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ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย 

(กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ  .ศ .  2564 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ  
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี

ต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบรษิัท 

ตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่า

หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสาํคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรือ่งเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหล่าน้ี 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชือ่แก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ 
 

 

อา้งองิถงึ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.21 เรื่อง นโยบายการ

บญัชเีกี่ยวกบัการรบัรูร้ายได้ รายได้ดอกเบี้ยจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่

สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพมสีดัส่วนรอ้ยละ 79.66 ของรายได้รวมของ

กลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงนิให้สนิเชื่อแก่

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า 

จะเก็บได้ในอนาคตสําหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภาพ 

ตามคุณภาพ ชนิด และอายุของหน้ี โดยอา้งองิกบัสถติกิารเก็บหน้ี

ในอดตีทัง้หมดคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 

ขา้พเจา้ใหค้วามสําคญักบัการตรวจสอบรายได้ดอกเบี้ยจากเงนิให้

สนิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ เน่ืองจากผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ

ในการกําหนดสมมติฐานเพื่อประมาณการรายได้ อีกทัง้รายได้

ดงักล่าวมนียัสาํคญัต่องบการเงนิรวม 

 

ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจหลกัเกณฑท์ีผู่บ้รหิารใชใ้นการรบัรูร้ายได้

ดอกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และขา้พเจา้ได้

ประเมนิความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ดงักล่าวกบัวธิปีฏิบตัิของ

บรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจถงึกระบวนการในการประมาณการกระแส

เงนิสดและอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัเริม่แรก  

 

ข้าพเจ้าทําการสุ่มทดสอบการประมาณการกระแสเงินสด อัตรา

ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชใ้นการประมาณ

กระแสเงนิสดและอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ณ วนัที่ทําการซื้อเงนิให้

สนิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ซึง่รวมถงึการประเมนิความเหมาะสม

ของปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการประมาณการกระแสเงนิสดและอตัรา

ดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ณ วนัแรกอนัได้แก่ อตัราร้อยละของการลดหน้ี 

อตัราร้อยละที่ลูกหน้ีจะชําระหน้ี สถานะทางคดีของลูกหน้ี มูลค่า

ของหลกัประกนั และการจดัสรรตน้ทุนสาํหรบัลกูหน้ีแต่ละราย 

 

ขา้พเจา้ไดท้ําการสุ่มทดสอบการคาํนวณรายไดด้อกเบี้ยจากเงนิให้

สนิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ รวมถงึไดสุ้่มทดสอบการรบัชําระเงนิ

ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 

จากวธิกีารตรวจสอบทีไ่ดป้ฏบิตัขิา้งตน้ ขา้พเจา้ไม่พบขอ้ผดิพลาด

ทีม่สีาระสาํคญั 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นสาํหรบัเงิน 

ให้สินเชือ่แก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ 

 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเชื่อแก่

สินทรพัย์ด้อยคุณภาพก่อนหกัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นจํานวน

เงิน 3,123.79 ล้านบาท และ 373.51 ล้านบาท ตามลําดับ และ         

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงินรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวนเงนิ 267.80 ลา้นบาท และ 

39.01 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.57 และร้อยละ 10.44 ของ

ยอดเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ตามลาํดบั 

 

อา้งองิถงึ หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.6 เรื่อง นโยบายการ

บญัชเีกี่ยวกบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ กลุ่มกิจการ

บนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อย

คุณภาพ เมื่อพบว่ามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดใน

อนาคตทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่คาํนวณคดิลดตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ี

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับการตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เน่ืองจากผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่

สาํคญัในการกําหนดสมมตฐิานเกีย่วกบัประมาณการของกระแสเงนิ

สด และผลกระทบทางเศรษฐกจิในอนาคต เพื่อประมาณการค่าเผือ่

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อีกทัง้ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ดงักล่าวมนีัยสาํคญัต่องบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

ขา้พเจา้ไดท้ําความเขา้ใจหลกัเกณฑท์ีผู่บ้รหิารใชใ้นการรบัรูค้่าเผื่อ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรบัเงนิให้สนิเชื่อแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 

ขา้พเจา้ไดสุ้ม่ตวัอยา่งลกูหน้ีเพือ่ประเมนิสนิเชื่อรายตวั และประเมนิ

ความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการ

กระแสเงนิสดในอนาคตโดยเปรยีบเทยีบกบัผลการเก็บหน้ีในอดตี

ตามประเภทของสนิเชื่อ นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบกระแสเงนิ

สดที่คาดว่าจะได้จากการขายหลกัประกนั โดยตรวจราคาประเมนิ

ของหลกัประกนักบัรายงานประเมนิหลกัประกนัล่าสุดซึ่งประเมนิ

โดยผู้ประเมนิอิสระและคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้จากสว่นสญูเสยีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เป็นรายลกูหน้ี 

 

ขา้พเจ้าใหผู้ช้ํานาญการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศสอบทานความ

น่าเชื่อถอืของขอ้มูลลูกหน้ีทีอ่ยู่ในระบบ และความถูกต้องของการ

คาํนวณโดยระบบ 

 

จากวธิกีารตรวจสอบทีไ่ดป้ฏบิตัขิา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่า สมมตฐิานที่

ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานสนบัสนุน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปีภายหลงัวนัที่ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่น 

มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ

วา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร 

เรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการ

ดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี

ซึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 

แต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และ 

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบั

การสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรอื 

การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูล 

ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัช ี

ที่ได้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมี

นัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มี

สาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอื

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิภายใน

กลุ่มกจิการเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบ

กลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สําคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้

ประเดน็ที่มนีัยสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ของขา้พเจา้ 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ 

ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่า

กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
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จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควร

สื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่

ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 1,332,204,275 708,199,180 496,523,204 547,917,867

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช ้- หมนุเวยีน 11 500,000 500,000 500,000 500,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจาํหน่าย 13 1,486,883 1,570,108 1,216,818 1,303,008

ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื 12 46,377,511 25,580,699 174,228,369 91,165,593

สนิคา้คงเหลอื 14 1,087,723 1,146,147 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 37.5 - - 2,093,799,900 1,321,200,100

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 15 71,300,826 70,035,357 - -

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มืทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี - สุทธิ 16 335,850,463 60,992,991 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 21,009,485 8,568,074 19,273,075 7,879,845

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,809,817,166 876,592,556 2,785,541,366 1,969,966,413

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช ้- ไมห่มนุเวยีน 11 8,915,080 8,723,362 1,725,208 1,611,680

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 17 2,855,988,012 1,692,878,187 334,502,985 110,738,994

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 16 2,744,893 - - -

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 18 - - 545,149,973 300,449,973

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ - สุทธิ 19 12,496,315 7,836,466 23,340,329 9,217,166

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 20 332,826,954 188,009,951 - -

ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 21 56,645,225 32,591,375 26,975,967 20,488,292

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 22 2,661,899 2,709,863 2,090,476 1,661,538

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 22,581 2,919 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 7,758,500 1,501,000 716,500 989,000

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,280,059,459 1,934,253,123 934,501,438 445,156,643

รวมสินทรพัย์ 5,089,876,625 2,810,845,679 3,720,042,804 2,415,123,056

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 24 82,438,418 43,472,067 36,976,721 22,562,961

ส่วนของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 1,133,149 901,627 567,760 652,315

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 25 28,757,975 31,824,972 19,990,000 -

ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชาํระภายในหนงึปี 25 298,132,847 297,741,986 298,132,847 297,741,986

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 37.6 - 13,000,000 - -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรอืกจิการอนื 25 850,000 - - -

ตวัแลกเงนิ 25 - 119,565,119 - 119,565,119

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 7,603,900 349,550 152,706 -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 9,581,995 9,666,226 3,385,280 2,247,436

รวมหนีสินหมุนเวียน 428,498,284 516,521,547 359,205,314 442,769,817

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 5,109,783 2,430,917 3,170,767 2,430,917

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 22,707,614 38,805,133 9,760,411 -

หุน้กู้ 25 1,118,283,827 1,082,392,468 1,118,283,827 1,082,392,468

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 8,601,293 7,727,684 7,595,772 7,034,878

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 23 48,567,419 16,281,157 1,552,668 248,100

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 121,000 121,000 245,000 245,000

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,203,390,936 1,147,758,359 1,140,608,445 1,092,351,363

รวมหนีสิน 1,631,889,220 1,664,279,906 1,499,813,759 1,535,121,180

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 27

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 1,287,347,292 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 643,673,646 643,673,646

      (พ.ศ. 2563: หุน้สามญัจาํนวน 936,597,443 หุน้ 

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

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 961,950,267 หุน้ 

      มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 480,975,134 480,975,134

      (พ.ศ. 2563: หุน้สามญัจาํนวน 705,598,129 หุน้ 

         มลูค่าทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 352,799,065 352,799,065

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - สุทธิ 1,522,611,805 454,166,376 1,522,611,805 454,166,376

ส่วนตํากว่าทนุจากการรวมธรุกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -

ต้นทนุรายการจากการเพมิทนุในบรษิทัย่อย (3,885,750) - - -

ทนุรอจดทะเบยีน 28 92,417,459 - 92,417,459 -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทนุสํารองตามกฎหมาย 29 17,522,975 12,583,811 17,522,975 12,583,811

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 487,013,366 320,548,606 106,701,672 60,452,624

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,586,976,869 1,130,419,738 2,220,229,045 880,001,876

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 871,010,536 16,146,035 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,457,987,405 1,146,565,773 2,220,229,045 880,001,876

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,089,876,625 2,810,845,679 3,720,042,804 2,415,123,056

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบยี 31 655,454,987 424,795,663 73,089,108 10,221,442

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหนีสนิ 37.1 40,112,269 51,324,636 21,136,698 29,159,355

รายไดจ้ากการขาย 24,820,321 2,997,185 - -

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 33, 37.2 (156,209,351) (115,422,724) (21,227,983) (18,578,894)

ตน้ทุนขาย 14, 33 (21,166,225) (1,902,148) - -

กาํไรขนัต้น 543,012,001 361,792,612 72,997,823 20,801,903

รายไดอ้นื 32, 37.3 9,424,949 4,023,887 226,613,195 153,927,361

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัย์สนิรอการขาย 75,975,797 37,238,875 - -

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 33 (70,050,328) (67,985,166) (48,560,942) (42,332,912)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (177,800,209) (87,057,664) (39,007,814) -

ตน้ทุนทางการเงนิ 34 (112,801,316) (52,701,608) (109,718,965) (49,324,789)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 267,760,894 195,310,936 102,323,297 83,071,563

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 35 (45,718,164) (40,506,107) (3,540,020) (4,117,367)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 222,042,730 154,804,829 98,783,277 78,954,196

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 26 - (2,819,323) - (2,276,964)

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 23 - 563,865 - 455,393

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

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

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

   การเปลยีนแปลงในมลูค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย - - - -

   ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - - -

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 222,042,730 152,549,371 98,783,277 77,132,625

      
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 218,998,989 155,353,886 98,783,277 78,954,196

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 3,043,741 (549,057) - -

222,042,730 154,804,829 98,783,277 78,954,196

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 218,998,989 153,098,428 98,783,277 77,132,625

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 3,043,741 (549,057) - -

222,042,730 152,549,371 98,783,277 77,132,625

กาํไรต่อหุ้น 36

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (หุน้) 911,511,184 776,150,105 911,511,184 776,150,105

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.2403 0.2002 0.1084 0.1017

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 0.2196 0.1947 0.0991 0.0990

