
บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บรษิทั ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิ

เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบั

งวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ

เจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิ

รวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,074,729,277 708,199,180 554,433,177 547,917,867

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใช ้- หมุนเวยีน 500,000 500,000 500,000 500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 1,478,121 1,570,108 1,209,335 1,303,008

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 7 23,538,638 25,580,699 158,051,604 91,165,593

สนิคา้คงเหลอื 1,103,773 1,146,147 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 21 ค) - - 2,063,000,000 1,321,200,100

เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 87,986,026 70,035,357 - -

ลูกหนี�เงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 8 123,135,717 60,992,991 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 4,842,888 8,568,074 4,560,261 7,879,845

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,317,314,440 876,592,556 2,781,754,377 1,969,966,413

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใช ้- ไมห่มุนเวยีน 8,911,196 8,723,362 1,721,903 1,611,680

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 9 2,045,795,066 1,692,878,187 113,195,858 110,738,994

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 545,149,973 300,449,973

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 22,129,284 7,836,466 23,623,600 9,217,166

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 11 353,885,229 188,009,951 - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 41,973,614 32,591,375 26,344,820 20,488,292

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 2,506,319 2,709,863 1,857,815 1,661,538

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 6,751 2,919 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 8,326,000 1,501,000 1,014,000 989,000

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,483,533,459 1,934,253,123 712,907,969 445,156,643

รวมสินทรพัย์ 4,800,847,899 2,810,845,679 3,494,662,346 2,415,123,056

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

______________________________________________________   กรรมการ

______________________________________________________   กรรมการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 12 47,668,313 43,472,067 16,045,157 22,562,961

สว่นของหนี�สนิภายใตส้ญัญาเชา่

ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 1,265,431 901,627 677,733 652,315

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 11,160,572 31,824,972 - -

สว่นของหุน้กูท้ ี�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 524,515,199 297,741,986 524,515,199 297,741,986

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 13 10,000,000 - 10,000,000 -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 21 ง) - 13,000,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลหรอืกจิการอื�น 13 850,000 - - -

ตั �วแลกเงนิ 13 - 119,565,119 - 119,565,119

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 8,023,133 349,550 255,964 -

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 8,305,151 9,666,226 2,031,240 2,247,436

รวมหนี�สินหมุนเวียน 611,787,799 516,521,547 553,525,293 442,769,817

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 13 4,009,102 2,430,917 1,919,392 2,430,917

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 13,946,180 38,805,133 - -

หุน้กู้ 13 792,110,619 1,082,392,468 792,110,619 1,082,392,468

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,382,891 7,727,684 7,455,549 7,034,878

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 37,762,159 16,281,157 221,388 248,100

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 121,000 121,000 245,000 245,000

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 856,331,951 1,147,758,359 801,951,948 1,092,351,363

รวมหนี�สิน 1,468,119,750 1,664,279,906 1,355,477,241 1,535,121,180

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 14

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,199,975,443 หุน้ 

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 599,987,722 599,987,722

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 

   หุน้สามญัจาํนวน 936,597,443 หุน้

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 468,298,722 468,298,722

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 14

      หุน้สามญัจาํนวน 953,687,188 หุน้

มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 476,843,594 476,843,594

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 

   หุน้สามญัจาํนวน 705,598,129 หุน้

  มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 352,799,065 352,799,065

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั - สุทธิ 14 1,482,082,703 454,166,376      1,482,082,703 454,166,376

สว่นตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั 14 (9,678,120) (9,678,120)                      -   -

ตน้ทุนรายการจากการเพิ�มทุนในบรษิทัยอ่ย 14 (3,885,750) -                      -   -

ทุนรอจดทะเบยีน 15 44,454,692 - 44,454,692 -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 12,583,811 12,583,811          12,583,811 12,583,811

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 461,500,882 320,548,606 123,220,305 60,452,624

รวมส่วนของบริษทัใหญ่      2,463,901,812     1,130,419,738      2,139,185,105       880,001,876

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม 868,826,337 16,146,035 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,332,728,149 1,146,565,773 2,139,185,105 880,001,876

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 4,800,847,899 2,810,845,679 3,494,662,346 2,415,123,056

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 17 164,817,466 106,362,877 15,863,466 6,168

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเรง่รดัหนี�สนิ 21 ก)        9,139,115      12,308,018 5,286,931 6,452,480

รายไดจ้ากการขาย                  -   1,893,994                  -   -

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 21 ก)     (38,805,303)     (29,123,250)       (4,814,974)       (4,605,313)

ตน้ทุนขาย             (1,934) (1,008,768)                  -   -

กาํไรขั �นต้น 135,149,344 90,432,871 16,335,423 1,853,335

รายไดอ้ื�น 21 ก)        1,812,566 665,978      40,721,364 20,626,653

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย      53,700,314                  -                    -                    -   

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     (18,366,525) (15,882,542)     (12,516,928) (10,661,659)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น     (57,960,589)     (20,519,377)       (8,883,812)                  -   

ตน้ทุนทางการเงนิ     (24,619,379) (13,485,615) (23,840,223) (12,621,998)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 89,715,731 41,211,315 11,815,824 (803,669)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 18     (18,508,280)       (9,533,093)       (2,014,873)          139,127

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 71,207,451 31,678,222 9,800,951 (664,542)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 71,207,451 31,678,222 9,800,951 (664,542)

การแบง่ปันกาํไร

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่      70,883,079 32,022,186 9,800,951 (664,542)

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม          324,372         (343,964)                  -                    -   

     71,207,451      31,678,222        9,800,951         (664,542)

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่      70,883,079 32,022,186 9,800,951 (664,542)

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม          324,372         (343,964)                  -                    -   

     71,207,451      31,678,222        9,800,951         (664,542)

กาํไรต่อหุ้น 20

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั (หุน้)     953,777,004     733,040,857     953,777,004     733,040,857

กําไรตอ่หุน้ขั �นพื�นฐาน 0.0743            0.0437 0.0103           (0.0009)

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด 0.0691            0.0419 0.0096           (0.0009)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 17 475,237,258 310,890,150 50,723,882 274,860

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเรง่รดัหนี�สนิ 21 ก)      31,334,275      39,384,061 16,658,808 22,698,927

รายไดจ้ากการขาย          134,310 2,191,696                  -   -

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 21 ก)    (109,511,053)     (85,018,671)     (16,011,758)     (13,749,411)

