่ตำม TFRS 9 ดงันี้ 
 
  งบการเงินรวม 

  
เงินลงทุน 
ระยะสัน้ 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน

(FVPL) 
ราคาทนุ 

ตดัจ าหน่าย 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน     
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตามท่ีรายงานไว้เดิม)  101,014,088 - - 
กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL ก (100,143,497) 100,143,997 - 
กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนทีถ่อืจนครบก ำหนดเป็นเงนิลงทุน 
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
ข 

 
(870,591) 

 
- 

 
870,591 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั  

 
- 

 
100,143,497 

 
870,591 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
เงินลงทุน 
ระยะสัน้ 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน

(FVPL) 
ราคาทนุ 

ตดัจ าหน่าย 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน     
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตามท่ีรายงานไว้เดิม)  100,749,211 - - 
กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL ก (100,143,497) 100,143,497 - 
กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนทีถ่อืจนครบก ำหนดเป็นเงนิลงทุน 
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
ข (605,714) 

 
- 

 
605,714 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   จากการน า TFRS 9 มาถือปฏิบติั  - 100,143,497 665,714 
 
ก) กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) 

 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหำรไทยธนพลสั จำก

เงนิลงทุนเผื่อขำยเป็นเงนิลงทุนที่วดัมูลค่ำดว้ย FVPL จ ำนวน 100,143,497 บำท เนื่องจำกกระแสเงนิสดตำมสญัญำไม่เขำ้เงื่อนไข

ของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI)  

 
ก ำไรจำกมลูค่ำยุตธิรรมที่เกีย่วขอ้งของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั จ ำนวน 114,798 บำท ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดถู้กโอนจำก

ส ำรองมลูค่ำเงนิลงทุนเผื่อขำยไปยงัก ำไรสะสม 

 
ข) กำรจดัประเภทใหม่จำกเงนิลงทุนทีถ่อืจนครบก ำหนดเป็นเงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 

เงนิฝำกประจ ำซึ่งเดิมได้จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนที่ถอืจนครบก ำหนด ถูกจดัประเภทใหม่เป็นเงนิลงทุนที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน  

ตดัจ ำหน่ำย เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจที่จะถอืเงนิลงทุนนี้ไวจ้นครบก ำหนดเพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ และกระแสเงนิสดตำม

สญัญำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) ทีเ่กดิจำกเงนิตน้คงคำ้ง 
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ค) กำรจดัประเภทของเครื่องมอืทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ 

 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตั ิTFRS 9 เป็นครัง้แรก) กำรวดัมูลค่ำและมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิ

ทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

 
 งบการเงินรวม 
 ประเภทการวดัมูลค่า มูลค่าตามบญัชี 
 

ตามท่ีรายงาน 
ไว้เดิม 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่  
(ตาม TFRS 9) 

ตามท่ี 
รายงานไว้เดิม 

บาท 

ตามท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

บาท 

 
ผลต่าง 
บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน - หมุนเวียน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 359,722,837 359,722,837 - 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ - หมุนเวยีน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 500,000 500,000 - 
เงนิลงทุนระยะสัน้ เผื่อขำย /  

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
FVPL /  

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
101,014,088 101,014,088 - 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 35,374,048 35,374,048 - 
เงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 18,427,435 18,427,435 - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 41,848,452 41,848,452 - 
      
สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ - ไม่หมุนเวยีน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 9,393,452 9,393,452 - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,121,950,279 1,121,950,279 - 
      
หน้ีสินทางการเงิน - หมุนเวียน     

 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 225,066,171 225,066,171 - 
ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำซือ้ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,061,806 1,061,806 

 
- 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 24,413,774 24,413,774 

 
- 

ตัว๋แลกเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 119,635,068 119,635,068 -  
    

 

หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน     
 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำชือ้ - สุทธ ิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 278,936 278,936 - 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 32,371,220 32,371,220 - 
หุน้กู ้ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 398,954,785 398,954,785 - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ประเภทการวดัมูลค่า มูลค่าตามบญัชี 
 

ตามท่ีรายงาน 
ไว้เดิม 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่  
(ตาม TFRS 9) 

ตามท่ี 
รายงานไว้เดิม 

บาท 

ตามท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

บาท 

 
ผลต่าง 
บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน - หมุนเวียน      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 271,906,318 271,906,318 - 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้  
- หมุนเวยีน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 500,000 500,000 

 
- 

เงนิลงทุนระยะสัน้ เผื่อขำย /  
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

FVPL /  
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

100,749,211 100,749,211 - 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 34,596,089 34,596,089 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 688,200,100 688,200,100 - 
      
สินทรพัยท์างการเงิน - ไม่หมุนเวียน      
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้  
- ไม่หมุนเวยีน รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 2,296,268 2,296,268 

 
- 

      
หน้ีสินทางการเงิน - หมุนเวียน     

 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 14,617,963 14,617,963 - 
ตัว๋แลกเงนิ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 119,635,068 119,635,068 -  

    
 

หน้ีสินทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน     
 

หุน้กู ้ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 398,954,785 398,954,785 - 
 

ง) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ดงันี้ 

• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

• เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 

• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 

• เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

• เงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 

• ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื และ 

• เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ  

 

กลุ่มกจิกำรได้ปรบัวธิใีนกำรค ำนวณและพจิำรณำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำม TFRS 9 ทัง้นี้

ผูบ้รหิำรได้พจิำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไม่เป็นจ ำนวนเงนิที่มี

สำระส ำคญั 
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5.2 สญัญาเช่า 
 

กลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
กำรเงนินัน้ จะรบัรูด้้วยมูลค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัิ
ครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรจะเริม่น ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำร
ภำยใต ้TFRS 16 มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิร ัง้แรก 
 

6 นโยบายการบญัชี 

 
6.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอืมสีทิธิ  
ในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
ผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อย
จนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ข) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจ้ำของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วน  
ในบรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรบัรู้ 
ในส่วนของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำรควบคุมร่วม 
ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนทีเ่หลอือยู่จะ
ถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็น
มูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถอืครองที่เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกจิกำรมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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6.2 การรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ ำหรบักำรซื้อธุรกจิ
ประกอบดว้ย 
 

- มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำเริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมทีำงเลือกที่จะวดัมูลค่ำของส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อด้วยมูลค่ำยุตธิรรมหรื อ 
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 

ผลรวมของมลูค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีในผูไ้ด้รบั
กำรลงทุนซึง่ถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวนทีเ่กนิกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธิ
ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุได้ทีไ่ด้มำ จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุน 
 

การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 

หำกกำรรวมธุรกจิด ำเนินกำรส ำเรจ็จำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผูซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ด้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำกำรรวมธุรกจิจะถูกวดั
มลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ จะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่ 
 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยกำรกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั โดยรบัรู้สนิทรพัย์และหนี้สนิของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมด้วยมูลค่ำ  
ตำมบญัชีของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดับสูงสุดที่ต้องจัดท ำงบกำรเงินรวม  
โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิได้เกิดขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่น ำมำแสดงเปรยีบเทียบ
หรอืตัง้แต่วนัทีก่จิกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิกำร (หำกเกดิขึน้หลงัจำกวนัตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 

ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ และตรำสำร
ทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 

ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรที่ถูกน ำมำรวม
แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจ้ำของ โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรนี้ออก  
เมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
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6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุนระยะสัน้อืน่
ทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 

6.4 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 
 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้หมำยถงึ เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรเบกิถอน  
 

6.5 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 
 
ลูกหนี้ที่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดด้อกเบีย้  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.9 (จ) 
 

6.6 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ 
 
กลุ่มกจิกำรซื้อลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อด้อยคุณภำพทัง้ที่มหีลกัประกนัและไม่มหีลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงนิและกจิกำรให้บรกิำรสนิเชื่ อ 
โดยกำรประมูลซื้อเพื่อด ำเนินกำรตดิตำมเรยีกเก็บหนี้ ซึ่งคำดว่ำจะเรยีกเก็บเงนิจำกลูกหนี้เป็นระยะเวลำ 4 - 6 ปี นับจำกวนัที่ได้พอรต์
ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อมำ ทัง้นี้กลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธไิล่เบีย้จำกผูข้ำยหนี้ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้ 
 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพแสดงไวใ้นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีที่ฝ่ำยบรหิำรแสดงเจตจ ำนงที่จะถอืไวใ้นช่วงเวลำ
น้อยกว่ำ 12 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน หรอืเวน้แต่กรณีทีฝ่่ำยบรหิำรมคีวำมจ ำเป็น
ทีต่อ้งขำยเพื่อเพิม่เงนิทุนด ำเนินงำน จงึจะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภำพแสดงในรำคำทุนทีจ่่ำยซื้อตดัจ ำหน่ำยตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หกัค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำ
จะเกดิขึน้ (ถำ้ม)ี  
 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ เมื่อพบว่ำมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแส
เงนิสดในอนำคตทีค่ำดว่ำจะไดร้บัเมื่อค ำนวณคดิลดต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชี 
 

6.7 ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิที่ลูกค้ำจะต้องช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรให้บรกิำรตำมปกตธิุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลำสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็น
รำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิที่มนีัยส ำคญั กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะ วดัมูลค่ำ 
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.9 (จ) 
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6.8 สินค้าคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิีถัว่เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง
กบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพและสถำนทีปั่จจุบนั 
 

6.9 สินทรพัยท์างการเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ  
โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็น
เงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์
เท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุน  
ณ วนัที่รบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรือได้มำหรอืขำยสินทรพัย์ทำงกำรเงินโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็นวนัที่ 
กลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธใินกำรได้รบั
กระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็น
เจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำร  
ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยน์ัน้ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำร
ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเข้ำเงื่อนไข  
ของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
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ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้สำมำรถแบ่งไดเ้ป็นดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบดว้ยเงนิต้น

และดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยได้ดอกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิี
อตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและแสดงในรำยกำรรำยได้ดอกเบี้ย ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงใน
ก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
จ) กำรดอ้ยค่ำ 

 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรประเมนิประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของตรำสำรหนี้ที่  
วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้กำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกำรพจิำรณำ กำรประเมนิกำรด้อยค่ำดงักล่ำว  
จะพจิำรณำว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่  
 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น กลุ่มกิจกำรใช้วธิีอย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรรบัรู้กำรด้อยค่ำตำมประมำณกำร   
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้ 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำร 
 
ส ำหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพไม่มคีวำมจ ำเป็นต้องพจิำรณำกำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงด้ำน
เครดติ เนื่องจำกจะถูกจดัเป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยที่มกีำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดติเมื่อเริม่แรกที่ซื้อ
หรอืได้มำ (Purchased or Originated Credit Impaired (POCI)) ซึ่งต้องรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงของผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำ
จะเกดิขึน้ตลอดอำยุ  
 
กลุ่มกิจกำรต้องพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่สะท้อนถงึควำมเป็นกลำงและถ่วงน ้ำหนักด้วยค่ำ
ควำมน่ำจะเป็นในกำรคำดกำรณ์สภำวะทำงเศรษฐกจิในอนำคต (forward-looking macroeconomic information) ทีส่นับสนุนและ
มีควำมสมเหตุสมผล และน ำมำประเมินค่ำผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในทำงปฏิบตัิ (unbiased and probability-weighted outcome)  
ซึ่งเป็นกำรเปรยีบเทียบระหว่ำงมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รบัคดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ  
ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพและมลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ณ แต่ละวนัทีร่ำยงำน 
โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้สำมำรถเป็นไดท้ัง้ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดส้รุปไวใ้นหมำยเหตุ 5.1(ค) 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
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เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนด 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก ำหนดวดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึงผลสะสม 
ของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจำ้ของจะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณี 
ทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนด
โดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
 

6.10 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่คอือำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ
ในระยะยำวหรอืจำกกำรเพิม่ขึน้ของมลูค่ำของสนิทรพัย ์และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มกิจกำร  
จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิน้ส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดั
มลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรก อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ 
 
ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรงเพื่อทีปั่นส่วนรำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ดงันี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
 

6.11 ทรพัยสิ์นรอการขาย 
 
ทรพัย์สนิรอกำรขำยแสดงตำมรำคำทุนหรอืมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืซึง่ถอืตำมรำคำประเมนิล่ำสุดหกัด้วยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิรอกำรขำยจะรบัรูเ้ป็นรำยได้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เมื่อกลุ่มกจิกำรได้โอนควำมเสีย่งและ
ผลตอบแทนทีเ่ป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของในทรพัยส์นิรอกำรขำยใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยใน
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
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6.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุนเริม่แรก 
จะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนำคต 
มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ที่ดินไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่
ประมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร 20 ปี 
เครื่องใชส้ ำนักงำน 5 ปี 
เครื่องตกแต่งและตดิตัง้ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลอืและอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์
กบัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สุทธ ิ
 

6.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบนัทึกด้วยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ  
ไม่เกนิ 3 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 

6.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี  
และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรด้อยค่ำ
เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบัญชี
ของสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถงึจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุน  
ในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำใหเ้กดิกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่ น ๆ  
ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

33 

6.15 สญัญาเช่า 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำ
เช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำ
เช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำม
อำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำ ดงันี้ 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 

• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  

• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 

• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 

 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนัยได ้กลุ่มกจิกำรจะคดิ
ลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ ซึ่งก็คอือตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยมืเพื่อให้ได้มำซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำใกล้เคยีงกนั ในสภำวะ
เศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  

• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  

• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และ 

• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์

 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำ
เช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
 
สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยได้ทำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธิ
ซึ่งสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรู้
โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ  
กลุ่มกจิกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกดิขึน้จำกกำรได้มำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยอ์ำ้งองิ และรบัรู้
ต้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใช้เกณฑเ์ดยีวกันกบัรำยได้จำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัยท์ี่ใหเ้ช่ำไดร้วมอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
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ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 
 

เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใชว้ธิเีส้นตรง
ตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 

กำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบนัทกึดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่เช่ำหรอืมลูค่ำปัจจุบนัสุทธขิองจ ำนวนเงนิที่ต้อง
จ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิเพื่อใหไ้ด้
อตัรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สนิคงค้ำง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำจะบนัทึกหกัจำกค่ำใ ช้จ่ำยทำงกำรเงนิ 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธิ
ซึ่งสะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่รวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรู้
โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

6.16 หน้ีสินทางการเงิน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

กลุ่มกิจกำรจะพจิำรณำจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุนโดย
พจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
• หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัตำมสญัญำทีจ่ะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นใหก้บักจิกำรอื่น โดยไม่

สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดัประเภทเป็น

หนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุน

ทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที่ 

• หำกกลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผกูพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอืทำงกำรเงนิ

ดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุตธิรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิ
ทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกิจกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัที่ระบุในสญัญำได้มกีำรปฏิบตัติำมแล้ว หรอืได้มกีำรยกเลกิไป หรอื
สิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะตอ้งพจิำรณำว่ำรำยกำรดงักล่ำว
เข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ด้วย
มลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชทีี่เหลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำร
ก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุงมูลค่ำของ
หนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original effective interest rate) 
ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกู้ยมืรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรที่เกดิขึน้ เงนิกู้ยมืวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อใหไ้ด้เงนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่ งจะน ำไปรวมค ำนวณตำมวธิี
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง หำกมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและตัดจ ำหน่ำย  
ตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผกูพนัตำมสัญญำนัน้ได้มกีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดถู้กยกเลกิ
ไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหนี้สนิทำงกำรเงนิที่สิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบักิจกำรอื่นและสิง่ตอบแทนที่จ่ำย  
ซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ ำ  
12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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6.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู้ในงบก ำไร
ขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผู้บรหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำยภำษี 
ไปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีทีเ่หมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำน
จดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัย์และหนี้สิน และรำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ใน  
งบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไรหรอื

ขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนได้เสยีในกำรร่วมคำ้ที่กลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ เวลำของ

กำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำ  
ทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำ 
ทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษีเงนิได้
รอกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 

 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีจะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำจ ำนวน
ผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำยที่จะน ำ
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละ
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ี่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สินและ
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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6.18 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีเช่น 
ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่ม
กจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมควำมสมคัรใจ กลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ซึง่มลูค่ำ
ปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของ
พนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กู้ ใกล้เคยีงกบัระยะเวลำ 
ทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึน้ และรวมอยู่ในก ำไร
สะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลกิข้อเสนอใหผ้ลประโยชน์ และ  
2) กิจกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มกี ำหนดช ำระเกินกว่ำ 12 เดือนภำยหลงัรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 

 
6.19  ประมาณการหน้ีสิน 

 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว ้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึ่งกำรช ำระ
ภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้อ งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั  
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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6.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึง่สุทธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 

 
6.21 การรบัรู้รายได ้

 
รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรเร่งรดัหนี้สนิแก่ลูกคำ้รบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่จะไดร้บัช ำระเมื่อใหบ้รกิำรตำมเนื้อหำ
ของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภำพ รบัรูต้ำมอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำที่ใช้คดิลดประมำณกำร
กระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะได้รบัในอนำคต หำกเงนิสดที่เก็บได้จรงิสงูกว่ำรำยได้ทีค่ ำนวณได ้ส่วนที่เหลอืจะน ำไปตดัจ ำหน่ำยมูลค่ำเงนิให้
สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพแต่ละงวด ในกรณีที่เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพถูกตดัจ ำหน่ำยหมดแล้ว กลุ่มกิจกำรรบัรู้
กระแสเงนิสดรบัที่ได้จำกกำรเก็บหนี้ดงักล่ำวเป็นรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ และจะรบัรูร้ำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของเงินให้สินเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภำพดังกล่ำวทันทีเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำประมำณกำรกระแสเงินสดลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะเก็บได้ในอนำคตส ำหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพพจิำรณำตำมคุณภำพ 
ชนิด อำยุของหนี้ และอ้ำงองิกบัสถติกิำรเกบ็หนี้ในอดตีทัง้หมด โดยยอดรวมของประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะเกบ็ได้ในอนำคต
ของทัง้โครงกำรจะตอ้งไม่เกนิกว่ำประมำณกำรกระแสเงนิสดทีผู่บ้รหิำรได้คำดคะเนไวต้ัง้แต่ประมลูซื้อโครงกำรมำ ซึ่งคำดว่ำจะเรยีกเกบ็
เงนิจำกลูกหนี้เป็นระยะเวลำ 4 - 6 ปี นับจำกวนัทีไ่ดเ้งนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพมำ 
 
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จะได้รบัจำกกำรขำยสนิค้ำที่ให้เป็นจ ำนวนเงนิสุทธิจำกภำษีขำย เงนิคนืและส่วนลด 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้ 
 
รำยไดด้อกเบีย้รบัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
 
รำยไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

6.22 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงนิปันผลที่จ่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัจิำกที่ปร ะชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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7 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 
7.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย) ควำมเสีย่งด้ำน  
กำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิ
และบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ กลุ่มกจิกำรจงึใช้อนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งบำงประกำร 
ทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
ผุบ้รหิำรมหีน้ำทีใ่นกำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยนโยบำยของกลุ่มกจิกำรรวมถงึนโยบำยควำมเสีย่งในด้ำนต่ำงๆ ไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกอตัรำ
ดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ทัง้นี้ หลกักำรในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจะเป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิเพื่อสื่อสำรและใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำรควบคุมส ำหรบัผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำร 
 

7.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 

ความเส่ียงจากกระแสเงินสดและอตัราดอกเบีย้ 
 
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด  
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้จำกเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
เงนิกูย้มืระยำว และหุน้กู ้สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวัหรอือตัรำดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั กลุ่มกิจกำรพจิำรณำควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยไม่เป็นนัยส ำคญัเนื่องจำกสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิที่มดีอกเบี้ยมจี ำนวนใกลเ้คยีงกนั ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรจะเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้
เพื่อบรหิำรควำมเสีย่งเมื่อจ ำเป็น 
 
ในกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ย กลุ่มกจิกำรจะตกลงกบัคู่สญัญำเพื่อแลกเปลี่ยนผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงนิที่ค ำน วณ
จำกอตัรำดอกเบี้ยคงที่และอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัในช่วงเวลำทีก่ ำหนดไวโ้ดยอ้ำงองิจำกจ ำนวนฐำนทีใ่ช้เป็นเกณฑค์ ำนวณเงนิต้น
ตำมที่ตกลงกนั และรบัรูส้่วนต่ำงที่จะต้องจ่ำยหรอืจะได้รบัตำมสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยไวเ้ป็นส่วนประกอบของรำยได้
ดอกเบีย้หรอืค่ำใชจ้่ำยดอกเบี้ยตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตัิ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจ ำแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และวนัครบก ำหนด ไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั    
 ภายใน  มากกวา่ ภายใน  มากกวา่ ไม่ม ี   
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราเฉลีย่ 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ) 
          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  300,656  -  -     685,205,727   -     -     22,692,797  708,199,180  0.38 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้  500,000   8,223,362      -  1,500,000   -     -     -    10,223,362  0.81 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่           
   ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  1,570,108   -     -  -     -     -     -     1,570,108  0.90 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - -  - - - -  25,580,699   25,580,699  - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 60,992,991 -  - - - - -  60,992,991  14.41 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - 1,672,422,123 - -  - - - 1,672,422,123  31.21 
เงนิประกนัการซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่          
   สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ - - - - - -  70,035,357   70,035,357  - 
รวม 63,363755    1,680,645,485   -    686,705,727  -    -   118,308,853  2,549,023,820   
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - -  43,472,067   43,472,067  -  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  901,627   2,430,917   - - -  - - 3,332,544 5.33 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 31,824,972 38,805,133  - -  70,630,105  4.63 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,000,000 - - - - - - 13,000,000 0.13 
ตัว๋แลกเงนิ  119,565,119  -  - - -  - -  119,565,119  5.36 
หุน้กู ้  297,741,986  1,082,392,468   - - -  - - 1,380,134,454  5.00 
รวม  418,208,732  1,084,823,385   - 31,824,972 38,805,133  -  43,472,067  1,630,134,289  
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 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั    
 ภายใน  มากกวา่ ภายใน  มากกวา่ ไม่ม ี   
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราเฉลีย่ 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ) 
          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - -  342,620,633  - -  17,102,204   359,722,837  0.55 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้  500,000   7,832,983  -  1,560,469  - - -  9,893,452  0.21 
เงนิลงทุนระยะสัน้  101,014,088  - - - - - -  101,014,088  0.90 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - - -  35,374,048   35,374,048  - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื  41,848,452  - - - - - -  41,848,452  12.03 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ -  1,131,262,294  - - - - -  1,131,262,294  29.32 
เงนิประกนัการซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่          
   สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ - - - - - -  18,427,435   18,427,435  - 
รวม  143,362,540  1,139,095,277   -     344,181,102   -     -     70,903,687  1,697,542,606   
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - -  225,066,171   225,066,171  -  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  1,061,806   278,936  - - - - -  1,340,742   6.36  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 24,413,774  32,371,220  - -  56,784,994   5.04  
ตัว๋แลกเงนิ  119,635,068  - - - - - -  119,635,068  4.82 
หุน้กู ้ -  398,954,785  - - - - -  398,954,785  2.66 
รวม  120,696,874   399,233,721   -     24,413,774   32,371,220   -     225,066,171   801,781,760   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั    
 ภายใน  มากกวา่ ภายใน  มากกวา่ ไม่ม ี   
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราเฉลีย่ 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ) 
          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - -  547,191,986  - -  725,881   547,917,867  0.43 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้  500,000   611,680  -  1,000,000  - - -  2,111,680  0.13 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่           
   ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  1,303,008  - - - - - -  1,303,008  0.49 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - - -  91,165,593   91,165,593  - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก ่          
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,321,200,100  - - - - -  1,321,200,100  5.51 
รวม  1,323,003,108   611,680   -     548,191,986   -     -     91,891,474  1,963,698,248   
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  -     -     -     -     -     -     22,562,961   22,562,961  - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  652,315   2,430,917   -     -     -     -     -     3,083,232  3.49 
ตัว๋แลกเงนิ  119,565,119   -     -     -     -     -     -     119,565,119  5.36 
หุน้กู ้  297,741,986  1,082,392,468   -     -     -     -     -    1,380,134,454  5.00 
รวม  417,959,420  1,084,823,385   -     -     -     -     22,562,961  1,525,345,766   



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

43 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียลอยตวั    
 ภายใน  มากกวา่ ภายใน  มากกวา่ ไม่ม ี   
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราเฉลีย่ 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ) 
          
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - -  271,519,852  - -  386,466   271,906,318  0.59 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้  500,000   1,296,268  -  1,000,000  - - -  2,796,268  0.72 
เงนิลงทุนระยะสัน้  100,749,211  - - - - - -  100,749,211  0.91 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - - -  34,596,089   34,596,089  - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก ่          
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  688,200,100  - - - - - -  688,200,100  5.49 
รวม  789,449,311  1,296,268   - 272,519,852  -     34,982,555  1,098,247,986   
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - - 14,617,963 14,617,963  -  
ตัว๋แลกเงนิ  119,635,068  - - - - - - 119,635,068 4.82 
หุน้กู ้ -  398,954,785  - - - - - 398,954,785 2.66 
รวม  119,635,068   398,954,785   -     -     -     -     14,617,963   533,207,816   
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7.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงด้ำนสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยที่เหมำะสมเพื่อท ำใหเ้ชื่อมัน่
ไดว้่ำไดท้ ำสญัญำกบัลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสมซึง่มกีำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยจ ำกดัวงเงนิ
ธุรกรรมสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม 
 

ก) หลกัประกนั 
 
ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้บำงรำยกลุ่มกจิกำรมกีำรขอหลกัประกนัในรปูแบบกำรค ้ำประกนั ซึ่งใหส้ทิธกิลุ่มกจิกำรในกำรเรยีกช ำระได้
หำกคู่สญัญำผดินัดตำมเงื่อนไขของสญัญำ 
 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 8 ประเภททีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำด
ว่ำจะเกดิขึน้ 
 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

• เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 

• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 

• เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

• เงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 

• ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื และ 

• เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ  

 
แมว้่ำกลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำ
กำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั ยกเวน้เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
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รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำและเงนิให้สนิเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภำพ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่        
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

ภายใน 12 เดือน 

ตลอดอายขุอง
สินทรพัยท์าง

การเงิน 

ตลอดอายขุอง
สินทรพัยท์างการเงิน 

(สินทรพัยท่ี์มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) 

 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ค านวณตาม 
TAS 101 - 

 
- 

 
 9,312,015  

  
9,312,015  

จ ำนวนทีป่รบัปรงุใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้งวด - -  -     -    
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ ณ วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9 

 -     -     9,312,015   9,312,015  

รบัรูค้ำ่เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไร
หรอืขำดทุนในระหวำ่งปี 