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ส่วนตาํกว่าทุนจาก ต้นทุนรายการ จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมลูค่า การรวมธุรกิจภายใต้  จากการเพิมทุน  ทุนรอ - ทุนสาํรอง ยงัไมไ่ด้ เจ้าของ ไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญัสทุธิ การควบคมุเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย จดทะเบยีน ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคมุ ผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท  บาท  บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื 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

การเปลียนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรบัปี

การเพมิหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - 138,000,010 138,000,010

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - (3,000,000) (3,000,000)

การเพมิหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - 720,000,000 720,000,000

เพมิขนึจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั 27, 28 101,660,919 1,068,445,429 - - 92,417,459 - - 1,262,523,807 - 1,262,523,807

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - - - - 4,939,164 (4,939,164) - - -

หุน้ปันผล 27, 30 26,515,150 - - - - - (42,831,173) (16,316,023) - (16,316,023)

เงนิปันผล 30 - - - - - - (4,763,892) (4,763,892) - (4,763,892)

ตน้ทุนการเพมิทุนในบรษิทัยอ่ยระหว่างงวด - - - (3,885,750)           - - - (3,885,750) (3,179,250) (7,065,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - - 218,998,989 218,998,989 3,043,741 222,042,730

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 480,975,134 1,522,611,805 (9,678,120) (3,885,750) 92,417,459 17,522,975 487,013,366 2,586,976,869 871,010,536 3,457,987,405

ยอดคงเหลอื 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

การเปลียนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรบัปี

การจดัตงับรษิทัยอ่ยในระหว่างปี 27 - - - - - - - - 2,100,007 2,100,007

สาํรองตามกฎหมาย 29 - - - - - 3,947,711 (3,947,711) - - -

หุน้ปันผล 30 37,799,079 - - - - - (43,049,386) (5,250,307) - (5,250,307)

เงนิปันผล 30 - - - - - - (4,783,884) (4,783,884) - (4,783,884)

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

ยอดคงเหลอื 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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนรอ - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ จดทะเบียน ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผู้ถือหุ้น 

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

เพมิขนึจากการใชใ้บสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั 27, 28 101,660,919 1,068,445,429 92,417,459 - - 1,262,523,807

สํารองตามกฎหมาย 29 - - - 4,939,164 (4,939,164) -

หุน้ปันผล 27, 30 26,515,150 - - - (42,831,173) (16,316,023)

เงนิปันผล 30 - - - - (4,763,892) (4,763,892)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 98,783,277 98,783,277

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 480,975,134 1,522,611,805 92,417,459 17,522,975 106,701,672 2,220,229,045

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

สํารองตามกฎหมาย 29 - - - 3,947,711 (3,947,711) -

หุน้ปันผล 27, 30 37,799,079 - - - (43,049,386) (5,250,307)

เงนิปันผล 30 - - - - (4,783,884) (4,783,884)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - - 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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

13



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 267,760,894 195,310,936 102,323,297 83,071,563

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,901,363 6,466,124 4,116,395 3,437,302

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 177,800,209 87,057,664 39,007,814 -

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 32 (1,571,128) - 3,952 -

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (75,975,797) (37,238,875) - -

รายไดเ้งนิปันผล 30 - - (80,000,000) (62,780,000)

การเปลยีนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุ 32 - (379,360) - (379,360)

รายไดด้อกเบยี 31 (655,454,987) (424,795,663) (73,089,108) (10,221,442)

รายไดด้อกเบยีรบัอนื 32 (3,643,139) (1,503,416) (108,281,799) (55,965,802)

ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 26 873,609 1,175,279 560,894 1,091,588

ต้นทนุทางการเงนิ 34 112,801,316 52,701,608 109,718,965 49,324,789

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนอีนื (20,741,312) 9,793,349 5,010,216 (4,321,492)

สนิคา้คงเหลอื 58,424 (1,146,147) - -

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (1,265,469) (51,607,922) - -

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื (275,074,812) (18,830,497) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (17,205,755) (8,248,941) (13,475,687) (6,851,730)

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (1,131,898,034) (585,329,507) (216,085,748) (103,058,124)

ทรพัยส์นิรอการขาย 89,062,903 88,373,428 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (6,257,500) 856,595 272,500 1,247,595

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 22,566,758 (186,844,411) (1,902,263) 2,694,691

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 665,769 3,335,253 1,137,844 (711,660)

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื - 31,000 - 31,000

เงนิสด (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (1,510,596,688) (870,823,503) (230,682,728) (103,391,082)

รบัดอกเบยีรบัอนื 3,531,897 1,503,416 20,184,725 3,717,790

รบัดอกเบยี  286,011,325 187,903,114 26,403,051 2,540,572

จา่ยดอกเบยี (103,639,727) (66,717,478) (101,799,133) (63,215,069)

จา่ยภาษเีงนิได้ (1,431,774) (17,527,543) - (2,369,620)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (1,326,124,967) (765,661,994) (285,894,085) (162,717,409)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง 1,653 670,090 1,455 684,588

เงนิปันผลรบั 30 - - 80,000,000 62,780,000

เงนิสดจา่ยเพอืลงทนุในเงนิลงทนุระยะสนั - - - -

เงนิสดจา่ยเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 37.5 - - (1,034,799,900) (733,000,000)

เงนิสดรบัเพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 37.5 - - 262,200,100 100,000,000

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 21 (3,193,905) (878,102) (2,496,198) (760,128)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 21 2,395,435 - 51,075 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 19 (27,190,000) (40,187) (22,000,000) -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22 (770,000) (1,315,430) (720,000) (1,250,430)

เงนิสดจา่ยเพอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

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

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุ - 100,522,857 - 100,522,857

เงนิสดจา่ยเพอืการลงทนุในบรษิทัย่อย 18 (3,000,000) - (244,700,000) (77,449,983)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (31,756,817) 98,259,711 (962,463,468) (549,170,390)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 50,000,000 40,550,000 30,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25 (69,141,925) (26,579,905) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 25 35,000,000 - 35,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 25 (35,000,000) - (35,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 37.6 2,000,000 13,000,000 - -

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 37.6 (15,000,000) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากเงนิกูย้มืระยะสนั

จากบุคคลหรอืกจิการอนื 100,000 - - -

เงนิสดจา่ยคนืสญัญาเช่า (4,866,121) - (897,025) -

เงนิสดรบัจากตวัแลกเงนิ 25 - 120,000,000 - 120,000,000

เงนิสดจา่ยคนืตวัแลกเงนิ 25 (120,000,000) (120,000,000) (120,000,000) (120,000,000)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 25 1,130,100,000 1,100,000,000 1,130,100,000 1,100,000,000

เงนิสดจา่ยคนืหุน้กู้ 25 (1,100,000,000) (105,000,000) (1,100,000,000) (105,000,000)

เงนิสดรบัจากใชใ้บสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั 1,262,523,807 - 1,262,523,807 -

เงนิสดจา่ยคนืสญัญาเช่า - (3,407,592) - (2,316,768)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย 138,000,010 2,100,007 - -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทัย่อย 720,000,000 - - -

เงนิสดจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ 30 (4,763,892) (4,783,884) (4,763,892) (4,783,884)

เงนิสดจา่ยตน้ทนุรายการจากการเพมิทนุในบรษิทัย่อย (7,065,000) - - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,981,886,879 1,015,878,626 1,196,962,890 987,899,348

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 624,005,095 348,476,343 (51,394,663) 276,011,549

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,332,204,275 708,199,180 496,523,204 547,917,867

รายการทีไม่ใช่เงินสด :

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสําคญัสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี 

ซอืทดีนิ อาคาร อปุกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าซอื 5,293,000 5,400,000 - 5,400,000

จดัประเภททดีนิและอาคารประเภทจากอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 21,533,745 - 7,088,000 -

รบัชาํระหนีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย 157,904,109 163,922,442 - -

หุน้ปันผล 42,831,173 37,799,079 42,831,173 37,799,079

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

17 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้

ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

เลขที ่44/499-504 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

 

การประกอบการธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) สามารถสรุปไดด้งัน้ี ประกอบกจิการเจรจาตดิตามและเร่งรดัหน้ีสนิ 

บรหิารสนิทรพัยจ์ากการรบัซื้อหรอืรบัโอนสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพทัง้ทีม่หีลกัประกนัและไม่มหีลกัประกนัจากสถาบนัการเงนิ และบรษิทัใหบ้รกิาร

สนิเชื่อ กจิการศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ กจิการเงนิใหกู้ย้มื และกจิการซือ้ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 

 

กลุ่มกิจการได้รบัใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเป็นกจิการบรหิารสนิทรพัย์ตามความในพระราชกําหนดกจิการ

บรหิารสนิทรพัย ์พ.ศ. 2541 เมือ่วนัที ่21 มนีาคม พ.ศ. 2557 

 

เมือ่วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2561 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดอ้นุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทั เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

เอม็ เอ ไอ (MAI) และเมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตใหย้า้ยหลกัทรพัยเ์ขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์(SET) 

โดยใชช้ื่อยอ่ในการซือ้ขายหลกัทรพัยว์า่ “CHAYO” 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

2 เหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างปีท่ีรายงาน 

 

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

ต่อเน่ืองในรอบระยะเวลาสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทาํใหก้ระทบต่อยอดการปล่อยสนิเชื่อใหม่และการจดัเกบ็หน้ีของกลุ่มกจิการ 

เพื่อรบัมอืกบัปัญหาการแพร่ระบาดครัง้น้ี กลุ่มกิจการจงึได้เพิม่ความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อใหม่ เน่ืองจากลูกหน้ีเดิมได้รบัผลกระทบเรื่อง

ความสามารถในการชําระหน้ี ซึ่งกลุ่มกจิการกไ็ดต้ดิตามสถานะลูกหน้ีและฝ่ายจดัการไดต้ดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลช้ดิ 

และประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกี่ยวกบัมูลค่าของสนิทรพัยแ์ละประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถดําเนินธุรกจิ 

ไดบ้รรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธโ์ดยมกีารวางแนวทางและมาตรการเพิม่เตมิ เพือ่รบัมอืและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

 

กลุ่มกจิการได้มแีนวทางในการช่วยเหลอืลูกหน้ีทีไ่ด้รบัผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการการช่วยเหลอืของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะที่ 3 ซึ่งเริม่ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยมมีาตรการผ่อนปรนชําระเงนิต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขและ

ระยะเวลาทีก่ลุ่มกจิการกําหนด 

 

ทัง้น้ี ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมลีกูหน้ีทีไ่ดร้บัมาตรการผอ่นปรนระยะที ่3 รวม 409 ราย 

 

จากเหตุการณ์ดงักล่าวกลุ่มกจิการไดนํ้าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  

 

ปัจจยัต่าง ๆ ยงัคงมคีวามไมแ่น่นอนโดยเฉพาะระยะเวลาในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ดงันัน้กลุ่มกจิการยงัคงอยูใ่นระหวา่งการตดิตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชดิเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ี รวมทัง้ประเมนิผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้โดยเฉพาะในส่วนของมูลค่ายุตธิรรมสนิทรพัย์ที่คาดว่า 

จะไดร้บัภายหลงัมาตรการช่วยเหลอืเสรจ็สิน้ลง 
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3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกั 

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการจดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้นเรื่องที่

อธบิายไวเ้ป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัช ี

 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและการใชดุ้ลยพนิิจ

ของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอื

รายการที่มคีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที่มนีัยสําคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการใน 