ตน้ทุนขาย         (139,317) (1,225,526)                  -   -

กาํไรขั �นต้น 397,055,473 266,221,710 51,370,932 9,224,376

รายไดอ้ื�น 21 ก)        6,081,327 2,231,060     182,518,481 123,610,333

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย      62,606,989 24,037,961                  -                    -   

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     (51,883,539) (48,483,806)     (35,933,208) (31,553,901)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 9    (132,841,596)     (61,422,456)     (31,219,611)                  -   

ตน้ทุนทางการเงนิ     (75,504,197) (32,931,784) (72,789,300) (30,400,157)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 205,514,457 149,652,685 93,947,294 70,880,651

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 18     (34,239,440)     (31,328,074)       (1,716,414)       (1,960,626)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 171,275,017 118,324,611 92,230,880 68,920,025

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 171,275,017 118,324,611 92,230,880 68,920,025

การแบง่ปันกาํไร

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่     170,415,475 118,997,543 92,230,880 68,920,025

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม          859,542         (672,932)                  -                    -   

    171,275,017     118,324,611      92,230,880      68,920,025

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่     170,415,475 118,997,543 92,230,880 68,920,025

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม          859,542         (672,932)                  -                    -   

    171,275,017     118,324,611      92,230,880      68,920,025

กาํไรต่อหุ้น 20

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถว่งนํ�าหนกั (หุน้)     855,081,444     733,040,857     855,081,444     733,040,857

กําไรตอ่หุน้ขั �นพื�นฐาน 0.1993            0.1623            0.1079            0.0940

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด 0.1793            0.1600 0.0970            0.0927

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ส่วนตํ�ากว่าทนุ

จากการรวม

ธรุกิจภายใต้ ต้นทนุรายการ จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุที�ออกและ ส่วนเกินมลูค่า การควบคมุ จากการเพิ�มทนุ - ทนุสาํรอง ยงัไม่ได้ เจ้าของ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสทุธิ เดียวกนั ในบริษทัย่อย ทนุรอจดทะเบียน ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิ�มหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 10 - - - - - - - - 138,000,010 138,000,010

การเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย 10 - - - - - - - - (3,000,000) (3,000,000)

การเพิ�มหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทัยอ่ย 10 - - - - - - - - 720,000,000 720,000,000

เพิ�มขึ�นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธิ

ที�จะซื�อหุน้สามญั 14, 15 97,529,379 1,027,916,327 - - 44,454,692 - - 1,169,900,398 - 1,169,900,398

หุน้ปันผล 14, 16 26,515,150 - - - - - (26,515,150) - - -

เงนิปันผล 16 - - - - - - (2,948,049) (2,948,049) - (2,948,049)

ตน้ทนุการเพิ�มทนุในบรษิทัยอ่ยระหว่างงวด - - - (3,885,750) - - - (3,885,750) (3,179,250) (7,065,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 170,415,475 170,415,475 859,542 171,275,017
-

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 476,843,594 1,482,082,703 (9,678,120) (3,885,750) 44,454,692 12,583,811 461,500,882 2,463,901,812 868,826,337 3,332,728,149

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การจดัตั �งบรษิทัยอ่ยในระหว่างงวด - - - - - - - - 1,575,000 1,575,000

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตอ่)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนรอ - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสทุธิ จดทะเบยีน ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 352,799,065 454,166,376 - 12,583,811 60,452,624 880,001,876

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เพิ�มขึ�นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 14, 15 97,529,379 1,027,916,327 44,454,692 - - 1,169,900,398

หุน้ปันผล 14, 16 26,515,150 - - - (26,515,150) -

เงนิปันผล 16 - - - - (2,948,049) (2,948,049)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 92,230,880 92,230,880

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 476,843,594 1,482,082,703 44,454,692 12,583,811 123,220,305 2,139,185,105

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

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 68,920,025 68,920,025

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 205,514,457 149,652,685 93,947,294 70,880,651

รายการปรบัปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,910,313 4,830,433 2,833,710 2,516,712

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 9 132,841,596 61,422,456 31,219,611 -

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,571,128) - 3,952 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จ่าย - 1,687,904 - 1,486,300

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (62,606,989) (24,037,961) - -

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 655,207 368,719 420,671 353,347

รายไดเ้งนิปันผล 21 ก) - - (80,000,000) (62,780,000)

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน - (314,209) - (314,209)

รายไดด้อกเบี�ย 17 (475,237,258) (310,890,150) (50,723,882) (274,860)

รายไดด้อกเบี�ยรบัอื�น (1,833,905) (1,200,410) (76,007,529) (39,305,524)

ตน้ทุนทางการเงนิ 75,504,197 32,931,784 72,789,300 30,400,157

การเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 2,158,061 15,894,359          6,848,251         2,013,732

สนิคา้คงเหลอื 42,374 (264,642)                    -   -

เงนิประกนัการซื�อเงนิใหส้นิเชื�อแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (17,950,669) (51,301,591)                    -                     -   

ลกูหนี�เงนิใหกู้ย้มื (61,162,931) (8,447,944) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 69,238 (6,743,512)          1,832,588        (7,591,839)

เงนิใหส้นิเชื�อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (373,109,677) (170,495,418)         (1,406,441)       (62,517,441)

ทรพัยส์นิรอการขาย 51,912,143 59,059,535 - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (6,825,000) 1,154,095 (25,000) 1,370,095

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 4,131,936 (181,462,299) (6,517,804)              17,879,333

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (611,075) (1,634,555) (216,196)           (4,045,926)

หนี�สนิไม่หมุนเวยีนอื�น - 31,000                    -   31,000

เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (523,169,110) (429,759,721) (5,001,475) (49,898,472)

รบัดอกเบี�ยรบัอื�น         1,737,092         1,120,489          2,290,551         2,016,075

รบัดอกเบี�ย      206,428,233      140,017,184        18,453,848            274,860

จ่ายดอกเบี�ย       (65,897,110)       (26,123,713) (63,463,055) (23,736,847)

จ่ายภาษเีงนิได้ (1,431,773) (18,951,691) - (1,791,676)

เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดาํเนินงาน (382,332,668) (333,697,452) (47,720,131) (73,136,060)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง - 60,467 - -

เงนิปันผลรบั - - 80,000,000 -

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน (22,000,000) - (22,000,000) -

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (1,518,633) (2,520,901) (902,976) (2,402,927)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่าย

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 2,334,935 - 22,075 -

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (450,000) - (450,000) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน - 99,618,992 -       99,618,992

เงนิสดจ่ายเพื�อการลงทุนในบรษิทัย่อย 10 - - (244,700,000) (1,925,000)