 
- 

 
- 

 80,970,915   80,970,915  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  -     -     90,282,930   90,282,930  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  ไม่มผีลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรคำ้และเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ เมื่อคำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื ขอ้บ่งชี้
ที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัช ำระคนื เช่น กำรไม่ยอมปฏบิตัติำมแผนกำรช ำระหนี้หรอืทยอยช ำระหนี้ ไม่มกีำรช ำระเงนิตำมสญัญำหรอืไม่
สำมำรถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 90 วนั นับจำกวนัทีผ่ดินัดช ำระ 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ จะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสุทธิ
ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน กำรไดร้บัช ำระหนี้คนืจำกจ ำนวนทีไ่ดต้ดัจ ำหน่ำยไปจะถูกบนัทกึกลบัรำยกำรในรำยกำรเดยีวกนักบัที่ได้
บนัทกึผลขำดทุนไป 
 
นโยบายการบญัชสี าหรบัการพจิารณาค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีปรยีบเทยีบ 
 
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำรบัรูค้่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้กำรคำ้เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่ำมกีำรผลขำดทุนทีเ่กดิขึน้ 
เช่น กำรที่ไม่สำมำรถเรยีกให้ช ำระหนี้ได้ โดยที่ไม่ได้มกีำรพจิำรณำถึงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ ดงันัน้
จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้และผลขำดทุนจำกหนี้สงสยัจะสญูจงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้ 
 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้น
ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ที่ไม่ได้มกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งด้ำนเครดติทีม่นีัยส ำคญั และรบัรูผ้ลขำดทุนด้ำนเครดติที่
คำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั 
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สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยประกอบดว้ยเงนิฝำกประจ ำ  
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรเครดติที่เกีย่วกบัเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL ทัง้นี้ ควำมเสีย่งสงูสุด ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำนเท่ำกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน  
 

7.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมีจ ำนวนเงินสดและหลกัทรพัย์ที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด  
อย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิด้ำนสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถงึก ำหนด 
ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกิจกำรมเีงนิฝำกธนำคำรที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทนัทีจ ำนวน 708,199,180 บำท (พ.ศ. 2562 : 
359,722,837 บำท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำร
ซึ่งเป็นธุรกจิที่มคีวำมยดืหยุ่นและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำรกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรได้คงไวซ้ึง่ควำมยดืหยุ่นใน
แหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิำรได้พจิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวยีน (จำก
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ กลุ่มกจิกำรยงัไดท้ ำกำรประมำณกำร
กระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัย์ที่มสีภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และ
คงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั MLR MLR-0.75 - - 
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี     
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี - - - - 
หมดอำยุเกนิกว่ำหนึ่งปี     
   - วงเงนิกูธ้นำคำร 20,000,000 20,550,000 - - 
 20,000,000 20,550,000 - - 
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ข) วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงด้วยจ ำนวนเงนิ
ตำมสญัญำที่ไม่ได้มกีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิ 
ที่เกี่ยวขอ้งเนื่องจำกกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสดที่แสดงภำยใตส้ญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงนิสด
โดยประมำณจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหน้ำทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
รายการ บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินทางการเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  -     43,472,067   -     43,472,067  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  -     1,046,547   2,648,880   3,695,427  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -     31,983,517   39,008,628   70,992,145  
ตัว๋แลกเงนิ  -     120,000,000   -     120,000,000  
หุน้กู ้  -     300,000,000   1,100,000,000   1,400,000,000  
รวม  -     496,502,131   1,141,657,508   1,638,159,639  

 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
รายการ บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินทางการเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 225,066,171 - 225,066,171 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 1,143,228 251,883 1,395,111 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 22,963,942 34,058,108 57,022,050 
ตัว๋แลกเงนิ - 120,000,000 - 120,000,000 
หุน้กู ้ - - 405,000,000 405,000,000 
รวม  -    369,173,341  439,309,991  808,483,332 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 
 เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

รายการ บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินทางการเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  -     22,562,961   -     22,562,961  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  -     794,664   2,648,880   3,443,544  
ตัว๋แลกเงนิ  -     120,000,000   -     120,000,000  
หุน้กู ้  -     300,000,000   1,100,000,000   1,400,000,000  
รวม  -     443,357,625   1,102,648,880   1,546,006,505  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 
 เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

รายการ บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินทางการเงิน     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 14,617,963 - 14,617,963 
ตัว๋แลกเงนิ - 120,000,000 - 120,000,000 
หุน้กู ้ - - 405,000,000 405,000,000 
รวม  -    134,617,963 405,000,000 539,617,963 

 
7.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 
 

7.2.1 การบริหารความเส่ียง 
 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• รกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผูม้สี่วนได้เสยี

อื่น ๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้สนิ 
 
เช่นเดียวกบักิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกนั กลุ่มกิจกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน  
ซึ่งค ำนวณจำกหนี้สนิสุทธิหำรส่วนของเจ้ำของ และอตัรำส่วนหนี้สนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อทุน ซึ่งค ำนวณจำกหนี้สนิที่มภีำระ
ดอกเบีย้สุทธหิำรส่วนของเจำ้ของ 
 
โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนและอตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้
ต่อทุน ดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
หนี้สนิรวม  1,664,279,906   822,870,583  
ส่วนของเจำ้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม)  1,146,565,334   1,001,950,586  
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อทนุ (รอ้ยละ) 145.15 82.13 

 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้สุทธ ิ  1,586,662,222   576,715,589  
ส่วนของเจำ้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม)  1,146,565,334   1,001,950,586  
อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่ทุน (รอ้ยละ) 138.38 57.56 
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การคงไวซ้ึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู ้(Loan covenants) 
 

ภำยใตเ้งื่อนไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
 
• อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 2:1 และ 
• บรษิทัจะตอ้งคงสถำนะเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึ่งอตัรำส่วนทำงกำรเงินตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ำกบั 
รอ้ยละ 145.15 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 82.13) 
 
การคงไวซ้ึง่อตัราส่วนตามสญัญาหุน้กู ้(Debenture covenants) 
 
ภำยใตเ้งื่อนไขของหุน้กูข้องกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
 
• อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 1.7:1 
 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้
ต่อทุนเท่ำกบั รอ้ยละ 138.38 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 57.56) 
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8 มูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ายุตธิรรมตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
 
 งบการเงินรวม 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน         
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเผื่อขำย - กองทุนรวม - - - 100,143,497 - - - 100,143,497 
รวม - - - 100,143,497 - - - 100,143,497 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน         
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเผื่อขำย - กองทุนรวม - - - 100,143,497 - - - 100,143,497 
รวม - - - 100,143,497 - - - 100,143,497 

 

มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืรำคำปิด ทีอ่ำ้งองิจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญัและอ้ำงองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้ในตลำด 
 

กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.9 และหมำยเหตุ 6.16  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 
 งบการเงินรวม 

 
 

ข้อมูลระดบั 1 
 

ข้อมูลระดบั 2 
 

ข้อมูลระดบั 3 
รวมมูลค่ายุติธรรม/ 
มูลค่าตามบญัชี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
สินทรพัย ์         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 708,199,180 359,722,837 - - - - 708,199,180 359,722,837 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ 9,223,362 9,893,452 - - - - 9,223,362 9,893,452 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,570,108 870,591 - - - - 1,570,108 870,591 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - -  25,580,699 35,374,048 - - 25,580,699 35,374,048 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - - 60,992,991 41,848,452 - - 60,992,991 41,848,452 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - - - 1,692,878,187 1,121,950,279 1,692,878,187 1,121,950,279 
เงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแกส่นิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - - 70,035,357 18,427,435 - - 70,035,357 18,427,435 
รวม 718,992,650 370,486,880 156,609,047 95,649,935 1,692,878,187 1,121,950,279 2,568,479,884 1,588,087,094 
         
หน้ีสินทางการเงิน         
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 43,472,067 225,066,171 - - 43,472,067 225,066,171 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 3,332,544 1,340,742 - - 3,332,544 1,340,742 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 70,630,105 56,784,994 - - 70,630,105 56,784,994 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 13,000,000 - - - 13,000,000 - 
ตัว๋แลกเงนิ - - 119,565,119 119,635,068 - - 119,565,119 119,635,068 
หุน้กู ้ - - 1,380,134,454 398,954,785 - - 1,380,134,454 398,954,785 
รวม - - 1,630,134,289 801,781,760 - - 1,630,134,289 801,781,760 

 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ข้อมูลระดบั 1 
 

ข้อมูลระดบั 2 
 

ข้อมูลระดบั 3 
รวมมูลค่ายุติธรรม/ 
มูลค่าตามบญัชี 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
สินทรพัยท์างการเงิน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 547,917,867 271,906,318 - - - - 547,917,867 271,906,318 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ 2,111,680 2,796,268 - - - - 2,111,680 2,796,268 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 1,303,008 605,714 - - - - 1,303,008 605,714 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ - - 91,165,593 34,596,089 - - 91,165,593 34,596,089 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 1,321,200,100 688,200,100 - - 1,321,200,100 688,200,100 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ -  - - 110,738,994  110,738,994 - 
รวม 551,332,555 275,308,300 1,412,365,693 722,796,189 110,738,994 - 2,074,437,242 998,104,489 
         
หน้ีสินทางการเงิน         
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 22,562,961 14,617,963 - - 22,562,961 14,617,963 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 3,083,232 - - - 3,083,232 - 
ตัว๋แลกเงนิ - - 119,565,119 119,635,068 - - 119,565,119 119,635,068 
หุน้กู ้ - - 1,380,134,454 398,954,785 - - 1,380,134,454 398,954,785 
รวม - - 1,525,345,766 533,207,816 - - 1,525,345,766 533,207,816 

 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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การโอนระหว่างระดบัของชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรโอนระหว่ำงระดบัของชัน้มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีข่องเหตุกำรณ์หรอืกำรเปลีย่นแปลงในสถำนกำรณ์ทีท่ ำใหเ้กดิกำรโอน 
 
ไม่มรีำยกำรโอนระหว่ำงระดบั 1 และระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรมในระหว่ำงปี 
 
(ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 1 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่อง อ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
รำคำเสนอซื้อขำยที่ใช้ส ำหรับสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจกำรได้แก่ รำคำเสนอซื้อปัจจุบันและรำคำปิด  ที่อ้ำงอิงจำก 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย เครื่องมอืทำงกำรเงนินี้รวมอยู่ในระดบั 1  
 

(ข) เครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 2 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่ไม่ได้มกีำรซื้อขำยในตลำดที่มสีภำพคล่อง (ตรำสำรอนุพนัธ์ที่มกีำรซื้อขำยในตลำดรองทีไ่ม่ได ้
มกีำรจดัตัง้อย่ำงเป็นทำงกำร (Over-The-Counter)) วดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจำกขอ้มูลในตลำด 
ที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้น้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ ถ้ำข้อมูลที่เป็นสำระส ำคญัทัง้ห มดในกำร 
วดัมลูค่ำยุตธิรรมไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่ในระดบั 2 

 
(ค) เครื่องมอืทำงกำรเงนิในระดบั 3 

 
ถำ้ขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญัขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืมำกกว่ำไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด เครื่องมอืนัน้จะรวมอยู่ในระดบั 3 
 
ขอ้มลูหลกัทีก่ลุ่มกจิกำรใชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมกบัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ขัน้ตอนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
 

ฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรได้รวมถึงคณะท ำงำนที่ท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิส ำหรบักำรรำยงำนในงบกำรเงนิ 
รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 3 คณะท ำงำนนี้ได้รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)  
กำรประชุมระหว่ำง ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะท ำงำนเกีย่วกบักระบวนกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมได้จดั
ขึน้อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมำส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกจิกำร  

 
ขอ้มูลหลกัที่กลุ่มกจิกำรใช้ในกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที่ 3 ได้แก่ อำยุลูกหนี้นับจำกวนัที่ช ำระเงนิครัง้สุดท้ำยจำกสถำบนักำรเงนิ สถำนะ
งำนคด ีและมลูหนี้คงเหลอื อตัรำคดิลดทีน่ ำมำใชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมคอือตัรำดอกเบีย้ผดินัดช ำระหนี้สงูสุดของสถำบนักำรเงนิในประเทศ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 2 และระดบัที่ 3 ได้มกีำรวเิครำะห์ทุกวนัที่ในรำยงำนในแต่ละไตรมำสในระหว่ำงกำรประชุมระหว่ำง 
ผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงนิ (CFO) และคณะกรรมกำรบรหิำร โดยในระหว่ำงกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรสำยกำรเงนิได้มกีำรน ำเสนอรำยงำนเพื่อ
อธบิำยสำเหตุของกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำยุตธิรรม 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดถอืตำมจ ำนวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมูลค่ำตำมบญัชขีองรำยกำร
ดงักล่ำวมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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เงนิลงทุนระยะสัน้  
 

มลูค่ำยุตธิรรมมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย อำ้งองิจำกมลูค่ำหน่วยลงทุน ณ วนัสิน้ปีทีป่ระกำศโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุนมูลค่ำ
ยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบัที ่2 ของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ปี มมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 

 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นถอืตำมจ ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมูลค่ำตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำ วมี
มลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัถือตำมจ ำนวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมูลค่ำตำมบญัชีขอ ง
รำยกำรดงักล่ำวมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 

 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 

 
มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้เงนิให้กู้ยมืถอืตำมจ ำนวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมูลค่ำตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำวมมีูลค่ ำ
ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 