หมายเหตุประกอบเงนิขอ้ 8 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้

กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

ก) การปรบัปรุงการอา้งองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เตมิหลกัการใหมแ่ละแนวปฏบิตัใินเรือ่งต่อไปน้ี 

• การวดัมลูคา่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูคา่ 

• การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

• เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่งไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

• การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 

 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงนิ รวมทัง้ได้

อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ  

ความระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมลูคา่ในการรายงานทางการเงนิ 

 

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ ปรบัเปลีย่นขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพือ่บรรเทาผลกระทบ

ทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ เช่น อตัราดอกเบี้ยอา้งองิทีก่ําหนดจากธุรกรรมการกูย้มื 

(Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงได้กําหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ของ 

การป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 เรื่อง การนําเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 เรื่อง นโยบายการบญัช ี

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ ”ความมสีาระสําคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทาง

เดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้

ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไมไ่ดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้

 

ก) การปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรบัปรุงระยะที่ 2) มกีารปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 

(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 (TFRS 16) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 (TFRS 4) แนวปฏบิตัทิางการบญัชเีรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู

สําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง 

รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้

เมือ่มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

 

มาตรการผอ่นปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 

• เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงเกณฑใ์นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ (รวมถงึหน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบีย้อา้งองิและ เกณฑใ์หม่ทีใ่ชใ้นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญา

เทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุน

ทนัท ีทัง้น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนด 

คา่เช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์ของการป้องกนั

ความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้ว่นของความไมม่ปีระสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดก้ําหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของกจิการ

ในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

5 นโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 

ก) บรษิทัยอ่ย 

 

บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรอืมีสิทธ ิ

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทนุเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทน

ผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อย

จนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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ข) การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืครองกจิการ 

 

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยงัคงมีอํานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

เช่นเดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขายจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วน 

ในบรษิทัย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรู ้

ในสว่นของเจา้ของ 

 

ถ้าสดัส่วนการถอืครองในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง แต่กลุ่มกจิการยงัคงมอีทิธพิลอย่างมนีัยสําคญัหรอืยงัคงมกีารควบคุมร่วม 

กําไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุน

จากการลดสดัสว่นการถอืครองในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้จะถูกรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน 

 

เมื่อกลุ่มกจิการสญูเสยีอํานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมอีทิธพิลอยา่งมนีัยสาํคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ะ

ถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนต่างที่เกดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็น

มูลค่าเริม่แรกในการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

การรว่มคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

ค) รายการระหวา่งกนัในงบการเงนิรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรายการ

ระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการ

ดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

5.2 การรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีือ้สาํหรบัการรวมธุรกจิทีไ่มใ่ช่การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้าํหรบัการซือ้ธุรกจิ

ประกอบดว้ย 

 

- มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 

 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ 

 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกจิการมทีางเลอืกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรอื 

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 

 

ผลรวมของมลูคา่สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูคา่ของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูคา่ยุตธิรรมของสว่นไดเ้สยีในผูไ้ดร้บั

การลงทุนซึง่ถอือยูก่่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซือ้) ในจาํนวนทีเ่กนิกวา่มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธิ

ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงั

กําไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

การรวมธุรกจิทีด่าํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซื้อ 

 

หากการรวมธุรกจิดําเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิจะถูกวดั

มลูคา่ใหมด่ว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูคา่ใหมจ่ะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 

 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ จะรบัรูใ้นกําไรหรอื

ขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม ่

 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั โดยรบัรู้สนิทรพัย์และหน้ีสนิของกิจการที่ถูกนํามารวมด้วยมูลค่า 

ตามบญัชีของกิจการที่ถูกนํามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในลําดบัสูงสุดที่ต้องจดัทํางบการเงนิรวม  

โดยกลุ่มกจิการต้องปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบการเงนิงวดก่อนที่นํามาแสดงเปรยีบเทยีบ

หรอืตัง้แต่วนัทีก่จิการดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกดิขึน้หลงัจากวนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 

 

ตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หน้ีสนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมา และตราสาร

ทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม 

 

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กนํามารวม

แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการน้ีออก 

เมือ่ขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักําไรสะสม 

 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่น

ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้า  

 

5.4 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้หมายถงึ เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน  

 

5.5 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 

 

ลูกหน้ีที่กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดั

จาํหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดด้อกเบีย้  

 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลกูหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.9 (จ) 
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5.6 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ 

 

กลุ่มกจิการซื้อลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อด้อยคุณภาพทัง้ที่มหีลกัประกนัและไม่มหีลกัประกนัจากสถาบนัการเงนิและกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อ 

โดยการประมูลซื้อเพื่อดําเนินการตดิตามเรยีกเกบ็หน้ี ซึ่งคาดว่าจะเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหน้ีเป็นระยะเวลา 5 - 8 ปี นับจากวนัทีไ่ดพ้อรต์

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อมา ทัง้น้ีกลุ่มกจิการไมม่สีทิธไิล่เบีย้จากผูข้ายหน้ีในกรณีทีก่ลุ่มกจิการเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ด ้ 

 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพแสดงไวใ้นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีทีฝ่่ายบรหิารแสดงเจตจํานงทีจ่ะถอืไวใ้นช่วงเวลา

น้อยกวา่ 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน หรอืเวน้แต่กรณีทีฝ่่ายบรหิารมคีวามจําเป็น

ทีต่อ้งขายเพือ่เพิม่เงนิทุนดาํเนินงาน จงึจะแสดงรวมไวใ้นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 

 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพแสดงในราคาทุนทีจ่่ายซื้อตดัจําหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ หกัค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดวา่

จะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี  

 

กลุ่มกจิการบนัทกึผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ เมื่อพบว่ามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส

เงนิสดในอนาคตทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่คาํนวณคดิลดตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัช ี

 

5.7 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องชําระสําหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ ซึ่งลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่จะมี

ระยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลกูหน้ีการคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมุนเวยีน 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหน้ีการค้าเมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัชําระ ยกเว้นในกรณีที่เป็น

รายการที่มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที่มนีัยสําคญั กลุ่มกิจการจะรบัรู้ลูกหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่า 

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา  

 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลกูหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.9 (จ) 

 

5.8 สินค้าคงเหลือ 

 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

กลุ่มกจิการวดัราคาทุนของสนิคา้คาํนวณโดยวธิถีัว่เฉลีย่ถ่วงน้ําหนักและวธิรีาคาเจาะจง ตน้ทุนของสนิคา้สาํเรจ็รปูประกอบดว้ยราคาซื้อ

และค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยู่ใน

สภาพและสถานทีปั่จจุบนั 
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5.9 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการ

บรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรอืไม่ 

ดงัน้ี 

 

• รายการทีว่ดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผา่นกําไรหรอืขาดทุน) และ 

• รายการทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์

เท่านัน้ 

 

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลีย่นแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน  

ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านัน้  

 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรือได้มาหรอืขายสินทรพัย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรบัรู้รายการ ณ วนัที่ทํารายการค้า ซึ่งเป็นวนัที ่

กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมื่อสทิธใินการไดร้บั

กระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ัน้สิน้สดุลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็น

เจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) การวดัมลูคา่ 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํารายการ 

ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้ สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย FVPL กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการ

ทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคา่ใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไข 

ของการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่

 

ง) ตราสารหน้ี 

 

การวดัมลูคา่ในภายหลงัของตราสารหน้ีขึน้อยูก่บัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของ

กระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็นดงัน้ี 

 

• ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึง่ประกอบดว้ยเงนิตน้

และดอกเบีย้เท่านัน้ จะวดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวตามวธิี

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรายการรายไดด้อกเบีย้ กําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงใน

กําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)อื่นพรอ้มกบักําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยคา่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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จ) การดอ้ยคา่ 

 

กลุ่มกจิการประเมนิประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดย

ใชก้ารคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบการพจิารณา การประเมนิการดอ้ยค่าดงักล่าวจะพจิารณาว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่ง

ดา้นเครดติอยา่งมนียัสาํคญัหรอืไม ่ 

 

สําหรบัลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (simplified approach) ในการรบัรูก้ารด้อยค่าตามประมาณการ   

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ตลอดอายุลกูหน้ีตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูล้กูหน้ี 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรวมอยูใ่นรายการค่าใชจ่้ายในการ

บรหิาร 

 

สําหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพไม่มคีวามจําเป็นต้องพจิารณาการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัของความเสีย่งทางดา้น

เครดติ เน่ืองจากจะถูกจดัเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมื่อเริม่แรกทีซ่ื้อ

หรอืไดม้า (Purchased or Originated Credit Impaired (POCI)) ซึง่ตอ้งรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า

จะเกดิขึน้ตลอดอายุ  

 

กลุ่มกิจการต้องพจิารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นที่สะท้อนถึงความเป็นกลางและถ่วงน้ําหนักด้วยค่า

ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกจิในอนาคต (forward-looking macroeconomic information) ทีส่นบัสนุนและ

มคีวามสมเหตุสมผล และนํามาประเมนิค่าผลลพัธ์ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ (unbiased and probability-weighted outcome)  

ซึ่งเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบัคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ 

ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพและมลูค่าตามบญัชขีองเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ณ แต่ละวนัทีร่ายงาน 

โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้สามารถเป็นไดท้ัง้ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

5.10 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่คอือาคารสาํนักงานใหเ้ช่า ซึง่กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า

ในระยะยาวหรอืจากการเพิม่ขึน้ของมลูคา่ของสนิทรพัย ์และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนรบัรูร้ายการเริม่แรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนในการกูย้มื 

 

กลุ่มกจิการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ก็ต่อเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่กลุ่มกิจการ 

จะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนัน้ เมือ่มกีารเปลีย่นแทนชิน้สว่นของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน กลุ่มกจิการจะตดั

มลูคา่ตามบญัชขีองสว่นทีถู่กเปลีย่นแทนออก 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนคา่ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาอื่น ๆ เป็นคา่ใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 

 

หลงัจากการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัคา่เสื่อมราคาสะสม และคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่ 

 

ค่าเสื่อมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จะคาํนวณตามวธิเีสน้ตรงเพื่อทีปั่นส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์

ดงัน้ี 

 

อาคาร 20 ปี 
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5.11 ทรพัยสิ์นรอการขาย 

 

ทรพัยส์นิรอการขายแสดงตามราคาทุนหรอืมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืซึง่ถอืตามราคาประเมนิล่าสุดหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

กําไรหรอืขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เมื่อกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสีย่งและ

ผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของในทรพัยส์นิรอการขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายใน

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

5.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริม่แรก 

จะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 

 

ต้นทุนที่เกดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต 

มลูคา่ตามบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนคา่ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาอื่น ๆ เป็นคา่ใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 

 

ที่ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นคํานวณโดยใช้วธิเีส้นตรงเพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่

ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร 20 ปี 

เครือ่งใชส้าํนกังาน 5 ปี 

เครือ่งตกแต่งและตดิตัง้ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่ายสนิทรพัย์

กบัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอื่น - สทุธ ิ

 

5.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบนัทกึด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 

ไมเ่กนิ 3 ปี 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบาํรุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายเมือ่เกดิขึน้ 
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5.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการไม่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีายุการใหป้ระโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี  

และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สําหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่า

เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชี

ของสนิทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื โดยมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุน 

ในการจาํหน่ายและมลูคา่จากการใช ้ 

 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุทีท่ําใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าสําหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ  