เงนิสดจ่ายเพื�อใหกู้ย้มืระยะสั �น

แก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 21 ค) - - (908,799,900) (305,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น

แก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง 21 ค) - - 167,000,000 75,000,000

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย 10 (3,000,000) -                    -   -

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากในกิจกรรมลงทุน (24,633,698) 97,158,558 (929,830,801) (134,708,935)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 20,000,000 40,289,980                    -                     -   

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (65,739,925) (18,742,915)                    -                     -   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 13 35,000,000 - 35,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 13 (25,000,000) - (25,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 21 ง) 2,000,000 -                    -                     -   

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 21 ง) (15,000,000) -                    -                     -   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �น

จากบุคคลหรอืกจิการอื�น 13 100,000 -                    -                     -   

เงนิสดจ่ายคนืสญัญาเช่าซื�อ (3,350,971) (1,071,240)            (486,107)           (258,818)

เงนิสดรบัจากตั �วแลกเงนิ - 114,408,674                    -        114,408,674

เงนิสดจ่ายคนืตั �วแลกเงนิ 13 (120,000,000)     (120,000,000)      (120,000,000)     (120,000,000)

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 13 (72,400,000)      294,250,000       (72,400,000)      294,250,000

เงนิสดรบัจากใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 14, 15 1,169,900,398                   -      1,169,900,398                   -   

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย 10 138,000,010 1,575,000                    -                     -   

เงนิสดรบัจากการออกหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทัย่อย 10 720,000,000 -                    -                     -   

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ 16 (2,948,049) (58,386) (2,948,049) (58,386)

เงนิสดจ่ายตน้ทุนเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยของบรษิทัย่อย (7,065,000) - - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,773,496,463 310,651,113 984,066,242 288,341,470

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 1,366,530,097 74,112,219 6,515,310 80,496,475

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,074,729,277 433,835,056 554,433,177 352,402,793

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการที�ไม่ใช่เงินสด :

รายการที�ไม่ใช่เงนิสดที�มสีาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืน

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี�

ซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ยเจา้หนี�เช่าซื�อ 5,293,000 3,500,000 -         3,500,000

จดัประเภทที�ดนิและอาคารประเภทจากอสงัหารมิทรพัย์

เพื�อการลงทุน 7,088,000 - 7,088,000                   -   

รบัชาํระหนี�เป็นทรพัยส์นิรอการขาย 11 155,180,432 81,488,517 - -

หุน้ปันผล 14,16 26,515,150 - 26,515,150 -

โอนเปลี�ยนประเภทเงนิกูย้มื 13 750,000 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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1 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวยงัคงส่งผล

ต่อเนื่องในรอบระยะเวลา 9 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ทําใหก้ระทบต่อยอดการปล่อยสนิเชื่อใหม่และการจดัเก็บหนี้ของกลุ่มกจิการ 

เพื่อรบัมอืกบัปัญหาการแพร่ระบาดครัง้นี้ กลุ่มกิจการจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่ เนื่องจากลูกหนี้เดิมได้รบัผลกระทบเรื่อง

ความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งกลุ่มกจิการก็ได้ติดตามสถานะลูกหนี้และฝ่ายจดัการได้ตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด 

และประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกี่ยวกบัมูลค่าของสนิทรพัย์และประมาณการหนี้สนิที่อาจจะเกดิขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถดําเนินธุรกิจ 

ไดบ้รรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธโ์ดยมกีารวางแนวทางและมาตรการเพิม่เตมิ เพื่อรบัมอืและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้อยู่อย่างต่อเนื่อง 

 

กลุ่มกจิการได้มแีนวทางในการช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการการช่วยเหลือของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะที่ 3 ซึ่งเริม่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยมมีาตรการผ่อนปรนชําระเงนิต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขและ

ระยะเวลาทีก่ลุ่มกจิการกําหนด 

 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมลีูกหนี้ทีไ่ดร้บัมาตรการผ่อนปรนระยะที ่3 รวม 409 ราย 

 

จากเหตุการณ์ดงักล่าวกลุ่มกจิการได้นําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  

 

ปัจจยัต่าง ๆ ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนโดยเฉพาะระยะเวลาในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ดงันัน้กลุ่มกจิการยงัคงอยู่ในระหว่างการตดิตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิดเพื่อใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี้ รวมทัง้ประเมนิผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยเฉพาะในส่วนของมูลค่ายุติธรรมสนิทรพัย์ที่คาดว่า 

จะไดร้บัภายหลงัมาตรการช่วยเหลอืเสรจ็สิน้ลง 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงินนโยบายการบญัชี 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างกาลและขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทย 

ทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกตา่งกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทํางบการเงนิสาํหรบั

ปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 

4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช้ และ

จํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มกจิการนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน โดยพจิารณาจากประเภทธุรกจิของ

กลุ่มกจิการเป็นเกณฑใ์นการกําหนดส่วนงาน 
 

กลุ่มกจิการดําเนินกจิการใน 5 ส่วนงานหลกัดงันี้ 

1) ส่วนงานธุรกจิบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

2) ส่วนงานธุรกจิเจรจาตดิตามและเร่งรดัหนี้สนิ 

3) ส่วนงานศูนยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้ 

4) ส่วนงานธุรกจิเงนิใหกู้ย้มื 

5) ส่วนงานธุรกจิซื้อ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลจําแนกตามส่วนงานธุรกจิในขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาล 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ  ส่วนงานธรุกิจ  

 บริหารสินทรพัย ์ เจรจาติดตาม ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซื้อ ขาย สินค้า  

 ด้อยคุณภาพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้า เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได ้ 161,825,842 10,864,836 -    2,991,624 192,755 175,875,057 

รายไดร้ะหว่างกจิการ -    (1,725,721) -    -    (192,755) (1,918,476) 

รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 161,825,842 9,139,115 -    2,991,624 -    173,956,581 
       

ตน้ทนุ (33,343,777) (6,871,184) -    (316,063) (177,169) (40,708,193) 

ตน้ทนุระหว่างส่วนงานธุรกจิ 1,725,721 -    -    -    175,235 1,900,956 

ตน้ทนุจากส่วนงานธุรกจิ (31,618,056) (6,871,184) -    (316,063) (1,934) (38,807,237) 
       

ผลการดําเนนิงานตามสว่นงาน 130,207,786 2,267,931 -    2,675,561 (1,934) 135,149,344 

ตน้ทนุทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้      (18,366,525) 
       