 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพค ำนวณโดยกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดรบัจำกลูกหนี้หรอืจำกกำรขำยหลกัประกนัใน
อนำคตคดิลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยผดินัดช ำระหนี้สงูสุดของสถำบนักำรเงนิในประเทศ กำรประมำณกำรกระแสเงนิสดรบัจำกลูกหนี้จะใชข้อ้มลูทีไ่ม่
สำมำรถสงัเกตไดท้ีม่นีัยส ำคญัมำเป็นตวัแปรในเทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำ กลุ่มกจิกำรจงึไดจ้ดัประเภทกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวอยู่ในระดบั 3 
ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 

 
ประมำณกำรของระยะเวลำที่คำดว่ำจะเรยีกเก็บเงนิจำกลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพได้เปลี่ยนไปจำกที่ใช้ส ำหรบังบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จำกเดมิซึง่เป็นระยะเวลำ 4 - 5 ปี นับจำกวนัทีไ่ดพ้อรต์ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อมำ เป็นระยะเวลำ 4 - 6 
ปีนับจำกวนัทีไ่ดพ้อรต์ลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อมำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรสำมำรถจดัเกบ็หนี้ตำมระยะเวลำทีเ่ปลีย่นแปลงไปดงักล่ำว 

 
เงนิประกนัการซื้อเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพถอืตำมจ ำนวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมูลค่ ำ
ตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำวมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 

 
มลูค่ำยุตธิรรมของเจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่นถอืตำมจ ำนวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ เนื่องจำกมลูค่ำตำมบญัชขีองรำยกำรดงักล่ำวมี
มลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรม 
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หนี้สนิตามสญัญาเช่า ตัว๋แลกเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหุน้กู้ 
 

มูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ตัว๋แลกเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ และหุน้กู้ค ำนวณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยเพื่อ
ช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ตำมก ำหนดช ำระคนืในสญัญำ ด้วยอตัรำดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยลูกคำ้รำยใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลำ (MLR) 
ของ 5 ธนำคำรพำณิชยข์นำดใหญ่ในประเทศ 
 

9 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ ได้มกีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและปัจจยัอื่นๆ 
ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) กำรรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยได้ดอกเบี้ยจำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพตำมอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิซึ่งค ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด 
ที่คำดว่ำจะเก็บได้ในอนำคตส ำหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ ตำมคุณภำพ ชนิด อำยุของหนี้ และอ้ำงองิกบัสถติิกำรเก็บหนี้  
ในอดตีทัง้หมดคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ 
 

ข) กำรประมำณกำรดอ้ยค่ำของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภำพทุกปี ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 6.6 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้คนื
ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภำพ พจิำรณำจำกมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตที่ปรบัใหม่และคดิลด
ดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเริม่แรก (original effective interest rate) ทีส่ะทอ้นคุณภำพของสนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
 

ค) กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 
 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลูกหนี้เงนิให้กู้ยืม ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดุลยพนิิจในกำร
ประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยพจิำรณำจำกระยะเวลำกำรคำ้งช ำระของลูกหนี้และประเภทของหลกัประกนั ซึ่งกำรประเมนินัน้
อำ้งองิจำกประสบกำรณ์กำรตดิตำมทวงถำมในอดตี เหตุกำรณ์ผดินัดช ำระในอดตี และแนวโน้มของตลำดในอนำคต 
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10 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกจิกำรน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน โดยแสดงส่วนงำนธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในกำรรำยงำน โดยพจิำรณำจำกประเภทธุรกจิ
ของกลุ่มกจิกำรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินกจิกำรใน 5 ส่วนงำนหลกั ดงันี้ 
 
1)  ส่วนงำนธุรกจิเจรจำตดิตำมและเร่งรดัหนี้สนิ  
2) ส่วนงำนธุรกจิบรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 
3) ส่วนงำนธุรกจิศูนยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ 
4) ส่วนงำนธุรกจิเงนิใหส้นิเชื่อ 
5)  ส่วนงำนธุรกจิซื้อ ขำย สนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 
 
งบกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิในงบกำรเงนิรวม 
 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ  ส่วนงานธรุกิจ  
   พ.ศ. 2563 เจรจาติดตาม บริหารสินทรพัย ์ ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซื้อ ขาย สินค้า  
 และเร่งรดัหน้ี ด้อยคณุภาพ ข้อมูลลกูค้า เงินให้สินเช่ือ และ/หรือ บริการ รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
รำยได ้  57,450,131   417,248,392   -     7,547,271   2,997,185   485,242,979  
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร  (5,937,951)  (187,544)  -     -     -     (6,125,495) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ  51,512,180   417,060,848   -     7,547,271   2,997,185   479,117,484  
       
ตน้ทุน  (30,915,113)  (89,695,303)  -     (937,803) (1,902,148)  (123,450,367) 
ตน้ทุนระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ  191,535   5,933,960   -     -     -     6,125,495  
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ  (30,723,578)  (83,761,343)  -     (937,803) (1,902,148) (117,324,872) 
       
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน  20,788,602   333,299,505   -     6,609,468  1,095,037 361,792,612 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้      (67,985,166) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      293,807,446 
รำยไดอ้ื่น       4,023,887  
ก ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย       37,238,875  
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้       (87,057,664) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ       (52,701,608) 
       
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้      195,310,936 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้       (40,506,107) 
ก ำไรสุทธ ิ      154,804,829 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้       
   เมื่อปฏบิตัติำมภำระ 
     ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

      
93,254,351 

   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตั ิ
     ตำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

      
427,125,895 

รวมรำยได ้      520,380,246 
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ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ   
 เจรจาติดตาม บริหารสินทรพัย ์ ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ  
 และเร่งรดัหน้ี ด้อยคณุภาพ ข้อมูลลกูค้า เงินให้สินเช่ือ รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
รำยได ้ 69,226,818 231,867,085 - 1,777,522 302,871,425 
รำยไดร้ะหว่ำงกจิกำร (7,853,853) - - - (7,853,853) 
รำยไดจ้ำกส่วนงำนธุรกจิ 61,372,965 231,867,085 - 1,777,522 295,017,572 
      
ตน้ทุน (31,679,894) (79,977,533) - (1,212,882) (112,870,309) 
ตน้ทุนระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ - 7,853,853 - - 7,853,853 
ตน้ทุนจำกส่วนงำนธุรกจิ (31,679,894) (72,123,680) - (1,212,882) (105,016,456) 
      
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 29,693,071 159,743,405 - 564,640 190,001,116 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้     (63,768,938) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     126,232,178 
รำยไดอ้ื่น     3,202,090 
ก ำไรจำกกำรขำยทรพัยส์นิรอกำรขำย     19,691,118 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ     (9,118,056) 
      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้     140,007,330 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้     (28,960,508) 
ก ำไรสุทธ ิ     111,046,822 
      
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้      
   เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     81,868,740 
   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ     236,042,040 
รวมรำยได ้     317,910,780 
 

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิสดในมอื  26,302  29,294  8,968  15,524 
เงนิฝำกธนำคำรจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม  708,172,878  359,693,543  547,908,899  271,890,794 
เงนิฝำกประจ ำทีม่อีำยุไม่เกนิสำมเดอืน  -    -  -    - 
รวม  708,199,180  359,722,837  547,917,867  271,906,318 
 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมประเภทบญัชีเงนิฝำกออมทรพัย์และบญัชีเงนิฝำกประจ ำที่มอีำยุไม่เกินสำมเดือนมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ  
0.13 ถงึ 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.20 ถงึ 1.25 ต่อปี) 
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12 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใชข้องกลุ่มกจิกำรและบรษิทัเป็นเงนิฝำกประจ ำที่ใชส้ ำหรบั
ค ้ำประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำใหบ้รกิำรตดิตำมและเร่งรดัหนี้สนิซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกต ิ
 

13 เงินลงทุนระยะสัน้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิฝำกประจ ำไม่เกนิ 12 เดอืน - 870,591 - 605,714 
เงนิลงทุนเผื่อขำย - กองทุนรวม - 100,143,497 - 100,143,497 
รวม - 101,014,088 - 100,749,211 
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนเผื่อขำยระหว่ำงปีประกอบดว้ยรำยกำรดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม - - - - 
ซื้อเพิม่ - 100,000,000 - 100,000,000 
บวก กำรตรีำคำใหม่ของหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย - 143,497 - 143,497 
หกั จดัประเภทใหม่ (หมำยเหตุ 5.1) - (100,143,497) - (100,143,497) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - - - - 
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14 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้ 7,446,216 9,073,996 3,868,200 5,754,939 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
   (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) - - - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 7,446,216 9,073,996 3,868,200 5,754,939 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.4) - - 7,246,896 177,434 
ดอกเบีย้คำ้งรบัจำกเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร     
     ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.4) - - 79,820,237 27,586,198 
รำยไดค้ำ้งรบั (1)  9,735,473  24,610,100 -  - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  364,724  420,784  221,415  327,197 
เงนิทดรองจ่ำย  7,536,310  527,847 - 10,000 
อื่นๆ  497,976  741,321 8,845     740,321 
รวม 25,580,699 35,374,048 91,165,593 34,596,089 
 
(1)  กลุ่มกิจกำรมรีำยได้ค้ำงรบัจำกกำรขำยทอดตลำดหลกัทรพัย์ค ้ำประกนัของเงินให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพจำกกรมบังคับคดี  

เป็นจ ำนวนเงนิ 9.74 ลำ้นบำท 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของลูกหนี้กำรคำ้ 
 
เนื่องจำกลกัษณะของลูกหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน มลูค่ำยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัชี 
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15 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 
มูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด -  708,199,180   708,199,180  
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ -  9,223,362   9,223,362  
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 1,570,108 1,570,108 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ -  25,580,699   25,580,699  
เงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ -  70,035,357   70,035,357  
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื -  60,992,991   60,992,991  
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ -  1,692,878,187   1,692,878,187  
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมุนเวยีนอื่น -  8,568,074   8,568,074  
    
หน้ีสินทางการเงิน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -  43,472,067   43,472,067  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ -  3,332,544   3,332,544  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  -  70,630,105   70,630,105  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 13,000,000 13,000,000 
ตัว๋แลกเงนิ -  119,565,119   119,565,119  
หุน้กู ้ -  1,380,134,454   1,380,134,454  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรขาดทุน 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด -  547,917,867   547,917,867  
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ขีอ้จ ำกดัในกำรใช้ -  2,111,680   2,111,680  
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 1,303,008 1,303,008 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ -  91,165,593   91,165,593  
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  1,321,200,100   1,321,200,100  
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ -  110,738,994   110,738,994  
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหมุนเวยีนอื่น - 7,879,845 7,879,845 
    
หน้ีสินทางการเงิน       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น -  22,562,961   22,562,961  
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 2,430,917 2,430,917 
ตัว๋แลกเงนิ -  119,565,119   119,565,119  
หุน้กู ้ -  1,380,134,454   1,380,134,454  
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15.1 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ก) กำรจัดประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย (พ.ศ. 2562 : รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย/มูลค่ำ
ยุตธิรรมตำม TAS 105) 
 
กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 
● ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ 
● กระแสเงนิสดตำมสญัญำนัน้เขำ้เงื่อนไขกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 
สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยนอกจำกลูกหนี้กำรค้ำ  และเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ 
ประกอบไปดว้ยเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ ซึง่มรีำคำตำมบญัชดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
หมุนเวยีน 

บาท 
ไม่หมุนเวยีน 

บาท 
รวม 
บาท 

หมุนเวยีน 
บาท 

ไม่หมุนเวยีน 
บาท 

รวม 
บาท 

       
เงนิฝำกประจ ำ 1,570,108 - 1,570,108 870,591 - 870,591 
เงนิประกนักำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่ 
   สนิทรพัยด์อ้ยคณุภำพ 

  
70,035,357  

 
- 

  
70,035,357  

  
18,427,435  

 
- 

 
 18,427,435  

ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื  60,992,991  - 60,992,991  41,848,452  - 41,848,452  
รวม 132,598,456  -    132,598,456  61,146,478  -    61,146,478 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
หมุนเวยีน 

บาท 
ไม่หมุนเวยีน 

บาท 
รวม 
บาท 

หมุนเวยีน 
บาท 

ไม่หมุนเวยีน 
บาท 

รวม 
บาท 

       
เงนิฝำกประจ ำ 1,303,008 - 1,303,008 605,714 - 605,714 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร 
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  
1,321,200,100 

 
- 

 
 1,321,200,100 

 
 688,200,100 

 
- 

 
 688,200,100 

รวม 1,322,503,108  -    1,322,503,108 688,805,814  -     688,805,814 
 
ข) มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 

ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่นส่วนที่หมุนเวยีน เนื่องจำกมลีกัษณะเป็นสนิทรพัย์ที่หมุนเวยีน มูลค่ำตำมบญัชจีงึมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำ
ยุตธิรรม ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน มลูค่ำยุตธิรรมไม่ไดม้คีวำมแตกต่ำงไปอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกมลูค่ำตำมบญัชี 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 1,321,200,100 บำท (พ.ศ. 2562 : 
688,200,100 บำท) ซึง่ค ำนวณมำจำกกำรคดิลดกระแสเงนิสดดว้ยอตัรำกูย้มืปัจจุบนั ซึง่จดัเป็นขอ้มลูระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำ
ยุตธิรรมเนื่องจำกมขีอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดค้อืควำมเสีย่งดำ้นเครดติของคู่สญัญำ 
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ค) ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 

กลุ่มกิจกำรและบรษิัทพจิำรณำว่ำเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ซึ่งวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยนัน้มคีวำมเสี่ยงด้ำนเครดติต ่ำ 
ดงันัน้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีร่บัรูใ้นระหว่ำงปีจงึจ ำกดัอยู่ทีผ่ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืน 
 

15.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย FVPL 
 

ก) กำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL (พ.ศ. 2562 : มลูค่ำยุตธิรรม) 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทรำยกำรต่อไปนี้เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ย FVPL 
• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