ทีไ่มใ่ช่คา่ความนิยม 

 

5.15 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเชา่ - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่า 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเขา้ถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

โดยคา่เช่าทีช่าํระจะปันสว่นเป็นการจ่ายชาํระหน้ีสนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลา

สญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ตามวธิี

เสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตาม

สญัญาเช่า ดงัน้ี 

• คา่เช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

• คา่เช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคํานวณหน้ีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวามแน่นอน

อยา่งสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  

 

กลุ่มกจิการจะคดิลดคา่เช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนยัตามสญัญา หากไมส่ามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนยัได ้กลุ่มกจิการจะคดิลด

ดว้ยอตัราการกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ 

อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 

• จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า  

• คา่เช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัทาํสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์

 

คา่เช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ตํ่าจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่า

ทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ตํ่าประกอบดว้ย อุปกรณ์สาํนกังานขนาดเลก็ 
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สญัญาเชา่ - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าตามสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นลกูหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของจาํนวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่า 

ผลต่างระหวา่งยอดรวมของลกูหน้ีทีย่งัไม่ไดค้ดิลดกบัมลูคา่ปัจจุบนัของลูกหน้ีจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสทุธิ

ซึ่งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที ่ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหน้ีสญัญาเช่าทางการเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรู้

โดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้้วยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า  

กลุ่มกจิการตอ้งรวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการไดม้าซึง่สญัญาเช่าดาํเนินงานในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ์า้งองิ และรบัรู้

ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าไดร้วมอยู่ในงบแสดง

ฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 

5.16 หน้ีสินทางการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดย

พจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

• หากกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาทีจ่ะตอ้งสง่มอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื่นใหก้บักจิการอื่น โดยไม่สามารถ

ปฏเิสธการชําระหรอืเลื่อนการชําระออกไปอย่างไม่มกีําหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะจดัประเภทเป็นหน้ีสนิ 

ทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเองดว้ยจํานวนตราสารทุนทีค่งที ่

เพือ่แลกเปลีย่นกบัจาํนวนเงนิทีค่งที ่

• หากกลุ่มกจิการไมม่ภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชาํระภาระผกูพนัตามสญัญาไปได ้เครือ่งมอืทางการเงนิ

ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 
 

เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีนเมือ่กลุ่มกจิการไมม่สีทิธอินัปราศจากเงือ่นไขใหเ้ลือ่นชาํระหน้ีออกไปอกีเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 

12 เดอืน นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ

ทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  
 

ค) การตดัรายการและการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญา 
 

กลุ่มกจิการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาได้มกีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืได้มกีารยกเลกิไป หรอื

สิน้สดุลงแลว้ 
 

หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของหน้ีสนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะตอ้งพจิารณาวา่รายการดงักล่าว

เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้หน้ีสินทางการเงินใหม ่

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ด้วยมูลค่าตามบญัชทีี่เหลอือยู่ และรบัรู้ส่วนต่าง 

ในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  
 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแลว้ว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุงมูลค่าของ

หน้ีสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ (Original effective interest rate) 

ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

28 

5.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรู้ในงบกําไร

ขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจา้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน

สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนํากฎหมายภาษ ี

ไปปฏบิตัขิึน้อยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชําระแก่หน่วยงาน

จดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหน้ีสิน และราคาตามบญัชีที่แสดงอยู่ใน 

งบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 

 

- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิที่เกดิจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อกําไรหรอื

ขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ

การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลา 

ทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลา 

ทีร่ายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักลา่วจะนําไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิได้

รอการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอที่จะนําจํานวน

ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะนํา

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละ

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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5.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ก) ผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ี 

เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน ของพนักงานปัจจุบนัรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มกจิการจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจาํนวนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่าย 

 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชพีตามความสมคัรใจ กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายชําระ

เพิม่เตมิเมือ่ไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมือ่ถงึกําหนดชาํระ  

 

ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ

 

โครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ กําหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยั

หลายประการ เช่น อายุ จาํนวนปีทีใ่หบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอายุ 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์น้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ซึง่มลูค่า

ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของ

พนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบกําหนดของหุน้กู้ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลา 

ทีต่อ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ และรวมอยู่ในกําไร

สะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 

 

ง) ผลประโยชน์เมือ่เลกิจา้ง 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจ้างก่อนถงึกําหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิการไม่สามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ และ  

2) กิจการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มกํีาหนดชําระเกินกว่า 12 เดอืนภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั 

 

5.19 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่จดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ่งการชําระ

ภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะสง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจาํนวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั  

การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
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5.20 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุ้นสามญัและหุน้บุรมิสทิธชินิดไถ่ถอนไม่ได้และกิจการสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปันผลได้อย่างอสิระจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของ

เจา้ของ   

 

ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหมห่รอืการออกสทิธใินการซือ้หุน้ซึง่สทุธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในสว่นของเจา้ของ 

 

5.21 การรบัรู้รายได้ 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหน้ีสนิแก่ลูกคา้รบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัชําระเมื่อใหบ้รกิารตามเน้ือหา

ของขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

รายไดด้อกเบี้ยจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ รบัรูต้ามอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ซึ่งคํานวณจากอตัราทีใ่ชค้ดิลดประมาณการ

กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต หากเงนิสดทีเ่กบ็ไดจ้รงิสงูกว่ารายไดท้ีค่าํนวณได ้ส่วนทีเ่หลอืจะนําไปตดัจําหน่ายมลูค่าเงนิให้

สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพแต่ละงวด ในกรณีที่เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพถูกตดัจําหน่ายหมดแล้ว กลุ่มกิจการรบัรู้

กระแสเงนิสดรบัทีไ่ดจ้ากการเกบ็หน้ีดงักล่าวเป็นรายไดด้อกเบี้ยจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และจะรบัรูร้ายการขาดทุน

จากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวทันทีเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าประมาณการกระแสเงินสดลดลงอย่างมี

สาระสําคญัประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะเกบ็ไดใ้นอนาคตสําหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพพจิารณาตามคุณภาพ 

ชนิด อายุของหน้ี และอา้งองิกบัสถติกิารเกบ็หน้ีในอดตีทัง้หมด โดยยอดรวมของประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะเกบ็ไดใ้นอนาคต

ของทัง้โครงการจะตอ้งไม่เกนิกวา่ประมาณการกระแสเงนิสดทีผู่บ้รหิารไดค้าดคะเนไวต้ัง้แต่ประมลูซือ้โครงการมา ซึง่คาดว่าจะเรยีกเกบ็

เงนิจากลกูหน้ีเป็นระยะเวลา 5 - 8 ปี นบัจากวนัทีไ่ดเ้งนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพมา 

 

รายได้จากการขายสนิคา้รบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรมทีจ่ะได้รบัจากการขายสนิคา้ทีใ่หเ้ป็นจํานวนเงนิสุทธจิากภาษีขาย เงนิคนืและส่วนลด 

กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้เมือ่คาดวา่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัชาํระเมือ่สง่มอบสนิคา้ 

 

รายไดด้อกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 

รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้เกดิขึน้ 

 

รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 

5.22 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิ ซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย) ความเสีย่งดา้น 

การใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิ

และบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้กลุ่มกจิการจงึใชอ้นุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งบางประการ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

ผุบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการจดัการความเสีย่ง โดยนโยบายของกลุ่มกจิการรวมถงึนโยบายความเสีย่งในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัรา

ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สนิเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทัง้น้ี หลกัการในการป้องกนัความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบาย 

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิเพือ่สือ่สารและใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการควบคุมสาํหรบัผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ 

 

6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 

 

ความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรมและความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 

 

รายได้และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด  

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้จากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

เงนิกูย้มืระยาว และหุน้กู ้สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัหรอือตัราดอกเบีย้คงที่

ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั กลุ่มกิจการพจิารณาความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยไม่เป็นนัยสําคญัเน่ืองจากสนิทรพัย์

ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีม่ดีอกเบี้ยมจีํานวนใกลเ้คยีงกนั ทัง้น้ี กลุ่มกจิการจะเขา้ทําสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้

เพือ่บรหิารความเสีย่งเมือ่จาํเป็น 

 

ในการทําสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย กลุ่มกจิการจะตกลงกบัคู่สญัญาเพื่อแลกเปลีย่นผลต่างระหว่างจํานวนเงนิทีค่ํานวณ

จากอตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้ลอยตวัในช่วงเวลาทีก่ําหนดไวโ้ดยอา้งองิจากจํานวนฐานทีใ่ชเ้ป็นเกณฑค์าํนวณเงนิตน้

ตามทีต่กลงกนั และรบัรูส้่วนต่างที่จะต้องจ่ายหรอืจะไดร้บัตามสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยไวเ้ป็นส่วนประกอบของรายได้

ดอกเบีย้หรอืคา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไมไ่ดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตั ิ
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และวนัครบกําหนด ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 ภายใน  มากกว่า ภายใน  มากกว่า ไม่มี   

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราเฉล่ีย 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  300,751  - -  1,255,338,337  - -  76,565,187   1,332,204,275  0.22% 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้  500,000   7,415,080  -  1,500,000  - - -  9,415,080  1.16% 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่           

   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย  1,486,883  - - - - - -  1,486,883  0.74% 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - - -  46,377,511   46,377,511  - 

ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื  335,911,933   2,756,189  - - - - -  338,668,122  9.21% 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ   3,123,785,001  - - - - -  3,123,785,001  29.78% 

เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่          

   สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ - - - - - -  71,300,826   71,300,826  - 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น - - - - - -  2,962,325   2,962,325  - 

รวม  338,199,567   3,133,956,270   -     1,256,838,337   -     -     197,205,849   4,926,200,023   

          

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - -  82,438,418   82,438,418  -  

หนี้สนิตามสญัญาเช่า  1,133,149   5,109,783  - - - - -  6,242,932  8.54% 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น  850,000  - - - - - -  850,000  7.50% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - -  28,757,975   22,707,614  - -  51,465,589  5.07% 

หุน้กู ้  298,132,847   1,118,283,827  - - - - -  1,416,416,674  6.62% 

หนี้สนิทางการเงนิอื่น - - - - - -  4,974,700   4,974,700  - 

รวม  300,115,996   1,123,393,610   -     28,757,975   22,707,614   -     87,413,118   1,562,388,313   
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 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 ภายใน  มากกว่า ภายใน  มากกว่า ไม่มี   

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราเฉล่ีย 

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 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้  500,000   7,223,362      -  1,500,000   -     -     -    9,223,362  0.81 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่           

   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย  1,570,108   -     -  -     -     -     -     1,570,108  0.90 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - -  - - - -  25,580,699   25,580,699  - 

ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื 60,992,991 -  - - - - -  60,992,991  14.41 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - 1,783,161,117 - -  - - - 1,783,161,117 31.21 

เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่          

   สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ - - - - - -  70,035,357   70,035,357  - 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น - - - - - - 1,769,750 1,769,750 - 

รวม 63,363755    1,790,384,479   -    686,705,727  -    -  120,078,603 2,660,532,564  

          

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - - -  43,472,067   43,472,067  -  

หนี้สนิตามสญัญาเช่า  901,627   2,430,917   - - -  - - 3,332,544 5.33 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 31,824,972 38,805,133  - -  70,630,105  4.63 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 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 