กําไรจากการดําเนินงาน      116,782,819 

รายไดอ้ืน่      1,812,566 

กําไรจากการจําหน่าย       

   ทรพัยส์นิรอการขาย      53,700,314 

ผลขาดทนุดา้นเครดติ 

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   

 

 

 

(57,960,589) 

ตน้ทนุทางการเงนิ      (24,619,379) 
       

กําไรกอ่นภาษเีงนิได ้      89,715,731 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้      (18,508,280) 

กําไรสุทธ ิ      71,207,451 
       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       

เมื่อปฏบิตัติามภาระ 

   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้   

 

 

 

64,186,959 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ

   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ   

 

 

 

165,282,502 

รวมรายได ้      229,469,461 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ  ส่วนงานธรุกิจ  

 บริหารสินทรพัย ์ เจรจาติดตาม ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซื้อ ขาย สินค้า  

 ด้อยคณุภาพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้า เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

รายได ้ 104,549,439 13,847,370 -    1,813,438 1,893,994 122,104,241 

รายไดร้ะหว่างกจิการ -    (1,539,352) -    -    -    (1,539,352) 

รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 104,549,439 12,308,018 -    1,813,438 1,893,994 120,564,889 

       

ตน้ทนุ (21,690,438) (8,758,987) -    (213,177) (1,008,768) (31,671,370) 

ตน้ทนุระหว่างส่วนงานธุรกจิ 1,539,352 -    -    -    -    1,539,352 

ตน้ทนุจากส่วนงานธุรกจิ (20,151,086) (8,758,987) -    (213,177) (1,008,768) (30,132,018) 

       

ผลการดําเนนิงานตามสว่นงาน 84,398,353 3,549,031 -    1,600,261 885,226 90,432,871 

ตน้ทนุทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้      (15,882,542) 

       

กําไรจากการดําเนินงาน      74,550,329 

รายไดอ้ืน่      665,978 

ผลขาดทนุดา้นเครดติ 

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     

 

(20,519,377) 

ตน้ทนุทางการเงนิ      (13,485,615) 

       

กําไรกอ่นภาษเีงนิได ้      41,211,315 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้      (9,533,093) 

กําไรสุทธ ิ      31,678,222 

       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       

เมื่อปฏบิตัติามภาระ 

   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     

 

14,458,371 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ

   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     

 

106,772,496 

รวมรายได ้      121,230,867 

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ  ส่วนงานธรุกิจ  

 บริหารสินทรพัย ์ เจรจาติดตาม ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซื้อ ขาย สินค้า  

 ด้อยคุณภาพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้า เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

รายได ้ 468,185,719 37,338,730 -    7,051,539 327,065 512,903,053 

รายไดร้ะหว่างกจิการ -    (6,004,455) -    -    (192,755) (6,197,210) 

รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 468,185,719 31,334,275 -    7,051,539 134,310 506,705,843 

       

ตน้ทนุ (92,305,774) (22,458,227) -    (751,507) (314,552) (115,830,060) 

ตน้ทนุระหว่างส่วนงานธุรกจิ 6,004,455 -    -    -    175,235 6,179,690 

ตน้ทนุจากส่วนงานธุรกจิ (86,301,319) (22,458,227) -    (751,507) (139,317) (109,650,370) 

       

ผลการดําเนนิงานตามสว่นงาน 381,884,400 8,876,048 -    6,300,032 (5,007) 397,055,473 

ตน้ทนุทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้      (51,883,539) 

       

กําไรจากการดําเนินงาน      345,171,934 

รายไดอ้ืน่      6,081,327 

กําไรจากการจําหน่าย       

   ทรพัยส์นิรอการขาย      62,606,989 

ผลขาดทนุดา้นเครดติ 

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     

 

(132,841,596) 

ตน้ทนุทางการเงนิ      (75,504,197) 

       

กําไรกอ่นภาษเีงนิได ้      205,514,457 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้      (34,239,440) 

กําไรสุทธ ิ      171,275,017 

       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       

เมื่อปฏบิตัติามภาระ 

   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     

 

97,751,497 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ

   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     

 

477,642,662 

รวมรายได ้      575,394,159 

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ  ส่วนงานธรุกิจ  

 บริหารสินทรพัย ์ เจรจาติดตาม ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซื้อ ขาย สินค้า  

 ด้อยคุณภาพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้า เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

รายได ้ 305,550,394 43,977,958 -    5,339,756 2,191,696 357,059,804 

รายไดร้ะหว่างกจิการ -    (4,593,897) -    -    -    (4,593,897) 

รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 305,550,394 39,384,061 -    5,339,756 2,191,696 352,465,907 

       

ตน้ทนุ (65,609,241) (23,243,239) -    (760,088) (1,225,526) (90,838,094) 

ตน้ทนุระหว่างส่วนงานธุรกจิ 4,593,897 -    -    -    -    4,593,897 

ตน้ทนุจากส่วนงานธุรกจิ (61,015,344) (23,243,239) -    (760,088) (1,225,526) (86,244,197) 

       

ผลการดําเนนิงานตามสว่นงาน 244,535,050 16,140,822 -    4,579,668 966,170 266,221,710 

ตน้ทนุทีไ่ม่สามารถปันสว่นได ้      (48,483,806) 

       

กําไรจากการดําเนินงาน      217,737,904 

รายไดอ้ืน่      2,231,060 

กําไรจากการจําหน่าย       

   ทรพัยส์นิรอการขาย      24,037,961 

ผลขาดทนุดา้นเครดติ 

   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     

 

(61,422,456) 

ตน้ทนุทางการเงนิ      (32,931,784) 

       

กําไรกอ่นภาษเีงนิได ้      149,652,685 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้      (31,328,074) 

กําไรสุทธ ิ      118,324,611 

       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       

เมื่อปฏบิตัติามภาระ 

   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้     

 

66,644,368 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ

   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ     

 

312,090,560 

รวมรายได ้      378,734,928 

 

กลุ่มกจิการดําเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้และกลุ่มกจิการไม่ไดม้ลีูกคา้รายใหญ่ ดงันัน้จงึไม่มคีวามจําเป็นในการแสดงขอ้มูลจําแนกตามส่วนงาน

ตามเขตทางภูมศิาสตรแ์ละตามลูกคา้รายใหญ่ 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ขอ้มูลต่อไปนี้แสดงการวเิคราะห์เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวธิีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัข้อมูล

สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

- ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 

- ขอ้มูลระดบัที่ 2 ได้แก่ ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคา

ตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 

- ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนทีม่สีาระสาํคญั 

 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหนี้การคา้ 7,493,579 7,446,216 3,516,115 3,868,200 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ -    - -    - 

ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 7,493,579 7,446,216 3,516,115 3,868,200 

ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 21 ข)) -    - 281,313 7,246,896 

ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ     

     ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 21 ข)) -    - 153,520,499 79,820,237 

รายไดค้า้งรบั (1) 7,560,000  9,735,473  -    -  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 814,062  364,724  699,677  221,415  

เงนิทดรองจ่าย 7,173,327      7,536,310  -    - 

อื่นๆ 497,670  497,976  34,000 8,845     

รวม 23,538,638 25,580,699 158,051,604 91,165,593 

 
(1)  กลุ่มกจิการมรีายได้ค้างรบัจากการขายทอดตลาดหลกัทรพัย์คํ้าประกนัของเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพจากกรมบงัคบัคดเีป็น

จํานวนเงนิ 7.56 ลา้นบาท 

 

ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งชําระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ไม่เกนิ 3 เดอืน 7,493,579 7,446,216 3,516,115 3,868,200 

3 - 6 เดอืน -    - -    - 

6 - 12 เดอืน -    - -    - 

มากกว่า 12 เดอืน -    - -    - 

รวมลูกหนี้การคา้ 7,493,579 7,446,216 3,516,115 3,868,200 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ -    - -    - 

รวมลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 7,493,579 7,446,216 3,516,115 3,868,200 

 

 

7,446,216 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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8 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 123,233,175 60,701,857 

หกั  ค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู ้ (18,842) (26,766) 

หกั  ดอกเบีย้รบัล่วงหน้า (1,368,387) - 

ดอกเบีย้คา้งรบั 1,289,771 317,900 

 123,135,717 60,992,991 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ - - 

ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 123,135,717 60,992,991 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไม่มลีูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหต์ามอายหุนี้ทีค่า้งชําระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ไม่คา้งชําระและคา้งชําระไม่เกนิ 1 เดอืน 119,733,175 60,701,857 

คา้งชําระมากกว่า 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 3,500,000 - 

คา้งชําระมากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน - - 

คา้งชําระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - 

คา้งชําระมากกว่า 12 เดอืน - - 

 123,233,175 60,701,857 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ -    - 

ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 123,233,175 60,701,857 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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9 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ - สุทธิ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 1,812,975,109 1,572,736,274 104,464,565  103,058,124  

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 455,731,099 210,424,843 39,950,904  7,680,870  

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ (222,911,142) (90,282,930) (31,219,611) - 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธ ิ 2,045,795,066 1,692,878,187 113,195,858 110,738,994 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพมกีารเปลี่ยนแปลงดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด – สุทธ ิ 1,692,878,187 110,738,994 

การซื้อเพิม่ 410,847,991 4,570,335 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 267,829,230 32,270,034 

หกั  การจําหน่าย (24,904,988) -   

หกั  ปิดบญัชดีว้ยการรบัชําระหนี้เป็นทรพัยส์นิรอการขาย (หมายเหตุ 11) (155,180,432) -   

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ (132,841,596) (31,219,611) 

หกั  รบัเงนิจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (12,833,326) (3,163,894) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 2,045,795,066 113,195,858 

 

เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหน์ับจากวนัที่ซื้อเงนิให้

สนิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

น้อยกว่า 1 ปี 814,481,323 624,404,102 44,455,205 103,058,124 

1 - 2 ปี 450,580,007 605,957,600 60,009,360 - 

2 - 3 ปี 322,573,836 228,002,792 -   - 

3 - 4 ปี 158,087,275 45,486,588 -   - 

4 - 5 ปี -   - -   - 

มากกว่า 5 ปี 67,252,668 68,885,192 -   - 

รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 1,812,975,109 1,572,736,274 104,464,565 103,058,124 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

บรษิทัลงทุนในบรษิทัย่อยซึ่งไดร้วมอยู่ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของกลุ่มกจิการ สดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยที่ถอืโดยบรษิทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนที่ถอืหุน้สามญั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้ 

 

   สดัส่วนของ ทุนหุ้นสามญัจดทะเบียน ทุนหุ้นสามญัชาํระแล้ว  วิธีราคาทุน 

   หุ้นสามญัท่ีถือ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม สดัส่วน 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   โดยบริษทัใหญ่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 การถือหุ้น พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั จดัตัง้ข้ึนในประเทศ ประกอบธรุกิจ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท 

           

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย จํากดั ประเทศไทย บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 99.99 200,000 200,000 200,000 200,000 99.99 212,050 212,050 

บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั  ประเทศไทย บรกิารเจรจา ตดิตามและเร่งรดั         

  หนี้และศนูยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้ 99.99 20,000 20,000 20,000 20,000 99.99 21,000 21,000 

บรษิทั ชโย แคปปิตอล จํากดั ประเทศไทย บรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคล 76.00 250,000 50,000 250,000 50,000 76.00 190,000 35,000 

บรษิทั 555 ชอ้ปป้ิง จํากดั ประเทศไทย ซื้อ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 70.00 7,000 7,000 7,000 7,000 70.00 4,900 4,900 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจํากดั ประเทศไทย บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 55.00 200,000 55,000 200,000 27,500 55.00 117,200 27,500 

        รวม 545,150 300,450 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 

 

1. เจรจาซื้อหุน้คนืรอ้ยละ 6 จากผูถ้อืหุน้ จํานวน 300,000 หุน้ ในมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมลูค่า 3,000,000 บาท  

 

2. เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 5,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมูลค่า 50,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 100,000,000 บาท เพื่อนํามาชําระคนืเงนิกู้และเพื่อเป็น

การลดตน้ทุนทางการเงนิ 

 

เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 9/2564 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน

จํานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 100,000,000 บาท  

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 250,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

 

บริษทั บริหารสินทรพัย ์ชโย เจวี จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ แก้ไขชื่อบรษิทั จากเดมิ “บรษิทั ชโย เจว ีจํากดั” 

แก้ไขเป็น “บรษิัท บรหิารสนิทรพัย์ ชโย เจว ีจํากดั” โดยบรษิัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบรษิัทกบักรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์ 

เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท บริหารสินทรพัย์ ชโย เจวี จํากัด ("บริษัทย่อย") ได้รบัใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

เพื่อประกอบธุรกิจเป็นกิจการบริหารสินทรพัย์ตามความในพระราชกําหนดกิจการบริหารสินทรพัย์  พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขแล้ว 

 

เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จํานวน 1,450,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจํานวน 7,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 865,000,000 บาท  

จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 55,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 920,000,000 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้ประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้สามญั

ทัง้หมด และเสนอขายหุ้นสามญัและหุ้นบุรมิสทิธิบางส่วนให้กบันักลงทุนจํานวน 8 ราย (โดยนักลงทุนไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั) ทัง้นี้บรษิัท 

บรหิารสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจํากดั ไดร้บัชําระค่าหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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11 ทรพัยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ทรพัยส์นิรอการขายมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 บาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 188,009,951 

รบัชําระหนี้เป็นทรพัยส์นิรอการขาย (หมายเหตุ 9) 155,180,432 

การซื้อเพิม่ 101,567,857 

การจําหน่าย (90,873,011) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 353,885,229 

 

12 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หนี้การคา้ 963,210 2,351,707 488,062 1,901,882 

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 21 ข)) -    - 188,010 202,223 

รายไดร้บัล่วงหน้า 31,509 608,865 -    - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,989,538 22,688,510 5,872,045 10,621,299 

ดอกเบีย้จ่ายคา้งจ่าย 9,054,712 9,310,562 8,932,189 9,304,109 

อื่น ๆ 1,147,857 8,512,423 564,851 533,448 

รวม  49,186,826 43,472,067 16,045,157 22,562,961 

 

 

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืม 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หมุนเวียน     

ตัว๋แลกเงนิ -    119,565,119 -    119,565,119 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น 850,000 -    -    -    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ     

   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 10,000,000 -    10,000,000 -    

หุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 524,515,199 297,741,986 524,515,199 297,741,986 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี :     

   หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,265,431 901,627 677,733 652,315 

   เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 11,160,572 31,824,972 -    - 

รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 547,791,202 450,033,704 535,192,932 417,959,420 

     

ไม่หมุนเวียน 

หุน้กู ้ 792,110,619 1,082,392,468 792,110,619 1,082,392,468 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 4,009,102 2,430,917 1,919,392 2,430,917 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 13,946,180 38,805,133 -    - 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 810,065,901 1,123,628,518 794,030,011 1,084,823,385 

     

รวมเงินกู้ยืม 1,357,857,103 1,573,662,222 1,329,222,943 1,502,782,805 

 

รายการเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิกูย้มื สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,570,329,678 1,499,699,573 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื 55,100,000 35,000,000 

การจ่ายคนืเงนิกู ้ (283,139,925) (217,400,000) 

โอนจดัประเภท 750,000 -    

ตดัจําหน่ายดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า 364,881 364,881 

ตดัจําหน่ายค่าบรกิารจดัหาเงนิกูย้มื 9,177,936 8,961,364 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,352,582,570 1,326,625,818 
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รายละเอยีดของเงนิกูย้มืมดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  ค่าบริการจดัหา  อตัรา  
 จาํนวนเงิน เงินกู้ยมืจ่ายล่วงหน้า  ดอกเบ้ีย กาํหนดชาํระ 

 บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564      

      

หุน้กู ้ 227,600,000 (461,158) 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้ 300,000,000 (2,623,643) 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้ 800,000,000 (7,889,381) 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 5,000,000 -    30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 MLR - 3.10 ทุกเดอืน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 5,000,000 -    16 มนีาคม พ.ศ. 2565 MLR - 3.10 ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 7,256,219 (91,656) ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ถงึ 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 

MLR - 0.75 ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 17,996,000 (53,811) ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

26 เมษายน พ.ศ. 2564  

ถงึ 26 มนีาคม พ.ศ. 2569 

MLR ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคล 

   หรอืกจิการอื่น 

850,000 -    เมื่อทวงถาม 7.50 เมื่อทวงถาม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  

ค่าบริการ 

จดัหาเงินกู้ยมื ดอกเบ้ียจา่ย  อตัรา  
 จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า  ดอกเบ้ีย กาํหนดชาํระ 

 บาท บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

       

ตัว๋แลกเงนิ   120,000,000   (70,000)  (364,881) 21 มกราคม พ.ศ. 2564 5.50 - 

หุน้กู ้  300,000,000  (2,258,014)  -    29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้  300,000,000  (4,569,368)  -    1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้  800,000,000   (13,038,164)  -    27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ   21,008,108   (52,083) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่  

 30 เมษายน พ.ศ. 2562 

ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ 2565 

MLR -2.00  ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ   16,384,037   (196,332) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่  

 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

ถงึ 31 มนีาคม พ.ศ 2567 

MLR -2.00  ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 33,600,000 (113,625) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่  

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ถงึ 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 

MLR -0.75 ทุกเดอืน 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ค่าบริการ 

จดัหาเงินกู้ยืม  อตัรา  

 จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า  ดอกเบีย้ กาํหนดชาํระ 

 บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564      

      

หุน้กู ้ 227,600,000 (461,158) 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้ 300,000,000 (2,623,643) 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้ 800,000,000 (7,889,381) 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 5,000,000 -    30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  MLR - 3.10 ทุกเดอืน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 5,000,000 -    16 มนีาคม พ.ศ. 2565 MLR - 3.10 ทุกเดอืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ค่าบริการ 

จดัหาเงินกู้ยืม ดอกเบีย้จ่าย  อตัรา  

 จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า  ดอกเบีย้ กาํหนดชาํระ 

 บาท บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

       

ตัว๋แลกเงนิ  120,000,000  (70,000)  (364,881) 21 มกราคม พ.ศ. 2564 5.50 - 

หุน้กู ้ 300,000,000   (2,258,014)  -    29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 6.25 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้ 300,000,000   (4,569,368)  -    1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้ 800,000,000   (13,038,164)  -    27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจํานวน 2.17 ล้านบาท  

(30 กนัยายน พ.ศ. 2563: 2.39 ลา้นบาท)  

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัได้คํ้าประกนัหนึ่งในสญัญาเงนิกู้ยมืของบรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ ชโย จํากดั (บรษิทัย่อย) เต็มจํานวน และ

บรษิัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั (บรษิัทย่อย) ได้นําอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนที่มีมูลค่าตามบัญชีจํานวน 5.90 ล้านบาท  

ไปวางเพื่อเป็นหลกัประกนัในสญัญาเงนิกูย้มืดงักล่าว6 
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14 ทุนเรือนหุ้น 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

    ส่วนตํา่กว่าทุน   

    จากการรวมธรุกิจ ต้นทุนรายการ  

 จาํนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสามญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ภายใต้การควบคมุ จากการเพ่ิมทุน  