มูลค่ายุติธรรม 

บาท 

พ.ศ. 2562 

 

บาท 

พ.ศ. 2563 

มูลค่ายุติธรรม 

บาท 

พ.ศ. 2562 

 

บาท 

สินทรพัยห์มุนเวียน     

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้     

   ตรำสำรทุนของบรษิทัจดทะเบยีน     

   (พ.ศ. 2562: มลูค่ำยุตธิรรม)  

 

- 

 

100,143,497 

 

- 

 

100,143,497 

รวม - 100,143,497 - 100,143,497 
 

ข) รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การซื้อและขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีส่ าคญัระหว่างปี 
 
เมื่อวนัที ่26 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมกีองทุนรวมประกำศยกเลกิโครงกำร เนื่องจำกควำมผนัผวนของเศรษฐกจิโลก จำก
วกิฤตกำรณ์ไวรสั COVID-19 โดยกองทุนประกำศจ่ำยเงนิคนืตำมประมำณกำรกำรจ่ำยเงนิคนืผูถ้อืหน่วยทุนแลว้สรจ็ภำยในวนัที่ 
13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
ณ วนัที ่13 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดจ้ ำหน่ำยกองทุนเปิดธนำคำรไทยธนพลสัทัง้หมด ซึง่จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเป็นมลูค่ำ 100,522,856 บำท มกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย 379,360 บำท 
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16 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู  1,146,147   -    
หกั ค่ำเผื่อส ำหรบัมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั  -     -    
รวม 1,146,147  -    
 
ตน้ทุนขำยทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบรกิำร  1,902,148   -    
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไม่มสีนิคำ้คงเหลอืในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

17 เงินประกนัการซื้อเงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้เข้ำร่วมประมูลเพื่อซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพ ซึ่งเงนิประกนั  
กำรซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพจะไดร้บัคนืเมื่อกำรประมลูรำคำเสรจ็สิน้หรอืจะถูกน ำไปหกัออกจำกเงนิจ่ำยช ำระถำ้หำกกลุ่มกจิกำร
ชนะกำรประมลูรำคำ 
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18 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 ส่วนท่ีถึงก าหนด ส่วนท่ีถึงก าหนด  
 ช าระภายใน 1 ปี ช าระเกินกว่า 1 ปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื  60,701,857   -     60,701,857  
หกั  ค่ำธรรมเนียมจดักำรเงนิกู ้  (26,766)  -     (26,766) 
ดอกเบีย้คำ้งรบั  317,900   -     317,900  
  60,992,991   -     60,992,991  
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
 (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) - - - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ  60,992,991   -     60,992,991  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 ส่วนท่ีถึงก าหนด ส่วนท่ีถึงก าหนด  
 ช าระภายใน 1 ปี ช าระเกินกว่า 1 ปี รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 42,628,860  - 42,628,860  
หกั  ค่ำธรรมเนียมจดักำรเงนิกู ้ (847,708) - (847,708) 
ดอกเบีย้คำ้งรบั 67,300 - 67,300 
 41,848,452 - 41,848,452 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
 (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) - - - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 41,848,452 - 41,848,452 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไม่มลีูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
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ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ไม่คำ้งช ำระและคำ้งช ำระไม่เกนิ 1 เดอืน  60,701,857  42,401,011 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน  -    227,849 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  -    - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน  -    - 
คำ้งช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืน  -    - 
  60,701,857  42,628,860 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู)  -    - 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ  60,701,857  42,628,860 
 

19 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ - สุทธิ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ  1,572,736,274  1,131,262,294  103,058,124  - 
บวก ดอกเบีย้คำ้งรบั  210,424,843  -  7,680,870  - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้      
 (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) (90,282,930)  (9,312,015)  -    - 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธ ิ  1,692,878,187  1,121,950,279  110,738,994  - 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,121,950,279 594,140,479  -    - 
กำรซื้อเพิม่  625,647,233  643,967,300  103,745,783  - 
บวก ดอกเบีย้คำ้งรบั  236,578,507  -  7,680,870  - 
หกั  ปิดบญัชดีว้ยกำรรบัช ำระหนี้     
 เป็นทรพัยส์นิรอกำรขำย (หมำยเหตุ 22)  (163,922,442)  (80,597,207) - - 
หกั  กำรจ ำหน่ำย  (33,660,166)  (25,420,500) - - 
หกั  รบัเงนิจำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ  (6,657,560)  (10,139,793) (687,659) - 
หกั  ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  (87,057,664)  - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,692,878,187  1,121,950,279 110,738,994 - 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภำพในงบกำรเงนิรวมมีจ ำนวน 355,343 สญัญำ (พ.ศ. 2562 : 293,000 
สญัญำ) โดยมหีลกัประกนัจ ำนวน 132 สญัญำ (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 134 สญัญำ) และมมีลูค่ำยุตธิรรมของหลกัประกนัมจี ำนวน 939.58 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562 : 896.17 ลำ้นบำท) และมเีงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 42,609 สญัญำ 
 
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภำพ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สำมำรถวิเครำะห์นับจำกวนัที่ซื้อเงินให้สินเชื่อ 
แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ ไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

น้อยกว่ำ 1 ปี  624,404,102  643,967,300  103,058,124  - 
1 - 2 ปี  605,957,600  293,316,158  -    - 
2 - 3 ปี  228,002,792  122,721,783  -    - 
3 - 4 ปี  45,486,588  -  -    - 
4 - 5 ปี  -    56,001,052  -    - 
มำกกว่ำ 5 ปี  68,885,192  15,256,001  -    - 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ 1,572,736,274 1,131,262,294 103,058,124 - 
 
19.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 3,974,736,777 4,028,043,895 
เงนิใหกู้ย้มื 29,152,143,817 28,654,306,310 
ตัว๋เงนิ 358,550,288 358,550,288 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 7,644,326,884 1,291,341,623 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 10,925,762 10,872,162 
ลูกหนี้สนิเชื่อบุคคล 13,945,676,279 13,838,732,113 
อื่น ๆ 10,310,263,489 1,677,785,650 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (63,823,887,022) (48,728,369,747) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัชี 1,572,736,274 1,131,262,294 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 210,424,843 - 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คำ้งรบั 1,783,161,117 1,131,262,294 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) (90,282,930) (9,312,015) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธ ิ 1,692,878,187 1,121,950,279 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำซื้อ 1,379,284,273 79,195,721 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 10,925,762 10,872,162 
หกั  รำยไดร้อตดับญัช ี (1,287,151,911) (90,067,883) 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัชี 103,508,124 - 
บวก  ดอกเบีย้คำ้งรบั 7,680,870 - 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิำกรำยไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คำ้งรบั 110,738,994 - 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562 : ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) - - 
รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพ - สุทธ ิ 110,738,994 - 

 
19.2 ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 

รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ส ำหรบัเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุน 

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ 
ของสินทรพัยท์างการเงิน  

(สินทรพัยท่ี์มีการด้อยค่าด้านเครดิต) 
 บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 9,312,015 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงใหม่ผ่ำนก ำไรสะสมตน้งวด - 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  9,312,015  
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี  80,970,915  
ตดัจ ำหน่ำยหนี้สญูในระหว่ำงปีเนื่องจำกไม่สำมำรถเกบ็เงนิได้  -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 90,282,930 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ไม่มผีลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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20 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำรดงัต่อไปนี้ บรษิัทย่อยดงักล่ำวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โด ยกลุ่มกิจกำรถอืหุ้นทำงตรง  
ซึง่สดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยที่ถอืโดยกลุ่มกจิกำร 
 
   สดัส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน 
   หุ้นสามญัท่ีถอื 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม สดัส่วน 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 จดัตัง้ขึ้น  โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 การถอืหุ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ช่ือบริษทั ในประเทศ ประกอบธรุกิจ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท 
           
บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั ประเทศไทย บรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคณุภำพ 99.99 200,000 156,950 200,000 156,950 99.99 212,050 169,000 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี้   บรกิำรเจรจำ ตดิตำมและเร่งรดั         
   แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั ประเทศไทย หนี้และศูนยบ์รกิำรขอ้มลูลูกคำ้ 99.99 20,000 20,000 20,000 20,000 99.99 21,000 21,000 
บรษิทั ชโย แคปปิตอล จ ำกดั ประเทศไทย บรกิำรสนิเชื่อสว่นบคุคล 70.00 50,000 50,000 50,000 50,000 70.00 35,000 35,000 
บรษิทั 555 ช้อปป้ิง จ ำกดั ประเทศไทย ซื้อ ขำย สนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 70.00 7,000 - 7,000 - 70.00 4,900 - 
บรษิทั ชโย เจว ีจ ำกดั ประเทศไทย บรหิำรสนิทรพัยด์อ้ยคณุภำพ 99.99 55,000 - 55,000 - 99.99 27,500 - 
       หกั  กำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน - (2,000) 
         300,450 223,000 
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เมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 3/2563 มมีตอินุมตักิำรลงทุนใน บรษิทั 555 ช้อปป้ิง จ ำกดั (บรษิทัย่อย)  
ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยบรษิทัไดล้งทุนหุน้สำมญั เป็นจ ำนวน 55,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นเงนิ 5,500,000 บำท และเมื่อวนัที่ 
29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ได้ช ำระค่ำหุน้เป็นจ ำนวน 55,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 35 บำท รวมเป็นเงนิ 1,925,000 บำท ซึ่งบรษิทั 555 ช้อปป้ิง จ ำกดั  
ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมื่อวนัที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 5/2563 มมีตอินุมตักิำรลงทุนในบรษิทั ชโย เจว ีจ ำกดั (บรษิทัย่อย) ซึ่งเป็น
บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยบรษิทัไดล้งทุนหุน้สำมญั เป็นจ ำนวน 11,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 55,000,000 บำท และเมื่อวนัที ่14 
ตุลำคม พ.ศ. 2563 ได้ช ำระค่ำหุน้เป็นจ ำนวน 10,999,997 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 2.50 บำท รวมเป็นเงนิ 27,499,992.50 บำท ทัง้นี้บรษิทั ชโย เจว ีจ ำกดั 
ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้เรยีบรอ้ยแลว้และไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมื่อวนัที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 6/2563 มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนใหก้บับรษิัท 555 ช้อปป้ิง จ ำกดั ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทั โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่เป็นจ ำนวน 85,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 35 บำท รวมเป็นเงนิ 2,975,000 บำท ทัง้นี้บรษิทั 555 ชอ้ปป้ิง 
จ ำกดั ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้เรยีบรอ้ยแลว้และไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกำรเพิม่ทุนกบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมื่อวนัที ่4 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2563 มมีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนใหก้บับรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของบรษิทั โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่เป็นจ ำนวน 8,609,998 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 43,049,990 บำท ทัง้นี้บรษิทั บรหิำร
สนิทรพัย์ ชโย จ ำกดั ได้รบัช ำระเงนิค่ำหุน้เรยีบรอ้ยแล้วและได้จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงกำรเพิม่ทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เมื่อวนัที่  1 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
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21 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม 
   ส่วนปรบัปรุง  
  อาคารและ อาคารระหว่าง  
 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรุงอาคาร ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 1,397,916 8,761,370 511,218 10,670,504 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,847,132) - (1,847,132) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,397,916 6,914,238 511,218 8,823,372 
     
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,397,916 6,914,238 511,218 8,823,372 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ - - 86,808 86,808 
กำรโอนเขำ้/(ออก) - 598,026 (598,026) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ  - (567,517) - (567,517) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 1,397,916 6,944,747 - 8,342,663 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     
รำคำทุน 1,397,916 9,359,396 - 10,757,312 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (2,414,649) - (2,414,649) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,397,916 6,944,747 - 8,342,663 
     
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  1,397,916   6,944,747   -     8,342,663  
กำรซื้อเพิม่ขึน้  -     40,187   -     40,187  
ค่ำเสื่อมรำคำ   -     (546,384)  -     (546,384) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  1,397,916   6,438,550   -     7,836,466  
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     
รำคำทุน  1,397,916   9,399,583   -     10,797,499  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (2,961,033)  -     (2,961,033) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ  1,397,916   6,438,550   -     7,836,466  
 
ค่ำเสื่อมรำคำในงบกำรเงนิรวมจ ำนวน 546,384 บำท (พ.ศ. 2562 : 567,517 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคารและ  
 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรุงอาคาร รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม -  (3,451,679) (3,451,679) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 4,661,218 5,401,413 10,062,631 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 4,661,218 5,401,413 10,062,631 
ค่ำเสื่อมรำคำ  - (442,655) (442,655) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 4,661,218 4,958,758 9,619,976 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (3,894,334) (3,894,334) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 4,661,218 4,958,758 9,619,976 
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  4,661,218   4,958,758   9,619,976  
ค่ำเสื่อมรำคำ   -     (402,810)  (402,810) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  4,661,218   4,555,948   9,217,166  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน  4,661,218   8,853,092   13,514,310  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (4,297,144)  (4,297,144) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ  4,661,218   4,555,948   9,217,166  
 
ค่ำเสื่อมรำคำในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 402,810 บำท (พ.ศ. 2562: 442,655 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในทีด่นิ และอำคำรในงบกำรเงนิรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมมีลูค่ำเท่ำกบั 18.50 ลำ้นบำท 
และ 24.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
มูลค่ำยุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึ่งมคีุณสมบตัขิองผูเ้ชี่ยวชำญในวชิำชพีและมปีระสบกำรณ์ในท ำเลที่ตัง้และประเภทของอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุนทีม่กีำรประเมนินัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมโดยใชว้ธิรีำคำตลำด ซึง่ถอืเป็นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบัที ่2 
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จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำยไดค้่ำเช่ำ - -  2,340,000  2,340,000 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำกอสงัหำรมิทรพัย์      
   เพื่อกำรลงทุนซึง่ก่อใหเ้กดิรำยไดค้่ำเช่ำส ำหรบัปี - - (402,810) (442,655) 
รวม - - 1,937,190 1,897,345 
 