หนี้สนิทางการเงนิอื่น - - - - - - 3,198,200 3,198,200 - 

รวม  418,208,732  1,084,823,385   - 31,824,972 38,805,133  -   46,670,267 1,620,332,489  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 ภายใน  มากกว่า ภายใน  มากกว่า ไม่มี   

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราเฉล่ีย 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - -  492,320,092  - -  4,203,112   496,523,204  0.40% 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้  500,000   725,208  -  1,000,000  - - -  2,225,208  1.22% 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่           

   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย  1,216,818  - - - - - -  1,216,818  0.39% 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - - -  174,228,369   174,228,369  - 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ -  373,510,799  - - - - -  373,510,799  6.05% 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่          

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  2,093,799,900  - - - - - -  2,093,799,900  5.59% 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น   - - - - - -  716,500   716,500  - 

รวม  2,095,516,718   374,236,007   -     493,320,092   -     -     179,147,981   3,142,220,798   

          

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  -     -     -     -     -     -     36,976,721   36,976,721  - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า  567,760   3,170,767   -     -     -     -     -     3,738,527  7.12% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - -  19,990,000   9,760,411  - -  29,750,411  0.04% 

หุน้กู ้  298,132,847   1,118,283,827   -     -     -     -     -     1,416,416,674  6.62% 

หนี้สนิทางการเงนิอื่น - - - - - -  1,938,200   1,938,200  - 

รวม  298,700,607   1,121,454,594   -     19,990,000   9,760,411   -     38,914,921   1,488,820,533   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ลอยตวั    

 ภายใน  มากกว่า ภายใน  มากกว่า ไม่มี   

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราดอกเบีย้ รวม อตัราเฉล่ีย 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท (ร้อยละ) 

          

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - -  547,191,986  - -  725,881   547,917,867  0.43 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้  500,000   611,680  -  1,000,000  - - -  2,111,680  0.13 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่           

   ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย  1,303,008  - - - - - -  1,303,008  0.49 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - - - - -  91,165,593   91,165,593  - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่          

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,321,200,100  - - - - - - 1,321,200,100  5.51 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น   - - - - - - 1,008,750 1,008,750 - 

รวม  1,323,003,108   611,680   -     548,191,986   -     -     92,900,224 1,964,706,998  

          

หน้ีสินทางการเงิน          

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  -     -     -     -     -     -     22,562,961   22,562,961  - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า  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 

หนี้สนิทางการเงนิอื่น - - - - - - 1,122,700 1,122,700 - 

รวม  417,959,420  1,084,823,385   -     -     -     -     23,685,661 1,526,468,466   
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6.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนีัยสาํคญัของความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิการมนีโยบายทีเ่หมาะสมเพื่อทําใหเ้ชื่อมัน่

ไดว้่าไดท้ําสญัญากบัลูกคา้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมซึง่มกีารจํากดัสนิเชื่อลูกคา้ กลุ่มกจิการมนีโยบายจํากดัวงเงนิ

ธุรกรรมสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิแต่ละแหง่อยา่งเหมาะสม 

 

ก) หลกัประกนั 

 

กลุ่มกจิการอาจขอหลกัประกนัในรูปของการคํ้าประกนั ซึ่งใหส้ทิธกิลุ่มกจิการในการเรยีกชําระไดห้ากคู่สญัญาผดินัดตาม

เงือ่นไขของสญัญาสาํหรบัลกูหน้ีการคา้บางราย 

 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีต่อ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้มทีัง้หมด 8 ประเภท 

ดงัน้ี 

 

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

• เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 

• ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 

• เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

• เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

• ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื และ 

• เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ  

 

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมรีายการสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ่งเข้าเงื่อนไขการพจิารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการ

พจิารณาวา่การดอ้ยคา่ของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิทีไ่มม่นียัสาํคญั ยกเวน้เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัลูกหน้ีการค้าและเงนิให้สินเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภาพ สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ภายใน 12 เดือน 

ตลอดอายขุอง

สินทรพัยท์าง

การเงิน 

ตลอดอายขุอง

สินทรพัยท์างการเงิน 

(สินทรพัยท่ี์มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต) 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  -     -     9,312,015   9,312,015  

รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในกําไร 

   หรอืขาดทุนในระหวา่งปี 

 

- 

 

- 

  

87,057,664  

 

(6,086,749)  

  

87,057,664  

 

(6,086,749)  

หกั ปิดบญัชดีว้ยการรบัชาํระหนี้เป็นสนิทรพัย ์

         รอการขาย 

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

รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในกําไร 

   หรอืขาดทุนในระหวา่งปี 

 

 72,765 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 177,727,443  

 

(213,384)  

 

  177,727,443 

 

(213,384)  

หกั ปิดบญัชดีว้ยการรบัชาํระหนี้เป็นสนิทรพัย ์

         รอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  72,765  - 267,796,989  267,869,754 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ภายใน 12 เดือน 

ตลอดอายขุอง

สินทรพัยท์าง

การเงิน 

ตลอดอายขุอง

สินทรพัยท์างการเงิน 

(สินทรพัยท่ี์มีการ

ด้อยค่าด้านเครดิต) 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - - - - 

รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในกําไร 

   หรอืขาดทุนในระหวา่งปี 

 

- 

 

- 

 

39,007,814 

 

39,007,814 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - - 39,007,814 39,007,814 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  ไมม่ผีลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

กลุ่มกิจการและบรษิัทจะตดัจําหน่ายลูกหน้ีการคา้และเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ เมื่อคาดว่าจะไม่ได้รบัชําระคนื  

ขอ้บ่งชีท้ีค่าดวา่จะไมไ่ดร้บัชาํระคนื เช่น การไมย่อมปฏบิตัติามแผนการชาํระหน้ีหรอืทยอยชาํระหน้ี ไมม่กีารชาํระเงนิตามสญัญา

หรอืไมส่ามารถตดิต่อไดเ้ป็นระยะเวลามากกวา่ 90 วนั นบัจากวนัทีผ่ดินดัชาํระ 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ จะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สุทธใินกําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้กลุ่มกจิการจะรบัรูจ้ํานวนทีไ่ดร้บัชาํระสาํหรบัจํานวนทีไ่ดต้ดัจําหน่ายไปแลว้

เป็นยอดหกัจากรายการทีไ่ดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
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เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

ใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหน้ีทีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นีัยสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที่

คาดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นียัสาํคญั 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่นทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายประกอบดว้ยเงนิฝากประจาํ  

 

6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

การจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด และการม ี

แหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการชาํระภาระผกูพนัเมือ่ถงึกําหนดชาํระ และเพยีงพอต่อการ

ปิดสถานะ ทัง้น้ี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถเบกิใชไ้ดท้นัทจีาํนวน 1,332,204,275 บาท 

(พ.ศ.2563 : 708,199,180 บาท) เพื่อใช้ในการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการจากลกัษณะของการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม

กิจการซึ่งเป็นธุรกจิที่มคีวามยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการได้คงไว้ซึ่งความ

ยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 

 

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสํารองหมุนเวียน  

(จากวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มกิจการยงัได้ทําการ

ประมาณการกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่างๆ พจิารณาสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสูงและอตัราส่วนสภาพคล่องตามขอ้กําหนด

ต่าง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 

 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 

 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั MLR - 3.10, 

MLR - 0.25 MLR 

MLR - 3.10, 

MLR - 0.25 - 

หมดอายุภายในหน่ึงปี     

   - วงเงนิกูธ้นาคาร 100,000,000 20,000,000 100,000,000 - 

 100,000,000 20,000,000 100,000,000 - 
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ข) วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึหน้ีสนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญาของ 

ก) หน้ีสนิทางการเงนิทีไ่มใ่ช่สญัญาอนุพนัธ ์และ 

ข) สญัญาอนุพนัธ์ทีม่กีารชําระเป็นยอดสุทธแิละยอดขัน้ต้น ซึ่งระยะเวลาครบกําหนดตามสญัญามคีวามสําคญัต่อความเขา้ใจ 

ในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการ 

 

จํานวนเงนิในตารางแสดงด้วยจํานวนเงินตามสญัญาที่ไม่ได้มกีารคดิลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบกําหนดภายในระยะเวลา  

12 เดอืน จะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชเีน่ืองการการคดิลดไม่มนีัยสาํคญั สาํหรบักระแสเงนิสดทีแ่สดงภายใตส้ญัญาแลกเปลีย่นอตัรา

ดอกเบีย้นัน้ เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

สาํหรบัปีส้ินสดุ งบการเงินรวม 

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 82,438,418 - 82,438,418 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 1,679,665 5,169,371 6,849,036 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 28,904,219 22,946,000 51,850,219 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น 850,000 - - 850,000 

หุน้กู ้ - 300,000,000 1,130,100,000 1,430,100,000 

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น 4,974,700 - - 4,974,700 

รวม 5,824,700 413,022,302 1,158,215,371 1,577,062,373 

 

สาํหรบัปีส้ินสดุ งบการเงินรวม 

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - 43,472,067 - 43,472,067 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 1,046,547 2,648,880 3,695,427 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 31,983,517 39,008,628 70,992,145 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,000,000 - - 13,000,000 

ตัว๋แลกเงนิ - 120,000,000 - 120,000,000 

หุน้กู ้ - 300,000,000 1,100,000,000 1,400,000,000 

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น   3,198,200 - - 3,198,200 

รวม 16,198,200 496,502,131 1,141,657,508 1,654,357,839 
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สาํหรบัปีส้ินสดุ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  -     36,976,721   -     36,976,721  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  -     1,028,442   3,104,216   4,132,658  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -     20,040,000   9,960,000   30,000,000  

หุน้กู ้  -     300,000,000   1,130,100,000   1,430,100,000  

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น    1,938,200  - -  1,938,200  

รวม  1,938,200   358,045,163   1,143,164,216   1,503,147,579  

 

สาํหรบัปีส้ินสดุ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  -     22,562,961   -     22,562,961  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  -     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  

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น    1,122,700  - -  1,122,700  

รวม  1,122,700   443,357,625   1,102,648,880  1,547,129,205 

 

กลุ่มกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะชําระคนืเงนิกูย้มืจํานวน 8.41 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1 ของปี พ.ศ.2565 โดยรายการดงักล่าวแสดง

รวมอยู่ในเงนิกู้ยมืจํานวน 51.85 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืที่จะถงึกําหนดชําระ ‘ระหว่าง 1 ถงึ 5 ปี’ (พ.ศ.2563: 

70.99 ลา้นบาท) 

 

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 

6.2.1 การบริหารความเส่ียง 

 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารสว่นของทุน คอื 

 

• การรกัษาไวซ้ึ่งความสามารถในการดําเนินงานต่อเน่ือง เพื่อที่จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุเพือ่ลดตน้ทุนเงนิทุน 

 

ในการที่จะรกัษาหรอืปรบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น 

ออกหุน้ใหม ่หรอืขายสนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหน้ีสนิ 

 

เช่นเดยีวกบักิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกิจการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมํ่าเสมอจากอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน  

และอตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุน 
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โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนและอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้

ต่อทุน ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสนิรวม 1,631,889,220  1,664,279,906   1,499,813,759   1,535,121,180  

สว่นของเจา้ของ  

    (รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม) 3,457,987,405  1,146,565,334  

 

 2,220,229,045  

 

 880,001,876  

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน (รอ้ยละ) 47.19 145.15 67.55 174.45 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธ ิ 1,474,975,195  1,586,662,222  1,449,905,612 1,502,782,805 