 และชาํระแล้ว และชาํระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ เดียวกนั ในบริษทัย่อย รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  705,598,129   352,799,065   454,166,376   (9,678,120) -     797,287,321 

เพิม่ขึน้จากการใชใ้บสําคญัแสดงสทิธ ิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั 195,058,759 97,529,379 1,027,916,327 -    -    1,125,445,706 

หุน้ปันผล 53,030,300 26,515,150 -    -    -    26,515,150 

ตน้ทุนการเพิม่ทุนในบรษิัทย่อยระหว่างงวด -    -    -    -    (3,885,750) (3,885,750) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 953,687,188 476,843,594 1,482,082,703 (9,678,120) (3,885,750) 1,945,362,427 

       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  629,999,971   314,999,986   454,166,376   (9,678,120) -     759,488,242 

หุน้ปันผล  75,598,158   37,799,079   -     -    -     37,799,079 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  705,598,129   352,799,065   454,166,376   (9,678,120) -     797,287,321 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสามญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า  

 และชาํระแล้ว และชาํระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  705,598,129   352,799,065   454,166,376   806,965,441  

เพิม่ขึน้จากการใชใ้บสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 195,058,759 97,529,379 1,027,916,327 1,125,445,706 

หุน้ปันผล 53,030,300 26,515,150 -    26,515,150 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 953,687,188 476,843,594 1,482,082,703 1,958,926,297 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  629,999,971   314,999,986   454,166,376   769,166,362  

หุน้ปันผล  75,598,158   37,799,079   -     37,799,079  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  705,598,129   352,799,065   454,166,376   806,965,441  

 

เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดมิจํานวน 352,799,064.50 บาท เป็นจํานวน 397,760,302.50 บาท 

ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่เป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที ่4 

 

เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2564  ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนจํานวน 5,250,305.50 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดมิ 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 463,048,416 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 10,500,611 หุ้น   

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 273,878,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้

หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 136,939,305.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 463,048,416 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 

599,987,721.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลและการปรบัสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W2 และการปรบัสทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ

CHAYO-W1 

 

เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัได้จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดมิจํานวน 424,275,452.50 บาท เป็นจํานวน 476,843,594 บาท 

ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่เป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที ่5 

 

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่าทีจ่ดทะเบยีนไว ้บรษิทัตอ้งนํา

ค่าหุน้ส่วนเกนินี้ตัง้เป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกนิมลูค่าหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่าหุน้นี้จะนําไปจ่ายเงนิปันผลไม่ได ้
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15 ทุนรอจดทะเบียน 

 

เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้รบัชําระเงนิจากการใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั CHAYO-W1 ครัง้ที่ 6 รวมเป็นจํานวน   

44,454,692 บาท ซึง่บรษิทัไม่ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนชําระแลว้ ณ วนัสิน้งวดบญัช ี

 

16 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลสาํหรบัผลดําเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี

ปี 2563 จากกําไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0037037 บาท คดิเป็นเงนิ

จํานวน 2.95 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษิัทจํานวน 53.03 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา  

15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คดิเป็นมูลค่า 26.52 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0333333 บาทต่อหุ้น โดยบรษิัทได้จ่าย 

หุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่าวเมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

17 รายได้ดอกเบีย้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย ์     

   ดอ้ยคุณภาพ 161,825,842 104,549,439 15,863,466 6,168 

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มื 2,991,624 1,813,438 -    - 

รวม 164,817,466 106,362,877 15,863,466 6,168 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย ์     

   ดอ้ยคุณภาพ 468,185,719 305,550,394 50,723,882 274,860 

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มื 7,051,539 5,339,756 -    - 

รวม 475,237,258 310,890,150 50,723,882 274,860 

 

18 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายโดยใช้วธิีการประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัที่ใช้กบักําไรรวมทัง้ปีที่คาดว่า 

จะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงนิไดท้ี่ใช้ในงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คอื อตัรารอ้ยละ 

20 ต่อปี) 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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19 ภาระผกูพนั 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทั มภีาระผกูพนัดงัต่อไปนี้ 

 

19.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 435,500 433,741 404,000 318,480 

รวม 435,500 433,741 404,000 318,480 

 

19.2 หนังสือคํา้ประกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนังสอืคํ้าประกนั 3,040,997 2,929,469 2,220,985 2,111,680 

รวม 3,040,997 2,929,469 2,220,985 2,111,680 

 

หนังสอืคํ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศให้แก่บุคคลภายนอกสาํหรบัการดําเนินงานตามปกติของกลุ่มกิจการและบรษิัท 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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20 กาํไรต่อหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ทุนทีอ่อกและชําระแลว้ 953,687,188 671,998,858 953,687,188 671,998,858 

     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งน้ําหนักท่ีใช้     

   ในการคาํนวณ     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

   ทีใ่ชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 953,777,004 733,040,857 953,777,004 733,040,857 

การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด:     

   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั 72,032,297 31,568,442     72,032,297 31,568,442     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนักและ 

   หุน้สามญัทีค่าดว่าจะใชใ้นการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ปรบัลด 1,025,809,301 764,609,299 1,025,809,301 764,609,299 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ทุนทีอ่อกและชําระแลว้ 953,687,188 671,998,858 953,687,188 671,998,858 

     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งน้ําหนักท่ีใช้     

   ในการคาํนวณ     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนัก 

   ทีใ่ชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 855,081,444 733,040,857 855,081,444 733,040,857 

การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด:     

   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั 95,463,373 10,522,814     95,463,373 10,522,814     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนักและ 

   หุน้สามญัทีค่าดว่าจะใชใ้นการคาํนวณ 

   กําไรต่อหุน้ปรบัลด 950,544,817 743,563,671 950,544,817 743,563,671 

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มกีารใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั CHAYO-W1 ครัง้ที่ 4 จํานวน 85,640,458 หน่วย แปลงเป็น 

หุน้สามญัจํานวน 89,992,476 หุน้ ซึง่จดทะเบยีนเป็นทุนชําระแลว้เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มกีารใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครัง้ที่ 5 จํานวน 86,817,746 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจํานวน 105,136,283 หุน้ ซึง่จดทะเบยีนเป็นทุนชําระแลว้เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มกีารใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครัง้ที่ 6 จํานวน 6,802,519 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจํานวน 8,237,844 หุน้ และมกีารใช้สทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั CHAYO-W2 ครัง้ที่ 1 จํานวน 25,235 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจํานวน 25,235 หุน้ ซึง่การใชส้ทิธทิัง้สองครัง้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นทุนชําระแลว้ภายหลงัวนัสิน้งวด 