22 ทรพัยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 

 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ทรพัยส์นิรอกำรขำยมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม  75,222,062 5,243,418 - - 
กำรซื้อเพิม่ 12,152,800 15,690,319 - - 
ปิดบญัชดีว้ยกำรรบัช ำระหนี้เป็น     
   ทรพัยส์นิรอกำรขำย (หมำยเหตุ 19)    163,922,442 80,597,207 - - 
กำรจ ำหน่ำย (63,287,353) (26,308,882) - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 188,009,951 75,222,062 - - 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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23 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 

อาคาร 
เครื่องใช้ 
ส านักงาน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตัง้ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 8,767,080 27,818,481 6,231,344 4,011,645 6,642,280 53,470,830 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (7,882,400) (3,163,696) (3,327,606) (2,529,441) (16,903,143) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,767,080 17,130,044 3,067,648 684,039 4,112,839 33,761,650 
       
ส าหรบัปีส้ินสุด 
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 8,767,080 17,130,044 3,067,648 684,039 4,112,839 33,761,650 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ - 221,036 661,737 190,551 - 1,073,324 
ค่ำเสื่อมรำคำ  - (1,180,861) (984,047) (393,961) (1,328,456) (3,887,325) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 8,767,080 16,170,219 2,745,338 480,629 2,784,383 30,947,649 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 8,767,080 28,039,517 6,893,081 4,202,196 6,642,280 54,544,154 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (9,063,261) (4,147,743) (3,721,567) (3,857,897) (20,790,468) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,767,080 16,170,219 2,745,338 480,629 2,784,383 30,947,649 

 
 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 

อาคาร 
เครื่องใช้ 
ส านักงาน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตัง้ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
การปรบัปรุงตามนโยบายการบญัชีใหม่  
   (หมายเหตุ 5.2) 

      

รำคำทุนหรอืรำคำทีต่ใีหม ่  -     -     -     -     6,642,280   6,642,280  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     -     -     -    (3,857,897)  (3,857,897) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  -     -     -     -     2,784,383   2,784,383  
       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุนหรอืรำคำทีต่ใีหม ่  8,767,080   28,039,517   6,893,081   4,202,196   6,642,280   54,544,154  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (9,063,261) (4,147,743)  (3,721,567) (3,857,897) (20,790,468) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  -     (2,806,037)  -     -     -     (2,806,037) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  8,767,080   16,170,219   2,745,338   480,629   2,784,383   30,947,649  
       
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ  8,767,080   16,170,219   2,745,338   480,629   2,784,383   30,947,649  
กำรซื้อเพิม่ขึน้   -     191,510   488,756   197,836   5,400,000   6,278,102  
ค่ำเสื่อมรำคำ  -     (1,190,851) (1,069,792)  (328,542) (2,045,191)  (4,634,376) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  8,767,080   15,170,878   2,164,302   349,923   6,139,192   32,591,375  
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุนหรอืรำคำทีต่ใีหม ่  8,767,080   28,231,027   7,381,837   4,400,032   12,042,280   60,822,256  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (10,254,112) (5,217,535)  (4,050,109) (5,903,088) (25,424,844) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  -     (2,806,037)  -     -     -     (2,806,037) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  8,767,080   15,170,878   2,164,302   349,923   6,139,192   32,591,375  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 

อาคาร 
เครื่องใช้ 
ส านักงาน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตัง้ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 5,503,778 17,078,022 3,987,924 2,818,799 - 29,388,523 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (5,179,434) (1,503,860) (2,557,060) - (9,240,354) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,503,778 9,092,551 2,484,064 261,739 - 17,342,132 
       
ส าหรบัปีส้ินสุด 
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562     

 
 

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 5,503,778 9,092,551 2,484,064 261,739 - 17,342,132 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ - 221,036 422,594 155,551 - 799,181 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (644,863) (667,390) (168,865) - (1,481,118) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,503,778 8,668,724 2,239,268 248,425 - 16,660,195 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 5,503,778 17,299,058 4,410,518 2,974,350 - 30,187,704 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (5,824,297) (2,171,250) (2,725,925) - (10,721,472) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (2,806,037) - - - (2,806,037) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,503,778 8,668,724 2,239,268 248,425 - 16,660,195 

 
 
 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง 

อาคาร 
เครื่องใช้ 
ส านักงาน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตัง้ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
การปรบัปรงุตามนโยบายการบญัชีใหม่  
   (หมายเหตุ 5.2) 

      

รำคำทุนหรอืรำคำทีต่ใีหม่  -     -     -     -     -     -    
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     -     -     -     -     -    
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  -     -     -     -     -     -    
       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563       -    
รำคำทุนหรอืรำคำทีต่ใีหม่  5,503,778   17,299,058   4,410,518   2,974,350   -     30,187,704  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (5,824,297) (2,171,250)  (2,725,925)  -    (10,721,472) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  -     (2,806,037)  -     -     -     (2,806,037) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  5,503,778   8,668,724   2,239,268   248,425   -     16,660,195  
       
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ  5,503,778   8,668,724   2,239,268   248,425   -     16,660,195  
กำรซื้อเพิม่ขึน้  -  191,510   416,282   152,336   5,400,000   6,160,128  
ค่ำเสื่อมรำคำ  -     (652,389)  (802,095)  (164,451)  (713,096)  (2,332,031) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  5,503,778   8,207,845   1,853,455   236,310   4,686,904   20,488,292  
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุนหรอืรำคำทีต่ใีหม่  5,503,778   17,490,568   4,826,800   3,126,686   5,400,000   36,347,832  
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  -     (6,476,686) (2,973,345)  (2,890,376)  (713,096) (13,053,503) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม  -     (2,806,037)  -     -     -     (2,806,037) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  5,503,778   8,207,845   1,853,455   236,310   4,686,904   20,488,292  
 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
ยำนพำหนะ     
รำคำทุนหรอืรำคำทีต่ใีหม ่ 12,042,280 6,642,280 5,400,000  -    
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (5,903,088) (3,857,897) 713,096  -    
รวม  6,139,192   2,784,383  4,686,904  -    
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำ
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชย้ำนพำหนะ  2,045,191   1,328,456   713,096   -    
รวม  2,045,191   1,328,456   713,096   -     

    
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี  5,400,000   -     5,400,000   -    
     
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 3,573,004  4,494,876  2,429,776  -    
     
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้  250,000   168,000   250,000   -    
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ   139,956   168,031  -     46,800  
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปร 361,704   515,967  -     148,798  
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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24 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 
  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
โปรแกรม

ระหว่างติดตัง้ 
 

รวม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
โปรแกรม

ระหว่างติดตัง้ 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 2,955,725 - 2,955,725 2,239,340 - 2,239,340 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (915,242) - (915,242) (598,294) - (598,294) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,040,483 - 2,040,483 1,641,046 - 1,641,046 
       
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 2,040,483 - 2,040,483 1,641,046 - 1,641,046 
กำรซื้อเพิม่ขึน้ 436,133 1,250,000 1,686,133 52,000 180,000 232,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  (1,046,819) - (1,046,819) (759,477) - (759,477) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,429,797 1,250,000 2,679,797 933,569 180,000 1,113,569 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 3,391,858 1,250,000 4,641,858 2,291,340 180,000 2,471,340 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,962,061) - (1,962,061) (1,357,771) - (1,357,771) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,429,797 1,250,000 2,679,797 933,569 180,000 1,113,569 
       
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  1,429,797   1,250,000   2,679,797   933,569   180,000   1,113,569  
กำรซื้อเพิม่ขึน้  222,500   1,092,930   1,315,430   157,500   1,092,930   1,250,430  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย   (1,285,364)  -     (1,285,364)  (702,461)  -     (702,461) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  366,933   2,342,930   2,709,863   388,608   1,272,930   1,661,538  
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน  3,614,358   2,342,930   5,957,288   2,448,840   1,272,930   3,721,770  
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (3,247,425)  -     (3,247,425)  (2,060,232)  -     (2,060,232) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  366,933   2,342,930   2,709,863   388,608   1,272,930   1,661,538  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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25 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใช้     
      ประโยชน์ภำยใน 12 เดอืน - - - - 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะใช้     
      ประโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 31,448,591 14,384,966 1,388,517 714,806 
 31,448,591 14,384,966 1,388,517 714,806 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำย     
      ช ำระภำยใน 12 เดอืน  (77,958)  (29,136)  (77,521)  (28,699) 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีจ่ะจ่ำย     
      เกนิกว่ำ 12 เดอืน (47,648,871) -  (1,559,096)  -    
 (47,726,829) (29,136) (1,636,617) (28,699) 
     
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธ ิ (16,278,238) 14,355,830 (248,100) 686,107 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีมดีงันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 14,355,830 14,474,580 686,107 512,181 
(ลด)เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 36) (31,197,933) (90,051) (1,389,600) 202,625 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  563,865 (28,699) 455,393 (28,699) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (16,278,238) 14,355,830 (248,100) 686,107 
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รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงั

ไม่เกิดขึ้นจริงของ
เงินลงทุนเผือ่ขาย 

เงินให้สินเช่ือแก่
สินทรพัยด้์อย

คณุภาพ 

ภาระผกูพนั 
ผลประโยชน์

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

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 -  13,631,052   753,914   14,384,966  
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน - 16,264,724 235,036 16,499,760 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 563,865 563,865 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 - 29,895,776  1,552,815  31,448,591 

     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 - - 437  437  
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 28,699 - - 28,699    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 28,699 - 437 29,136 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563  28,699   -     437   29,136  
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน  48,822  47,648,871  -    47,697,693 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  77,521  47,648,871  437  47,726,829 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก าไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง
ของเงินลงทนุ 

เผื่อขาย 

เงินให้สินเช่ือแก่
สินทรพัย ์

ด้อยคณุภาพ 

 
ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 - - 512,181 512,181 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน - - 202,625 202,625 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 - - 714,806 714,806 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 - - 714,806 714,806 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน - - 218,318 218,318 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 455,393 455,393 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 - - 1,388,517 1,388,517 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 - - - - 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 28,699 - - 28,699 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 28,699 - - 28,699 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 28,699 - - 28,699 
เพิม่ในก ำไรหรอืขำดทุน 48,822 1,559,096 - 1,607,918 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 77,521 1,559,096 - 1,636,617 
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26 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ 2,351,707 3,710,964 1,901,882 2,988,823 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.4) - - 202,223 190,992 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 608,865 - - - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 22,688,510 14,991,729 10,621,299 6,256,364 
ดอกเบีย้จ่ำยคำ้งจ่ำย 9,310,562 4,655,836 9,304,109 4,655,836 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภำพคำ้งจ่ำย - 200,700,300 - - 
อื่น ๆ 8,512,423 1,007,342 533,448 525,948 
รวม  43,472,067 225,066,171 22,562,961 14,617,963 
 
 

27 เงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
รายการหมุนเวียน     
ตัว๋แลกเงนิ   119,565,119  119,635,068  119,565,119  119,635,068 
หุน้กูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  297,741,986  -  297,741,986  - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
      เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  31,824,972   24,413,774   -     -    
      หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 901,627 -  652,315  - 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 450,033,704  144,048,842   417,959,420   119,635,068  
     
รายการไม่หมุนเวียน     
หุน้กู ้  1,082,392,468   398,954,785   1,082,392,468   398,954,785  
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  38,805,133   32,371,220   -     -    
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 2,430,917 -  2,430,917  - 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 1,123,628,518  431,326,005   1,084,823,385   398,954,785  

     
เงนิกูย้มืรวม 1,573,662,222   575,374,847 1,502,782,805 518,589,853 
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กำรเคลื่อนไหวส ำหรบัเงนิกูย้มื ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  575,374,847  31,431,640  518,589,853  - 
เงนิกูย้มืเพิม่ 1,235,162,447 586,829,598 1,194,872,467  517,651,618 
จ่ำยคนืเงนิกู ้ (251,579,905) (44,027,950) (225,000,000) - 
ตดัจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยล่วงหน้ำ  4,326,445  -  4,326,445  - 
ตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มื  7,045,844  1,141,559  6,910,808  938,235 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,570,329,678  575,374,847 1,499,699,573  518,589,853 
 
รำยละเอยีดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
  ค่าจดัหาเงินกู้   ดอกเบี้ยจ่าย  อตัรา  
 จ านวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า  ดอกเบี้ย ก าหนดช าระ 
 บาท บาท บาท ครบก าหนดช าระ ร้อยละ ดอกเบี้ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
       
ตัว๋แลกเงนิ   120,000,000   (70,000)  (364,881) 21 มกรำคม พ.ศ. 2564 5.50 - 
หุน้กู ้  300,000,000  (2,258,014)  -    29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้  300,000,000  (4,569,368)  -    1 สงิหำคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้  800,000,000   (13,038,164)  -    27 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565  6.00   ทุกสำมเดอืน  
       
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ   21,008,108   (52,083) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที่ 

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

MLR - 2.00 ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  16,384,037   (196,332) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที่ 
30 เมษำยน พ.ศ. 2563  

ถงึ 31 มนีำคม พ.ศ. 2567 

MLR - 2.00 ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 33,600,000 (113,625) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที่ 
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563  