สว่นของเจา้ของ  

    (รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม) 3,457,987,405  1,146,565,334  2,220,229,045 880,001,876 

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุน  

   (รอ้ยละ) 42.65 138.38 65.30 170.77 

 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนลดลงจากรอ้ยละ 145.15 มาทีร่อ้ยละ 47.19 และอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจากรอ้ยละ 

138.38 มาทีร่อ้ยละ 42.65 เน่ืองจากกลุ่มกจิการมสีว่นทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

 

การคงไวซ้ึง่อตัราสว่นตามสญัญาเงนิกู ้(Loan covenants) 

 

ภายใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัราสว่นทางการเงนิดงัน้ี  

 

• อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนทีไ่มเ่กนิ 2.5:1 และ 

• บรษิทัจะตอ้งคงสถานะเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึ่งอตัราส่วนทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 

รอ้ยละ 47.19 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 145.15) 

 

การคงไวซ้ึง่อตัราสว่นตามสญัญาหุน้กู ้(Debenture covenants) 

 

ภายใตเ้งือ่นไขของหุน้กูข้องกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัราสว่นทางการเงนิดงัน้ี  

 

• อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนทีไ่มเ่กนิ 2:1 

 

กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้ึง่อตัราสว่นทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้

ต่อทุนเท่ากบั รอ้ยละ 42.65 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 138.38) 
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7 มูลค่ายติุธรรม 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิแสดงมลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

มลูคา่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นลาํดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 
 

ขอ้มลูระดบั 1 :  มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอา้งองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนัหรอืราคาปิด ทีอ่า้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

หรอืสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่างมนีัยสาํคญั

และอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิวดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้ในตลาด 
 

การวดัมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิเป็นไปตามนโยบายการบญัชตีามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 5.9 และหมายเหตุ 5.16 
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การเปิดเผยขอ้มลูมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

ข้อมูลระดบั 1 

 

ข้อมูลระดบั 2 

 

ข้อมูลระดบั 3 

รวมมูลค่ายติุธรรม/ 

มูลค่าตามบญัชี 

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

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

สินทรพัย ์         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,332,204,275 708,199,180 - - - - 1,332,204,275 708,199,180 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 9,415,080 9,223,362 - - - - 9,415,080 9,223,362 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,486,883 1,570,108 - - - - 1,486,883 1,570,108 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - - 46,377,511  25,580,699 - - 46,377,511 25,580,699 

เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - - 71,300,826 70,035,357 - - 71,300,826 70,035,357 

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื - - 338,595,356 60,992,991 - - 338,595,356 60,992,991 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - - - - 2,855,988,012 1,692,878,187 2,855,988,012 1,692,878,187 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น - - 2,962,325 1,769,750 - - 2,962,325 1,769,750 

รวม 1,343,106,238 718,992,650 459,236,018 158,378,797 2,855,988,012 1,692,878,187 4,658,330,268 2,570,249,634 
         

หน้ีสินทางการเงิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 82,438,418 43,472,067 - - 82,438,418 43,472,067 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - 6,242,932 3,332,544 - - 6,242,932 3,332,544 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 13,000,000 - - - 13,000,000 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น - - 850,000 - - - 850,000 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 51,465,589 70,630,105 - - 51,465,589 70,630,105 

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

หุน้กู ้ - - 1,416,416,674 1,380,134,454 - - 1,416,416,674 1,380,134,454 

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น - - 4,974,700 3,198,200 - - 4,974,700 3,198,200 

รวม - - 1,562,388,313 1,633,332,489 - - 1,562,388,313 1,633,332,489 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ข้อมูลระดบั 1 

 

ข้อมูลระดบั 2 

 

ข้อมูลระดบั 3 

รวมมูลค่ายติุธรรม/ 

มูลค่าตามบญัชี 

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

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

         

สินทรพัยท์างการเงิน          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 496,523,204 547,917,867 - - - - 496,523,204 547,917,867 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้ 2,225,208 2,111,680 - - - - 2,225,208 2,111,680 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,216,818 1,303,008 - - - - 1,216,818 1,303,008 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - - 174,228,369 91,165,593 - - 174,228,369 91,165,593 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2,093,799,900 1,321,200,100 - - 2,093,799,900 1,321,200,100 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - - - - 334,502,985 110,738,994 334,502,985 110,738,994 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น - - 716,500 1,008,750 - - 716,500 1,008,750 

รวม 499,965,230 551,332,555 2,268,744,769 1,413,374,443 334,502,985 110,738,994 3,103,212,984 2,075,445,992 

         

หน้ีสินทางการเงิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - 36,976,721 22,562,961 - - 36,976,721 22,562,961 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - 3,738,527 3,083,232 - - 3,738,527 3,083,232 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 29,750,411 - - - 29,750,411 - 

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

หุน้กู ้ - - 1,416,416,674 1,380,134,454 - - 1,416,416,674 1,380,134,454 

หน้ีสนิทางการเงนิอื่น - - 1,938,200 1,122,700 - - 1,938,200 1,122,700 

รวม - - 1,488,820,533 1,526,468,466 - - 1,488,820,533 1,526,468,466 
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การโอนระหวา่งระดบัของชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

 

กลุ่มกจิการรบัรูก้ารโอนระหวา่งระดบัของชัน้มลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีข่องเหตุการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทีท่าํใหเ้กดิการโอน 

 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งปี 

 

(ก) เครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 1 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีซ่ื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง อา้งองิจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคาเสนอซื้อปัจจุบันและราคาปิด ที่อ้างอิงจาก 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เครือ่งมอืทางการเงนิน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1  

 

(ข) เครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 2 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีไ่ม่ไดม้กีารซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธท์ีม่กีารซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได ้

มกีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาด 

ที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญัทัง้หมดในการ 

วดัมลูคา่ยุตธิรรมไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 2 

 

(ค) เครือ่งมอืทางการเงนิในระดบั 3 

 

ถา้ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืมากกวา่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาด เครือ่งมอืนัน้จะรวมอยูใ่นระดบั 3 

 

ขอ้มลูหลกัทีก่ลุ่มกจิการใชใ้นการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อตัราคดิลดทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขัน้ตอนการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรม 

 

ฝ่ายการเงนิของกลุ่มกิจการได้รวมถึงคณะทํางานที่ทําการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิสําหรบัการรายงานในงบการเงนิ 

รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 3 คณะทํางานน้ีได้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

การประชุมระหวา่ง ผูอ้ํานวยการสายการเงนิ (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทํางานเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมไดจ้ดัขึน้

อยา่งน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมาส ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัทีร่ายงานรายไตรมาสของกลุ่มกจิการ  

 

ขอ้มูลหลกัทีก่ลุ่มกจิการใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ไดแ้ก่ อายุลูกหน้ีนับจากวนัทีช่ําระเงนิครัง้สุดทา้ยจากสถาบนัการเงนิ สถานะ

งานคด ีและมลูหน้ีคงเหลอื อตัราคดิลดทีนํ่ามาใชใ้นการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมคอือตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเริม่แรก 

 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมระดบัที่ 2 และระดบัที่ 3 ได้มกีารวเิคราะห์ทุกวนัที่ในรายงานในแต่ละไตรมาสในระหว่างการประชุมระหว่าง 

ผู้อํานวยการสายการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร โดยในระหว่างการประชุมผู้อํานวยการสายการเงินได้มีการนําเสนอรายงาน 

เพือ่อธบิายสาเหตุของการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยุตธิรรม 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดถอืตามจํานวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการ

ดงักล่าวมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 
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ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 

 

มูลค่ายุตธิรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นถอืตามจํานวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 

มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัถอืตามจํานวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากมูลค่า 

ตามบญัชขีองรายการดงักล่าวมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

เงนิประกนัการซื้อเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิประกนัการซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์้อยคุณภาพถอืตามจํานวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากมูลค่า

ตามบญัชขีองรายการดงักล่าวมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื 

 

มูลค่ายุตธิรรมของลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมืถอืตามจํานวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าวมมีูลค่า

ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

เงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพคาํนวณโดยการประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากลูกหน้ีหรอืจากการขายหลกัประกนัใน

อนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเริม่แรก การประมาณการกระแสเงนิสดรบัจากลูกหน้ีจะใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่นีัยสําคญัมา

เป็นตวัแปรในเทคนิคการประเมนิมลูคา่ กลุ่มกจิการจงึไดจ้ดัประเภทการวดัมลูคา่ยุตธิรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

 

ประมาณการของระยะเวลาที่คาดว่าจะเรยีกเก็บเงนิจากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพได้เปลี่ยนไปจากที่ใช้สําหรบังบการเงนิ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จากเดมิซึง่เป็นระยะเวลา 4 - 6 ปี นับจากวนัทีไ่ดพ้อรต์ลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อมา เป็นระยะเวลา 5 - 8 ปี 

นบัจากวนัทีไ่ดพ้อรต์ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อมา เน่ืองจากกลุ่มกจิการสามารถจดัเกบ็หน้ีตามระยะเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไปดงักล่าว 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 

 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นถือตามจํานวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 

มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นถอืตามจํานวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าว 

มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 
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หน้ีสนิตามสญัญาเช่า เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอืน่ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ตัว๋แลกเงนิ และหุน้กู ้

 

มูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ตัว๋แลกเงนิ เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหุน้กู้คํานวณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่าย 

เพื่อชําระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ตามกําหนดชําระคนืในสญัญา ด้วยอตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลา 

(MLR) ของ 5 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศ 

 

หน้ีสนิทางการเงนิอืน่ 

 

มลูค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิทางการเงนิอื่นถอืตามจํานวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ เน่ืองจากมลูค่าตามบญัชขีองรายการดงักล่าวมมีลูค่า

ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั และการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ 

ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อวา่มเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

ก) การรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิซึง่คาํนวณจากประมาณการกระแสเงนิสด 

ที่คาดว่าจะเก็บได้ในอนาคตสําหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ตามคุณภาพ ชนิด อายุของหน้ี และอ้างองิกบัสถติกิารเกบ็หน้ี 

ในอดตีทัง้หมดคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 

ข) การประมาณการดอ้ยคา่ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพทุกปี ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5.6 มูลค่าทีค่าดว่าจะไดค้นื

ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ พจิารณาจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตทีป่รบัใหม่และคดิลด

ดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเริม่แรก (original effective interest rate) ทีส่ะทอ้นคุณภาพของสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัทีใ่นงบการเงนิ 

 

ค) การประมาณการคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื 

 

กลุ่มกิจการได้กําหนดค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหน้ีเงนิให้กู้ยมื ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการ

ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยพจิารณาจากระยะเวลาการคา้งชําระของลูกหน้ีและประเภทของหลกัประกนั ซึ่งการประเมนินัน้

อา้งองิจากประสบการณ์การตดิตามทวงถามในอดตี เหตุการณ์ผดินดัชาํระในอดตี และแนวโน้มของตลาดในอนาคต 
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9 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกจิการนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงาน โดยแสดงสว่นงานธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน โดยพจิารณาจากประเภทธุรกจิ

ของกลุ่มกจิการเป็นเกณฑใ์นการกําหนดสว่นงาน 

 

กลุ่มกจิการดาํเนินกจิการใน 5 สว่นงานหลกั ดงัน้ี 

 