 

ใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั CHAYO-W1 ณ สิ้นงวด มยีอดคงเหลอืจํานวน 30,738,041 หน่วย ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

37,223,767 หุ้น คิดเป็นจํานวนหุ้นปรบัลดจํานวน 26,703,539 หุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และจํานวน 

78,320,581 หุน้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W2 ณ สิ้นงวด มยีอดคงเหลอืจํานวน 212,104,028 หน่วย ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัจํานวน 

212,104,028 หุน้ คดิเป็นจํานวนหุน้ปรบัลดจํานวน 45,328,758 หุน้สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และจํานวน 17,142,792

หุน้ สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

บริษัทคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน 

โดยใชจํ้านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืเสมอืนว่าได้ทําการเปลีย่นแปลงจํานวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชําระแล้วจากการจ่ายหุน้ปันผล 

โดยใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจํานวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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21 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการกบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่เกิดขึ้นทําตามประเพณีการค้าและตามสญัญาต่อไปนี้ เพิม่เติมจากงบการเงนิสําหรบังวดปีบญัชี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

  

คุณววิฒัน์ กรมดษิฐ ์ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายได้จากการให้บริการเร่งรดัหน้ีสิน     

   บรษิทัย่อย - - 329,834 241,206 

 - - 329,834 241,206 

     

ต้นทุนการให้บริการ     

ค่าเช่า     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 42,000 42,000 -    - 

   ผูถ้อืหุน้ 75,000 75,000 75,000 75,000 

 117,000 117,000 75,000 75,000 

     

รายได้อ่ืน     

รายไดค้่าเช่า     

   บรษิทัย่อย - - 315,000 585,000 

 - - 315,000 585,000 

     

ค่าบรหิารงาน     

   บรษิทัย่อย - - 8,100,000 6,480,000 

 - - 8,100,000 6,480,000 

     

รายไดด้อกเบีย้     

   บรษิทัย่อย - - 31,696,055 13,161,547 

 - - 31,696,055 13,161,547 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายได้จากการให้บริการเร่งรดัหน้ีสิน     

   บรษิทัย่อย - - 977,076 577,700 

 - - 977,076 577,700 

     

ต้นทุนการให้บริการ     

ค่าเช่า     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 126,000 126,000 -    - 

   ผูถ้อืหุน้ 225,000 175,000 225,000 175,000 

 351,000 301,000 225,000 175,000 

     

รายได้อ่ืน     

รายไดค้่าเช่า     

   บรษิทัย่อย - - 945,000 1,755,000 

 - - 945,000 1,755,000 

     

ค่าบรหิารงาน     

   บรษิทัย่อย - - 24,300,000 19,440,000 

 - - 24,300,000 19,440,000 

     

เงนิปันผลรบั     

   บรษิทัย่อย - - 80,000,000 62,780,000 

 - - 80,000,000 62,780,000 

     

รายไดด้อกเบีย้     

   บรษิทัย่อย - - 74,683,276 38,367,287 

 - - 74,683,276 38,367,287 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการให้และรบับริการ ดอกเบีย้ค้างรบั และดอกเบีย้ค้างจ่าย 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั :     

   บรษิทัย่อย -    - 281,313 7,246,896 

รวมลูกหนี้กจิการ     

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) -    - 281,313 7,246,896 
     

ดอกเบีย้ค้างรบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั :     

   บรษิทัย่อย -    - 153,520,499 79,820,237 

รวมดอกเบีย้คา้งรบักจิการ     

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) -    - 153,520,499 79,820,237 
     

เจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั :     

   บรษิทัย่อย -    - 188,010 202,223 

รวมเจา้หนี้กจิการ     

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) -    - 188,010 202,223 
     

ดอกเบีย้ค้างจ่ายกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั :     

   บุคคล - 4,274 - - 

รวมดอกเบีย้คา้งจ่ายกจิการ     

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 4,274 - - 
 

ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และ  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด -    - 1,321,200,100 688,200,100 

เงนิใหกู้ย้มืระหว่างงวด     

   บรษิทัย่อย - - 908,799,900 733,000,000 

เงนิกูจ่้ายคนืระหว่างงวด     

   บรษิทัย่อย - - (167,000,000) (100,000,000) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด -     - 2,063,000,000 1,321,200,100 
 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื่อนไขการกู้ยมืปกต ิเงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมกีําหนดจ่ายชําระคนื 

เมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 5.50 ถงึ 6.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 5.50 ถงึ 6.25 ต่อปี) กลุ่มกจิการ

ไม่ไดต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในรอบไตรมาสปัจจุบนั และรอบปีบญัช ีพ.ศ. 2563 สาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว  
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ง) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และ  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท  
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด 13,000,000 - - - 

เงนิกูย้มืระหว่างงวด     

   บุคคล 2,000,000 13,000,000 - - 

เงนิกูจ่้ายคนืระหวา่งงวด     

   บุคคล (15,000,000) - - - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด -    13,000,000 - - 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีหลักประกนั โดยกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 6 ต่อปี) 

 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ รวมถงึกรรมการ และผูม้อีํานาจในการจดัการ คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 3,626,000 3,613,500 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 105,119 67,575 

รวม 3,731,119 3,681,075 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 13,835,500 12,417,600 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 315,357 202,724 

รวม 14,150,857 12,620,324 
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22 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

เมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิมจํานวน 476,843,594 บาท เป็นจํานวน 480,975,133.50 บาท 

ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่เป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที ่6 

 

เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินุมตัดิงัตอ่ไปนี ้

 

1. ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 599,985,518 บาท 

โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจํ้าหน่ายจํานวน 4,407 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

2. เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 47,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท คดิเป็นมูลค่า 23,500,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 599,985,518 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 623,485,518 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิอง

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 และการปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W2 

 

เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2564 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 

 

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 30 หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ใหม่ หรอืประมาณ 40,376,256 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท รวมมูลค่าทัง้สิน้ 20,188,128 บาท หรอืคดิเทยีบเป็นมลูค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายเงนิปันผล 0.0166667 บาทต่อหุน้ บรษิทัจะ

จ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทน หากผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าว และจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 

0.0018519 บาท โดยบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลภายในวนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,160,065 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 

20,080,032.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน 623,485,518 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 643,565,550.50 บาท เพื่อ

รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

 

23 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
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