ถงึ 13 พฤษจกิำยน พ.ศ. 2567 

MLR - 2.00 ทุกเดอืน 
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 งบการเงินรวม 
  ค่าจดัหาเงินกู้  อตัรา  
 จ านวนเงิน จ่ายล่วงหน้า  ดอกเบ้ีย ก าหนดช าระ 
 บาท บาท ครบก าหนดช าระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ค่าจดัหาเงินกู้   ดอกเบ้ียจา่ย  อตัรา  
 จ านวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า  ดอกเบ้ีย ก าหนดช าระ 
 บาท บาท บาท ครบก าหนดช าระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
       
ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000  (70,000)  (364,881) 21 มกรำคม พ.ศ. 2564 5.50 - 
หุน้กู ้ 300,000,000   (2,258,014)  -    29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000   (4,569,368)  -    1 สงิหำคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 800,000,000   (13,038,164)  -    27 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสำมเดอืน 
 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ค่าจดัหาเงินกู้  อตัรา  
 จ านวนเงิน จ่ายล่วงหน้า  ดอกเบ้ีย ก าหนดช าระ 
 บาท บาท ครบก าหนดช าระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562      
      
ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000  (364,932) 21 เมษำยน พ.ศ. 2563 5.50 วนัครก ำหนด 
หุน้กู ้ 105,000,000  (1,306,105) 23 กนัยำยน พ.ศ. 2564 5.95 ทุกสำมเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000 (4,739,110) 29 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสำมเดอืน 
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เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 
ในปี พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิมดีอกเบีย้จ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกนั จ ำนวนเงนิ 3.19 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 1.65 ลำ้นบำท)  
 
ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทั บรหิำรสนิทรพัยช์โย จ ำกดั (บรษิทัย่อย) เบกิใช้เงนิกู้ยมืจำกสถำบนักำรเงนิในประเทศจ ำนวน 20 ล้ำนบำทจำกวงเงนิกู้
จ ำนวน 20 ลำ้น โดยบรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ โดยไดค้ ้ำประกนัวงเงนิกูย้มืเตม็จ ำนวน   
 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิกำร มดีงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
เงนิกูย้มื     
   อตัรำดอกเบีย้คงที ่ 1,499,699,573 518,589,853 1,499,699,573 518,589,853 
   อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 70,630,105 56,784,994 - - 
รวมเงนิกูย้มื 1,570,329,678 575,374,847 1,499,699,573 518,589,853 
 

อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ตัว๋แลกเงนิ รอ้ยละ 6.47 รอ้ยละ 6.53 รอ้ยละ 6.47 รอ้ยละ 6.53 
หุน้กู ้  รอ้ยละ 6.91 - 7.15   รอ้ยละ 6.73 - 7.15   รอ้ยละ 6.91 - 7.15   รอ้ยละ 6.73 - 7.15  
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  รอ้ยละ 4.81 - 5.32   รอ้ยละ 5.23 - 5.51  -  -  
 

รำคำตำมบญัชแีละมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตัว๋แลกเงนิ   119,565,119  119,635,068  119,924,642  119,610,758 
หุน้กู ้  1,380,134,454  398,954,785  1,378,891,332  398,493,868 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  70,630,105  56,784,994  70,576,157  56,743,911 
  1,570,329,678  575,374,847  1,569,392,131  574,848,537 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตัว๋แลกเงนิ   119,565,119  119,635,068  119,924,642  119,610,758 
หุน้กู ้ 1,380,134,454  398,954,785 1,378,891,332  398,493,868 
 1,499,699,573  518,589,853 1,498,815,974  518,104,626 
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มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัชเีนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 
มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอตัรำดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยลูกค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ  
(MLR) ของ 5 ธนำคำรพำณิชยข์นำดใหญ่ในประเทศ (พ.ศ. 2562 : MLR ต่อปี) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี   449,132,077  144,048,842  417,307,105  119,635,068 
ระหว่ำง 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี  1,100,700,929  425,821,679  1,082,392,468  398,954,785 
ระหว่ำง 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  20,496,672  5,504,326  -    - 
  1,570,329,678  575,374,847  1,499,699,573  518,589,853 
 

28 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์     
   เมื่อเกษยีณอำยุ 7,727,684 3,733,082 7,034,878 3,666,326 
หนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 7,727,684 3,733,082 7,034,878 3,666,326 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีก่ าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม   3,733,082  2,705,558  3,666,326  2,574,737 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  379,584  379,399  298,067  298,067 
ตน้ทุนดอกเบีย้  69,860  70,318  67,686  67,686 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี  725,835  725,836  725,835  725,836 
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  -    (148,029)  -    - 
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่  2,819,323 -  2,276,964  - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  7,727,684  3,733,082  7,034,878  3,666,326 
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ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัแต่ละรายการดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั  379,584 379,399 298,067 298,067 
ตน้ทุนดอกเบีย้  69,860  70,318 67,686 67,686 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี  725,835  725,836 725,835 725,836 
รวม (ส่วนใหญ่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ 
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร) 

 
1,175,279 

 
1,175,553 

 
1,091,588 

 
1,091,589 

 
ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ     
  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน     
       ผลก ำไรทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง     
            ขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ  (125,373)  -     (103,139)  -    
       ผลก ำไรทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
            ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์  (421,294)  -     (381,989)  -    
       ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์  3,366,448   -     2,762,092   -    

 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     
อตัรำคดิลด 0.72 - 1.48 1.42 - 2.15 0.73 1.42 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 5.00 3.00 5.00 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน (ขึน้อยู่กบัช่วงอำยุ) 0.00 - 32.00 0.00 - 34.00 0.00 - 32.00 0.00 - 34.00 
อตัรำกำรเสยีชวีติ 
 
 

รอ้ยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  
ตำรำงมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
การเพ่ิมข้ึนของ 

ภาระผกูพนั 
การลดลงของ 
ภาระผกูพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 
    
อตัรำคดิลด - รอ้ยละ 0.50  139,709   -    
อตัรำคดิลด + รอ้ยละ 0.50  -     132,917  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50  -     93,098  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50  97,380   -    
อตัรำกำรเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50  532   -    
อตัรำกำรเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50  -     531  
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน - รอ้ยละ 10.00 174,122   -    
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน + รอ้ยละ 10.00  -     152,606  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
การเพ่ิมข้ึนของ 

ภาระผกูพนั 
การลดลงของ 
ภาระผกูพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 
    
อตัรำคดิลด - รอ้ยละ 0.50  123,699   -    
อตัรำคดิลด + รอ้ยละ 0.50  -     117,540  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50  -     80,875  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50  84,801   -    
อตัรำกำรเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50  428   -    
อตัรำกำรเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50  -     427  
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน - รอ้ยละ 10.00 151,203   -    
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน + รอ้ยละ 10.00  -     132,869  
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
การเพ่ิมข้ึนของ 

ภาระผกูพนั 
การลดลงของ 
ภาระผกูพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 
    
อตัรำคดิลด - รอ้ยละ 0.50  116,015   -    
อตัรำคดิลด + รอ้ยละ 0.50  -     109,906  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50  -     140,743  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50  147,152   -    
อตัรำกำรเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50  890   -    
อตัรำกำรเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50  -     890  
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน - รอ้ยละ 10.00  216,537   -    
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน + รอ้ยละ 10.00  -     194,770  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 
การเพ่ิมข้ึนของ 

ภาระผกูพนั 
การลดลงของ 
ภาระผกูพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 
    
อตัรำคดิลด - รอ้ยละ 0.50  111,770   -    
อตัรำคดิลด + รอ้ยละ 0.50  -     105,973  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50  -     136,472  
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50  142,563   -    
อตัรำกำรเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50  872   -    
อตัรำกำรเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50  -     872  
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน - รอ้ยละ 10.00  206,461   -    
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนักงำน + รอ้ยละ 10.00  -     186,920  
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
ยำกที่จะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์  
ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั (มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ย
วธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหนี้สนิที่รบัรูใ้นงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิ 
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กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีไ่ม่มกีำรคดิลด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 
น้อยกว่า  

1 ปี 
ระหว่าง  
1 - 3 ปี 

ระหว่าง  
3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  5,579,333   -     1,484,680   3,228,920   10,292,933  
รวม  5,579,333   -     1,484,680   3,228,920   10,292,933  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 

 
น้อยกว่า  

1 ปี 
ระหว่าง  
1 - 3 ปี 

ระหว่าง  
3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - 2,253,301 - 5,284,679 7,537,980 
รวม - 2,253,301 - 5,284,679 7,537,980 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 

 
น้อยกว่า  

1 ปี 
ระหว่าง  
1 - 3 ปี 

ระหว่าง  
3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ  5,579,333   -    - 2,638,879 8,218,212 
รวม  5,579,333   -    - 2,638,879 8,218,212 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 

 
น้อยกว่า  

1 ปี 
ระหว่าง  
1 - 3 ปี 

ระหว่าง  
3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - 2,253,301 - 4,883,966 7,137,267 
รวม - 2,253,301 - 4,883,966 7,137,267 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ คอื 5.33 - 14.15 ปี (พ.ศ. 2562 : 7.46 - 24.98 ปี) 
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29 ทุนเรือนหุ้น 

 
 งบการเงินรวม 
    ส่วนต า่กว่าทุน  
    จากการรวมธรุกิจ  
 จ านวนหุ้นท่ีออก หุ้นสามญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ภายใต้  
 และช าระแล้ว และช าระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ การควบคมุเดียวกนั รวม 
 หุ้น บาท บาท บาท บาท 
      
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  629,999,971   314,999,986   454,166,376   (9,678,120)  759,488,242  
เพิม่หุน้สำมญั  -     -     -     -     -    
หุน้ปันผล  75,598,158   37,799,079   -     -     37,799,079  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  705,598,129   352,799,065   454,166,376   (9,678,120)  797,287,321  
      
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 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้ 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 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้นท่ีออก หุ้นสามญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า  
 และช าระแล้ว และช าระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ รวม 
 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  629,999,971   314,999,986   454,166,376   769,166,362  
เพิม่หุน้สำมญั  -     -     -     -    
หุน้ปันผล  75,598,158   37,799,079   -     37,799,079  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  705,598,129   352,799,065   454,166,376   806,965,441  
     

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 
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ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2563 ได้อนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีน จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 10 ล้ำน
บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 3.5 ลำ้นบำท โดยกำรลดมลูค ่ำเดมิหุน้ละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 35 บำท 
 
เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่1/2563 ไดอ้นุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 3.5 ลำ้น
บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 7 ลำ้นบำท  โดยกำรออกหุน้ส ำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้ มลูค ่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 35 บำท 
 
เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563  ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2563 มมีตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิจ ำนวน 157 ลำ้นบำท เป็นทุน
จดทะเบยีนจ ำนวน 200 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 8.6 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 5 บำท 
 
เมื่อวนัที ่18 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่1/2563 ไดอ้นุมตักิำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทัโดยกำร
รวมหุน้ จำกเดมิมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 5 บำท เป็นมลูค่ำทีต่รำไว ้100 บำท ซึง่ท ำใหจ้ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัมกีำรเปลีย่นแปลงจำกจ ำนวนเดมิที่
ม ี11,000,000 หุน้ เหลอืเป็นจ ำนวนใหม่ 550,000 หุน้ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2562  ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 มมีตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิจ ำนวน 280 ล้ำนบำท เป็นทุนจด
ทะเบยีนจ ำนวน 308 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 56 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 
ในเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ตำมแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) โดยออก
และจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 28 รำย เป็นหุน้จ ำนวน 40 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอ
ขำยหุน้ละ 3.83 บำท เป็นจ ำนวนรวม 153.20 ล้ำนบำท โดยบรษิทัได้รบัช ำระเงนิค่ำหุน้เรยีบรอ้ยแลว้และไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกำรเพิม่ทุน
กบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้เมื่อวนัที ่27 มนีำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ไดอ้นุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 8 ลำ้นบำท  
จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 308 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 300 ล้ำนบำท โดยวธิกีำรตดัหุน้สำมญัที่ยงัไม่ได้จ ำหน่ำยจ ำนวน 16 ล้ำนหุน้ มูล
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ซึง่คงเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate)      
  
เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 ไดอ้นุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 
15 ลำ้นบำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำทจำกทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ ำนวน 300 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ ำนวน 315 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัที ่3 ธนัวำคม พ.ศ. 
2562 
 
ตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บรษิทัเสนอขำยหุน้สงูกว่ำมูลค่ำที่จดทะเบยีนไว ้บรษิทั
ตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้นี้จะน ำไปจ่ำยเงนิปันผลไม่ได้ 
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30 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกรำคม 8,636,100 7,262,746 8,636,100 7,262,746 
จดัสรรระหว่ำงปี 3,947,710 1,373,354 3,947,710 1,373,354 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 12,583,810 8,636,100 12,583,810 8,636,100 
 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 กิจกำรต้องจัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิหลังจำกหกัส่วนของ  
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน ทุนส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ 
 

31 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยปันผลส ำหรบัผลด ำเนินงำนรอบระยะเวลำบัญชีปี 
2562 จำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.0037 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 2.33 ลำ้นบำท และจ่ำย
ปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิัทจ ำนวน 42 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นมูลค่ำ  
21 ล้ำนบำท ซึ่งเทยีบเท่ำกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.0333 บำท โดยบรษิทัได้จ่ำยหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่ำวเมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 มมีตอินุมตักิำรจ่ำยปันผลส ำหรบัผลด ำเนินงำนรอบระยะเวลำบญัช ีณ 
วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 จำกก ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.0028 บำท คดิเป็น
เงนิจ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทัจ ำนวนไม่เกนิ 44.10 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน
อตัรำ 20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นมูลค่ำ 22.05 ล้ำนบำท ซึ่งเทยีบเท่ำกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.0250 บำท โดยบรษิทัได้จ่ำยหุน้
ปันผลและเงนิปันผลดงักล่ำวเมื่อวนัที ่21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.04 
บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 24 ลำ้นบำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลนี้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 ไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลปี พ.ศ. 2562 จำกก ำไรสะสม
ที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.0027778 บำท คดิเป็นเงนิจ ำนวน 1.67 ล้ำนบำท 
และจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทัจ ำนวน 30 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล  
รวมเป็นมลูค่ำทัง้สิน้ 15 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.025 บำท โดยบรษิทัไดจ้่ำยหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่ำวเมื่อวนัที ่ 
3 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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32 รายได้ดอกเบีย้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์     
   ดอ้ยคุณภำพ  417,248,392  231,867,085  10,221,442  89,252 
รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื  7,547,271  1,777,522  -    - 
รวม  424,795,663  233,644,607  10,221,442  89,252 
 