1)  สว่นงานธุรกจิเจรจาตดิตามและเรง่รดัหน้ีสนิ  

2) สว่นงานธุรกจิบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

3) สว่นงานธุรกจิศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ 

4) สว่นงานธุรกจิเงนิใหส้นิเชื่อ 

5)  สว่นงานธุรกจิซือ้ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 

 

งบการเงนิจาํแนกตามสว่นงานธุรกจิในงบการเงนิรวม 

 

สาํหรบัปีส้ินสดุ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ  ส่วนงานธรุกิจ  

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เจรจาติดตาม บริหารสินทรพัย ์ ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซ้ือ ขาย สินค้า  

 และเร่งรดัหน้ี ด้อยคณุภาพ ข้อมูลลูกค้า เงินให้สินเช่ือ และ/หรือ บริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

รายได ้  47,868,884   641,859,586   -     13,595,401   25,013,076   728,336,947  

รายไดร้ะหวา่งกจิการ (7,756,615)     -  -     -     (192,755)  (7,949,370) 

รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 40,112,269 641,859,586  -     13,595,401   24,820,321   720,387,577  

       

ตน้ทุน (28,997,458) (133,333,324)   -     (1,635,184)  (21,341,460) (185,307,426) 

ตน้ทุนระหวา่งสว่นงานธุรกจิ -  7,756,615      -     -     175,235   7,931,850  

ตน้ทุนจากสว่นงานธุรกจิ  (28,997,458) (125,576,709)  -     (1,635,184)  (21,166,225) (177,375,576) 

       

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน  11,114,811   516,282,877  -     11,960,217   3,654,096  543,012,001  

ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้      (70,050,328) 

กําไรจากการดาํเนินงาน      472,961,673 

รายไดอ้ื่น       9,424,949  

กําไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย       75,975,797  

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้      (177,800,209) 

ตน้ทุนทางการเงนิ      (112,801,316) 

       

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้       267,760,894  

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้       (45,718,164) 

กําไรสทุธ ิ       222,042,730  

       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       

   เมือ่ปฏบิตัติามภาระ 

     ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

      

145,928,197 

   ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ

     ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

       

659,860,126  

รวมรายได ้       805,788,323  

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

49 

สาํหรบัปีส้ินสดุ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ ส่วนงานธรุกิจ  ส่วนงานธรุกิจ  

   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เจรจาติดตาม บริหารสินทรพัย ์ ศนูยบ์ริการ ส่วนงานธรุกิจ ซ้ือ ขาย สินค้า  

 และเร่งรดัหน้ี ด้อยคณุภาพ ข้อมูลลูกค้า เงินให้สินเช่ือ และ/หรือ บริการ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

รายได ้  57,450,131   417,248,392   -     7,547,271   2,997,185   485,242,979  

รายไดร้ะหวา่งกจิการ  (5,937,951)  (187,544)  -     -     -     (6,125,495) 

รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ  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) 

ตน้ทุนระหวา่งสว่นงานธุรกจิ  191,535   5,933,960   -     -     -     6,125,495  

ตน้ทุนจากสว่นงานธุรกจิ  (30,723,578)  (83,761,343)  -     (937,803) (1,902,148) (117,324,872) 

       

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน  20,788,602   333,299,505   -     6,609,468  1,095,037 361,792,612 

ตน้ทุนทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้      (67,985,166) 

กําไรจากการดาํเนินงาน      293,807,446 

รายไดอ้ื่น       4,023,887  

กําไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย       37,238,875  

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้       (87,057,664) 

ตน้ทุนทางการเงนิ       (52,701,608) 

       

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้      195,310,936 

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้       (40,506,107) 

กําไรสทุธ ิ      154,804,829 

       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       

   เมือ่ปฏบิตัติามภาระ 

     ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

      

93,254,351 

   ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ

     ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ

      

427,125,895 

รวมรายได ้      520,380,246 
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10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิสดในมอื 47,831  26,302  3,205  8,968  

เงนิฝากธนาคารจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 1,332,156,444  708,172,878  496,519,999  547,908,899  

รวม 1,332,204,275  708,199,180  496,523,204  547,917,867  

 

เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถามประเภทบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์และบญัชเีงนิฝากประจําที่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ  

0.125 ถงึ 0.375 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.125 ถงึ 0.375 ต่อปี) 

 

11 เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจาํกดัในการใช้ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการใชข้องกลุ่มกจิการและบรษิทัเป็นเงนิฝากประจําทีใ่ชส้ําหรบั

คํ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญาใหบ้รกิารตดิตามและเรง่รดัหน้ีสนิซึง่เป็นไปตามการดาํเนินธุรกจิตามปกต ิ

 

12 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหน้ีการคา้ 32,769,679 7,446,216 2,560,309 3,868,200 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - - - 

ลกูหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 32,769,679 7,446,216 2,560,309 3,868,200 

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) - -  2,879,403  7,246,896 

ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ      

     ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) - - 167,888,229     79,820,237 

รายไดค้า้งรบั (1)  7,583,000   9,735,473  -  -  

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  1,088,872   364,724   845,428   221,415  

เงนิทดรองจ่าย  1,406,375   7,536,310   -  - 

อื่นๆ 3,529,585  497,976    55,000 8,845     

รวม 46,377,511 25,580,699 174,228,369 91,165,593 

 
(1)  กลุ่มกิจการมรีายได้ค้างรบัจากการขายทอดตลาดหลกัทรพัย์คํ้าประกนัของเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพจากกรมบงัคบัคดี  

เป็นจาํนวนเงนิ 7.58 ลา้นบาท 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของลกูหน้ีการคา้ 

 

เน่ืองจากลกัษณะของลกูหน้ีการคา้เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน มลูคา่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี
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13 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการมเีครือ่งมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน        

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย     

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  1,332,204,275   708,199,180   496,523,204   547,917,867  

    เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้  9,415,080   9,223,362   2,225,208   2,111,680  

    สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย 

        วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 

  

1,486,883  

 

 1,570,108  

 

 1,216,818  

 

 1,303,008  

    ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธ ิ 46,377,511   25,580,699   174,228,369   91,165,593  

    เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     -     2,093,799,900   1,321,200,100  

    เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ  71,300,826   70,035,357   -     -    

    ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื 338,595,356  60,992,991   -     -    

    เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ  2,855,988,012   1,692,878,187   334,502,985   110,738,994  

    สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น  2,962,325   1,769,750   716,500   1,008,750  

  4,658,330,268   2,570,249,634   3,103,212,984   2,075,445,992  

     

หน้ีสินทางการเงิน     

หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  82,438,418   43,472,067   36,976,721   22,562,961  

    หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  6,242,932   3,332,544   3,738,527   3,083,232  

    เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   51,465,589   70,630,105   29,750,411   -    

    เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -     13,000,000   -     -    

    เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น  850,000   -     -     -    

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

    หุน้กู ้  1,416,416,674   1,380,134,454   1,416,416,674   1,380,134,454  

    หน้ีสนิทางการเงนิอื่น  4,974,700   3,198,200   1,938,200   1,122,700  

  1,562,388,313   1,633,332,489   1,488,820,533   1,526,468,466  

 

13.1 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเมือ่เขา้เงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

 

● ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 

● กระแสเงนิสดตามสญัญานัน้เขา้เงือ่นไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
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สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายนอกจากลูกหน้ีการค้า และเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ 

ประกอบไปดว้ยเงนิลงทุนในตราสารหน้ี ซึง่มรีาคาตามบญัชดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

หมุนเวียน 

บาท 

ไม่หมุนเวียน 

บาท 

รวม 

บาท 

หมุนเวียน 

บาท 

ไม่หมุนเวียน 

บาท 

รวม 

บาท 
       

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 

    ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

 1,486,883  

 

- 

 

 1,486,883  

 

 1,570,108  

 

 -  

 

 1,570,108  

เงนิประกนัการซือ้เงนิใหส้นิเชื่อ   

    แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

 

 71,300,826  

 

- 

 

 71,300,826  

 

 70,035,357  

 

 -  

 

 70,035,357  

ลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มื  335,911,933 2,756,189  338,668,122  60,992,991   -   60,992,991  

หกั คา่เผือ่ผลขาดทุน 

    ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

 

(61,470) 

 

(11,296) 

 

(72,766)  

 

 -    

  

- 

 

 -    

รวม 408,638,172 2,744,893  411,383,065   132,598,456   -     132,598,456  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

หมุนเวียน 

บาท 

ไม่หมุนเวียน 

บาท 

รวม 

บาท 

หมุนเวียน 

บาท 

ไม่หมุนเวียน 

บาท 

รวม 

บาท 
       

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 

    ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 1,216,818 - 1,216,818 1,303,008 - 1,303,008 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ 

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,093,799,900 

 

- 2,093,799,900 

  

1,321,200,100 

 

- 

 

1,321,200,100 

รวม 2,095,016,718  -    2,095,016,718 1,322,503,108  -    1,322,503,108 

 

ข) มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

สําหรบัสนิทรพัยอ์ื่นส่วนทีห่มุนเวยีน เน่ืองจากมลีกัษณะเป็นสนิทรพัยท์ีห่มุนเวยีน มูลค่าตามบญัชจีงึมมีูลค่าใกลเ้คยีงกบัมูลค่า

ยุตธิรรม สาํหรบัสนิทรพัยอ์ื่นสว่นทีไ่มห่มุนเวยีน มลูคา่ยุตธิรรมไมไ่ดม้คีวามแตกต่างไปอยา่งมสีาระสาํคญัจากมลูคา่ตามบญัช ี

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 2,093,799,900 บาท (พ.ศ. 2563 : 

1,321,200,100 บาท) ซึ่งคํานวณมาจากการคดิลดกระแสเงนิสดด้วยอตัรากู้ยมืปัจจุบนั ซึ่งจดัเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลําดบัชัน้

มลูคา่ยตุธิรรมเน่ืองจากมขีอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดค้อืความเสีย่งดา้นเครดติของคูส่ญัญา 

 

ค) คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 

 

กลุ่มกิจการและบรษิัทพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหน้ีซึ่งวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายนัน้มคีวามเสี่ยงด้านเครดติตํ่า 

ดงันัน้ คา่เผือ่ผลขาดทุนทีร่บัรูใ้นระหวา่งปีจงึจาํกดัอยูท่ีผ่ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืน 
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14 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

สนิคา้สาํเรจ็รปู 1,087,723 1,146,147 

หกั  คา่เผือ่สาํหรบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั -  -    

รวม 1,087,723 1,146,147 

 

ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนระหวา่งปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

สนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้าย 21,166,225  1,902,148  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไมม่สีนิคา้คงเหลอืในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

15 เงินประกนัการซ้ือเงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้เขา้ร่วมประมูลเพื่อซื้อเงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งเงนิประกนั 

การซื้อเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพจะไดร้บัคนืเมื่อการประมลูราคาเสรจ็สิน้หรอืจะถูกนําไปหกัออกจากเงนิจ่ายชาํระถา้หากกลุ่มกจิการ

ชนะการประมลูราคา 

 

16 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม - สทุธิ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มืมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนด ส่วนท่ีถึงกาํหนด  

 ชาํระภายใน 1 ปี ชาํระเกินกว่า 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื  344,577,161   2,756,189   347,333,350  

หกั  คา่ธรรมเนียมจดัการเงนิกู ้  (4,918)  -     (4,918) 

หกั  ดอกเบีย้รบัล่วงหน้า  (11,391,436)  -     (11,391,436) 

ดอกเบีย้คา้งรบั  2,731,126   -     2,731,126  

  335,911,933   2,756,189   338,668,122  

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   (61,470)  (11,296)  (72,766) 