33 รายได้อ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รำยไดด้อกเบีย้ 1,503,416 1,902,433 1,170,667 1,308,118 
รำยไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำร  

- 
 
- 54,795,135 28,503,787    ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.3) 

รำยไดค้่ำบรหิำรงำนจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 38.3) - - 32,400,000 25,920,000 
รำยไดเ้งนิปันผลจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 38.3) - - 62,780,000 - 
รำยไดค้่ำเช่ำ 635,000 495,000 62,000 - 
รำยไดค้่ำเช่ำจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 38.3) - - 2,340,000 2,340,000 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ     
   ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 379,360 - 379,360 - 
รำยไดอ้ื่นๆ 1,506,111 804,657 199 2,320 
รวม 4,023,887 3,202,090 153,927,361 58,074,225 
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34 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน  72,104,334  74,905,773  40,126,116  45,664,447 
ค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรตดิตำมหนี้  64,254,208  54,760,355  841,628  138,563 
ค่ำบรกิำรวชิำชพี  6,515,541  8,190,597  4,220,471  6,550,597 
ค่ำสำธำรณูปโภค  8,076,663  7,259,428  4,818,755  4,918,364 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย   6,466,124  5,501,661  3,437,302  2,683,250 
กลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน - - (2,000,000) - 
ตน้ทุนขำย  1,664,352  - - - 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ  344,727 206,217 79,566 59,352 
ค่ำเบีย้ประกนั  273,223  264,604  122,244  131,607 
ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ ์  4,526,380  1,698,521  1,814,213  1,697,821 
ค่ำรบัรอง  404,385  159,096  359,145  82,840 
ค่ำใชจ้่ำยบวกกลบัทำงภำษ ี  470,721  578,627  35,148  18,907 
ภำษธีุรกจิเฉพำะ  7,549,950  7,463,173  -    - 
ค่ำบรหิำรกจิกำร  995,000  626,000  890,000  626,000 
ค่ำธรรมเนียม  3,802,881  2,336,456  2,134,063  746,629 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น 7,861,549 4,834,886  4,033,155  2,441,137 
รวม 185,310,038 168,785,394 60,911,806 65,759,514 
 

35 ต้นทุนทางการเงิน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้และตน้ทุนทำงกำรเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ      
   (พ.ศ. 2562: หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ)     
สญัญำเช่ำกำรเงนิ  164,806  114,519  113,008  - 
เงนิกูย้มืจำกธนำคำร  3,320,746  1,851,870  -    - 
ตัว๋แลกเงนิ  7,528,499  3,397,808  7,528,499  3,397,808 
หุน้กู ้  41,683,282  3,753,859  41,683,282  3,753,859 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,275 - - - 
รวมค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 52,701,608 9,118,056  49,324,789  7,151,667 
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36 ภาษีเงินได้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั:     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบั     
   ก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี 9,308,174 28,870,457 2,727,767 6,901,674 
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 9,308,174 28,870,457 2,727,767 6,901,674 
     

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี:     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (หมำยเหตุ 25) 31,197,933 90,051 1,389,600 (202,625) 
รวมภาษีเงินได้รอตดับญัชี 31,197,933 90,051 1,389,600 (202,625) 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 40,506,107 28,960,508 4,117,367 6,699,049 
 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการและของบรษิทัมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้ 195,310,935 140,007,330 83,071,563 34,166,131 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 และ     
   น้อยกว่ำ 300,000 ยกเวน้      
   300,000 ถงึ 3,000,000 รอ้ยละ 15     
    มำกกว่ำ 3,000,000 รอ้ยละ 20 39,650,019 28,255,188 16,614,313 6,833,226 
ผลกระทบ :     
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี - - (12,556,000) - 
   ค่ำใชจ้่ำยทีร่บัรูเ้พิม่ทำงภำษ ี (189,077) (330,894) (144,702) (265,203) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษ ี 560,888 325,089 43,099 131,026 
   รำยไดท้ีไ่ม่รบัรูท้ำงบญัชแีต่ใหถ้อืเป็น     
      รำยไดต้ำมประมวลรษัฎำกร 484,277 711,125 160,657 - 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 40,506,107 28,960,508 4,117,367 6,699,049 
 

อตัรำภำษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักเป็นรอ้ยละ 20.74 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20.68) 
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37 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้
ในระหว่างปี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน   
  

ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 155,353,886 111,427,406 78,954,196 27,467,082 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดย     
    ผูถ้อืหุน้ (หุน้)  705,598,129 686,542,361 705,598,129 686,542,361 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้)  0.2202   0.1623   0.1119   0.0400  
     
ก าไรต่อหุ้นปรบัลด     
ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้     
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 155,353,886 111,427,406 78,954,196 27,467,082 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดย     
    ผูถ้อืหุน้ (หุน้)  727,366,294 686,542,361 727,366,294 686,542,361 
ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำทต่อหุน้) 0.2136 0.1623 0.1085 0.0400 
 
เมื่อวนัที่ 25 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 
54,599,821 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท คดิเป็นมลูค่ำ 27,299,910.50 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 440,998,811 บำท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม่ จ ำนวน 468,298,721.50 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลและกำรปรบัสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 โดยบรษิทัไดจ้ด
ทะเบยีนทุนใหม่ เมื่อวนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 
ดงันัน้เพื่อกำรเปรยีบเทยีบกนัของงบกำรเงนิ จ ำนวนหุน้สำมญัที่น ำมำค ำนวณก ำไรต่อหุน้ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ได้ถูก
น ำมำปรบัดว้ยอตัรำกำรจ่ำยหุน้ปันผลส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
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38 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์บักจิกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผ่ำนกจิกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคลหรือกจิกำร
นัน้มอี ำนำจควบคุมกิจกำร หรอืถูกควบคุมโดยกิจกำร หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนักบักิจกำร รวมถึงกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน   
บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำร บรษิทัร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธิออกเสยีงของ
กิจกำรซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของกิจกำรตลอดจนสมำชิกในครอบครัว 
ทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำร 
 

ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งอำจมขีึน้ได้ต้องค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์มำกกว่ำรูป แบบ
ควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 

กจิกำรถอืหุน้โดยคุณสุขสนัต์ ยศะสนิธุ ์ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.49 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 52.49 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด) 
 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กดิขึน้ท าตามประเพณีการคา้และตามสญัญา 
 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
  

บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์เซอรว์สิ จ ำกดั   บรษิทัย่อย 
บรษิทั ชโย แคปิตอล จ ำกดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ชโย เงนิด่วน จ ำกดั มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ชะยะ ลอว ์เฟิรม์ จ ำกดั มกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ซซี ีอลัไลแอนซ์ จ ำกดั มกีรรมกำรร่วมกนั 
คุณสุขสนัต์ ยศะสนิธุ ์ ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิำรส ำคญั 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

38.1 รายได้จากการให้บริการเร่งรดัหน้ีสิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
บรษิทัย่อย - - 6,125,495 7,853,853 
 - - 6,125,495 7,853,853 

 
38.2 ต้นทุนการให้บริการและบริหารสินทรพัยด้์อยคณุภาพ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ค่ำเช่ำ     
   ผูบ้รหิำรส ำคญั 168,000 168,000 - - 
 168,000 168,000 - - 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38.3 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รำยไดค้่ำเช่ำ     
   บรษิทัย่อย - - 1,260,000 2,340,000 
 - - 1,260,000 2,340,000 
     

ค่ำบรหิำรงำน     
   บรษิทัย่อย - - 32,400,000 25,920,000 
 - - 32,400,000 25,920,000 
     

เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 62,780,000 - 
 - - 62,780,000 - 
     

รำยไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 54,795,135 28,503,787 
 - - 54,795,135 28,503,787 

 
38.4 ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการให้และรบับริการ และดอกเบีย้ค้างรบั 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทัย่อย - - 7,246,896 177,434 

รวมลูกหนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 14) - - 7,246,896 177,434 
     

ดอกเบีย้คำ้งรบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทัย่อย - - 79,820,237 27,586,198 

รวมดอกเบีย้คำ้งรบักจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 14) - - 79,820,237 27,586,198 
     

เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บรษิทัย่อย - - 202,223 190,992 

รวมเจำ้หนี้กจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 26) - - 202,223 190,992 
     

ดอกเบีย้คำ้งจ่ำยกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
บุคคล 4,274 - - - 

รวมดอกเบีย้คำ้งจ่ำยกจิกำร     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  4,274 - - - 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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38.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม - - 688,200,100 346,200,100 
เงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงปี     
   บรษิทัย่อย - - 733,000,000 435,000,000 
เงนิกูจ้่ำยคนืระหว่ำงปี     
   บรษิทัย่อย - - (100,000,000) (93,000,000) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม - - 1,321,200,100 688,200,100 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยครบก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้  
แก่บรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 6 ต่อปี) 
 

38.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม - - - - 
เงนิกูย้มืระหว่ำงปี     
   บุคคล 13,000,000 - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 13,000,000 - - - 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัครบก ำหนดช ำระเมื่อทวงถำม มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี  

 
38.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ผลประโยชน์อื่นทีจ่่ำยแก่กรรมกำร และผูม้อี ำนำจในกำรจดักำร มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 16,173,600 12,104,737 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 270,299 346,408 
รวม 16,443,899 12,451,145 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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39 ภาระผกูพนั 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทั มภีำระผกูพนัดงัต่อไปนี้ 
 
39.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ภำยใน 1 ปี 433,741 293,761 318,480 222,550 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี - - - - 
รวม 433,741 293,761 318,480 222,550 
 

39.2 หนังสือค า้ประกนั 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
หนังสอืค ้ำประกนั 2,929,469 1,300,000 2,111,680 900,000 
รวม 2,929,469 1,300,000 2,111,680 900,000 
 
หนังสอืค ้าประกนัซึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศใหแ้ก่บุคคลภายนอกส าหรบัการด าเนินงานตามปกตขิองกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

40 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
เมื่อวนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 

บริษทั ชโย เจวี จ ากดั 

 

แกไ้ขชื่อบรษิทั จำกเดมิ “บรษิทั ชโย เจว ีจ ำกดั” แกไ้ขเป็น “บรษิทั บรหิำรสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจ ำกดั” โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยน
ชื่อบรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่15 มกรำคม พ.ศ. 2564 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 

บริษทั ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. จ่ำยเงนิปันผลปี พ.ศ. 2564 จำกก ำไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัของบรษิทั

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำ 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ จ ำนวนไม่เกนิ 61,739,790 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมมลูค่ำทัง้สิน้ไม่เกนิ 

30,869,895 บำท หรอืคดิเทยีบเป็นมลูค่ำเท่ำกบัอตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล 0.0333333 บำทต่อหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รำยใดมเีศษของหุน้

จำกกำรจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่ำว บรษิทัจะจ่ำยปันผลเป็นเงนิสดแทนในอตัรำ 0.0333333 บำทต่อหุน้ส ำหรบัเศษหุน้ดงักล่ำว และจ่ำย

ปันผลเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.0037037 บำท โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลวนัที ่21 พฤษภำคม 2564 

 

2. ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั  ครัง้ที่ 2 (CHAYO-W2) ในอตัรำส่วน 4:1 หรอื 5:1 หรอื 6:1 

(หุน้สำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ)ิ โดยไม่คดิมลูค่ำใหก้บัผูถ้อืหุน้ปัจจุบนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัจ ำนวนทุนทีช่ ำระแลว้หลงักำรใช้สทิธิ

แปลงใบส ำคญัแสดงสทิธใินวนัที ่31 มนีำคม 2564 เนื่องจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถออกไดเ้พยีงครึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่

ช ำระแล้วเท่ำนัน้ โดยหำกไม่มผีู้ใช้สทิธิแปลงใบส ำคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 บรษิัทจะสำมำรถออก CHAYO-W2 ได้ในอตัรำ 6:1 

เท่ำนัน้ 

 

3. ลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5,250,305.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 468,298,721.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 463,048,416 บำท โดย
วธิกีำรตดัหุน้สำมญัทีย่งัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 10,500,611 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

 
4. เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 323,398,859 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นมูลค่ำ 

161,699,429.50 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 463,048,416 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ ำนวน 624,747,845.50 บำท เพื่อรองรบั
กำรจ่ำยหุน้ปันผลและกำรปรบัสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W2 และกำรปรบัสทิธใิบสำคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 
 

บริษทั ชโย แคปปิตอล จ ากดั 

 

1. เจรจำซื้อหุน้คนืรอ้ยละ 6 จำกผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 300,000 หุน้ ในมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท คดิเป็นมลูค่ำ 3,000,000 บำท  

 

2. เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท คดิเป็นมูลค่ำ 50,000,000 บำท 

จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 50,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ ำนวน 100,000,000 บำท เพื่อน ำมำช ำระคนืเงนิกูแ้ละเพื่อเป็น

กำรลดตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
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