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื - สทุธ ิ  335,850,463   2,744,893   338,595,356  
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 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนด ส่วนท่ีถึงกาํหนด  

 ชาํระภายใน 1 ปี ชาํระเกินกว่า 1 ปี รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื  60,701,857   -     60,701,857  

หกั  คา่ธรรมเนียมจดัการเงนิกู ้  (26,766)  -     (26,766) 

ดอกเบีย้คา้งรบั  317,900   -     317,900  

  60,992,991   -     60,992,991  

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  - - - 

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื - สทุธ ิ  60,992,991   -     60,992,991  

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไมม่ลีกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มืในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหต์ามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

ไมค่า้งชาํระและคา้งชาํระไมเ่กนิ 1 เดอืน 343,833,350  60,701,857  

คา้งชาํระมากกวา่ 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน -  -    

คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน -  -    

คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 3,500,000  -    

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดอืน -  -    
 347,333,350  60,701,857  

หกั  คา่ธรรมเนียมจดัการเงนิกู/้Front end fee (4,918) - 

หกั  ดอกเบีย้รบัล่วงหน้า (11,391,436) - 

ดอกเบีย้คา้งรบั 2,731,126 - 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (72,766)  -    

ลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มื - สทุธ ิ 338,595,356  60,701,857  
 

17 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภาพ - สทุธิ 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ  2,569,659,424   1,572,736,274   319,143,873   103,058,124  

บวก ดอกเบีย้คา้งรบั  554,125,577   210,424,843   54,366,926   7,680,870  

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (267,796,989) (90,282,930)   (39,007,814)  -    

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สทุธ ิ  2,855,988,012   1,692,878,187   334,502,985   110,738,994  
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ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพมกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,692,878,187  1,121,950,279  110,738,994   -    

การซือ้เพิม่  1,192,256,152   625,647,233   220,379,549   103,745,783  

บวก ดอกเบีย้คา้งรบั  366,843,343   236,578,507   46,686,057   7,680,870  

หกั  ปิดบญัชดีว้ยการรบัชาํระหน้ี     

 เป็นทรพัยส์นิรอการขาย (หมายเหตุ 20)  (157,904,109)  (163,922,442)   -    - 

หกั  การจาํหน่าย  (27,734,001)  (33,660,166)   -    - 

หกั  รบัเงนิจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ  (32,624,117)  (6,657,560)   (4,293,801) (687,659) 

หกั  ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (177,727,443)  (87,057,664)   (39,007,814) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   2,855,988,012  1,692,878,187   334,502,985  110,738,994 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพในงบการเงนิรวมมจีํานวน 385,078 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 355,343 สญัญา) 

โดยมหีลกัประกนัจํานวน 235 สญัญา (พ.ศ. 2563 : จํานวน 133 สญัญา) และมมีูลค่ายุติธรรมของหลกัประกนัมจีํานวน 3,626.30 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2563 : 2,450.44 ลา้นบาท) และมเีงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวน 61,236 สญัญา (พ.ศ. 2563 : 

42,609 สญัญา) 

 

เงินให้สินเชื่อแก่สินทรพัย์ด้อยคุณภาพ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะห์นับจากวนัที่ซื้อเงินให้สินเชื่อ 

แก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

น้อยกวา่ 1 ปี  1,182,225,977   624,404,102   219,768,400   103,058,124  

1 - 2 ปี  597,023,487   605,957,600   99,375,473   -    

2 - 3 ปี  495,857,400   228,002,792   -     -    

3 - 4 ปี  182,223,680   45,486,588   -     -    

4 - 5 ปี  45,486,588   -     -     -    

มากกวา่ 5 ปี  66,842,292   68,885,192   -     -    

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 2,569,659,424 1,572,736,274  319,143,873  103,058,124 
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17.1 จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงนิเบกิเกนิบญัช ี  3,971,440,712  3,974,736,777 

เงนิใหกู้ย้มื  29,884,963,729  29,152,143,817 

ตัว๋เงนิ  358,550,288  358,550,288 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้  15,271,975,869  7,644,326,884 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ  10,925,762  10,925,762 

ลกูหน้ีสนิเชื่อบุคคล 13,834,642,196     13,945,676,279 

อื่น ๆ 9,905,046,988 10,310,263,489 

หกั  รายไดร้อตดับญัช ี  (70,667,886,120) (63,823,887,022) 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัช ี   2,569,659,424 1,572,736,274 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั   554,125,577   210,424,843 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คา้งรบั 3,123,785,001 1,783,161,117 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (267,796,989)   (90,282,930) 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สทุธ ิ 2,855,988,012 1,692,878,187 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ 6,429,217,494 1,379,284,273 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 10,925,762 10,925,762 

หกั  รายไดร้อตดับญัช ี (6,120,999,383) (1,287,151,911) 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 319,143,873 103,058,124 

บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 54,366,926 7,680,870 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อสทุธจิากรายไดร้อตดับญัชบีวกดอกเบีย้คา้งรบั 373,510,799 110,738,994 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (39,007,814) - 

รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สทุธ ิ 334,502,985 110,738,994 
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17.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

รายการกระทบยอดคา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้สาํหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 การวดัมลูค่าค่าเผื่อผลขาดทุน 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ

ของสินทรพัยท์างการเงิน  

(สินทรพัยท่ี์มีการด้อยค่าด้านเครดิต) 

 บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 9,312,015 

รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี 87,057,664 

หกั ปิดบญัชดีว้ยการรบัชาํระหน้ีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย (6,086,749) 

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

รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี 177,727,443 

หกั ปิดบญัชดีว้ยการรบัชาํระหน้ีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย (213,384) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 267,796,989 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การวดัมลูค่าค่าเผื่อผลขาดทุน 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ

ของสินทรพัยท์างการเงิน  

(สินทรพัยท่ี์มีการด้อยค่าด้านเครดิต) 

 บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 - 

รบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเพิม่ขึน้ในกําไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี 39,007,814 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 39,007,814 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไม่มผีลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
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18 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการดงัต่อไปน้ี บรษิทัย่อยดงักล่าวมหีุน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ โดยกลุ่มกจิการถอืหุน้ทางตรง  

ซึง่สดัสว่นของสว่นไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยูเ่ท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 

 

   สดัส่วนของ ทุนจดทะเบียน ทุนชาํระแล้ว  วิธีราคาทุน 

   หุ้นสามญัท่ีถือ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม สดัส่วน 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

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

ช่ือบริษทั ในประเทศ ประกอบธรุกิจ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท 

           

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

บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้  บรกิารเจรจา ตดิตามและเรง่รดั         

   แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั ประเทศไทย หนี้และศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ 99.99 20,000 20,000 20,000 20,000 99.99 21,000 21,000 

บรษิทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั ประเทศไทย บรกิารสนิเชื่อสว่นบคุคล 76.00 250,000 50,000 250,000 50,000 76.00 190,000 35,000 

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

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

       หกั  การดอ้ยคา่เงนิลงทุน - - 

         545,150 300,450 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั 

 

เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปน้ี 

 

1. เจรจาซือ้หุน้คนืรอ้ยละ 6 จากผูถ้อืหุน้ จาํนวน 300,000 หุน้ ในมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมลูคา่ 3,000,000 บาท 

2. เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมูลค่า 50,000,000 บาท จากทุน

จดทะเบยีนเดมิจํานวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 100,000,000 บาท เพื่อนํามาชาํระคนืเงนิกูแ้ละเพือ่เป็นการลดตน้ทุน

ทางการเงนิ 

 

เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 9/2564 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปน้ี เพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญั 

เพิม่ทุนจํานวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมูลค่า 150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 100,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่จาํนวน 250,000,000 บาท เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

 

บริษทั บริหารสินทรพัย ์ชโย เจวี จาํกดั 

 

เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปน้ี แกไ้ขชื่อบรษิทั จากเดมิ “บรษิทั ชโย เจว ีจาํกดั” 

แกไ้ขเป็น “บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจํากดั” โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชื่อบรษิทักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่

15 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจํากดั ("บรษิทัย่อย") ไดร้บัใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบ

ธุรกจิเป็นกจิการบรหิารสนิทรพัยต์ามความในพระราชกําหนดกจิการบรหิารสนิทรพัย ์ พ.ศ. 2541 ทีแ่กไ้ขแลว้ 

 

เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงการเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 

1,450,000 หุน้ และหุน้บุรมิสทิธเิพิม่ทุนจํานวน 7,200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นมูลค่า 865,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีน

เดมิ 55,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 920,000,000 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้ประมาณรอ้ยละ 55 ของหุน้สามญัทัง้หมด และเสนอขาย

หุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธบิางสว่นใหก้บันกัลงทุนจาํนวน 8 ราย (โดยนกัลงทุนไมใ่ช่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั) ทัง้น้ีบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจาํกดั 

ไดร้บัชาํระคา่หุน้เรยีบรอ้ยแลว้ 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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19 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรบัปรงุ  

  อาคารและ อาคารระหว่าง  

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน 1,397,916 9,359,396 - 10,757,312 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (2,414,649) - (2,414,649) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 1,397,916 6,944,747 - 8,342,663 

     

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  1,397,916   6,944,747   -     8,342,663  

การซือ้เพิม่ขึน้  -     40,187   -     40,187  

คา่เสือ่มราคา   -     (546,384)  -     (546,384) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  1,397,916   6,438,550   -     7,836,466  

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน  1,397,916   9,399,583   -     10,797,499  

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม  -     (2,961,033)  -     (2,961,033) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  1,397,916   6,438,550   -     7,836,466  

     

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  1,397,916   6,438,550   -     7,836,466  

การซือ้เพิม่ขึน้  -     27,190,000   -     27,190,000  

การโอนออก  -     (21,533,745)  -     (21,533,745) 

คา่เสือ่มราคา   -     (996,406)  -     (996,406) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  1,397,916   11,098,399   -     12,496,315  

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาทุน  1,397,916   15,055,838   -     16,453,754  

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม  -     (3,957,439)  -     (3,957,439) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ  1,397,916   11,098,399   -     12,496,315  

 

คา่เสือ่มราคาในงบการเงนิรวมจาํนวน 996,406 บาท (พ.ศ. 2563 : 546,384 บาท) ไดร้วมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ  

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (3,894,334) (3,894,334) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 4,661,218 4,958,758 9,619,976 

    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  4,661,218   4,958,758   9,619,976  

คา่เสือ่มราคา   -     (402,810)  (402,810) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  4,661,218   4,555,948   9,217,166  

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน  4,661,218   8,853,092   13,514,310  

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม  -     (4,297,144)  (4,297,144) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  4,661,218   4,555,948   9,217,166  

    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  4,661,218   4,555,948   9,217,166  

การซือ้เพิม่ขึน้  -     22,000,000   22,000,000  

การโอนออก  -     (7,032,335)  (7,032,335) 

คา่เสือ่มราคา   -     (844,502)  (844,502) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  4,661,218   18,679,111   23,340,329  

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน  4,661,218   23,820,757   28,481,975  

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม  -     (5,141,646)  (5,141,646) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ  4,661,218   18,679,111   23,340,329  

 

คา่เสือ่มราคาในงบการเงนิเฉพาะกจิการจาํนวน 844,502 บาท (พ.ศ. 2563: 402,810 บาท) ไดร้วมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในทีด่นิ และอาคารในงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการมมีลูค่าเท่ากบั 18.50 ลา้นบาท 

และ 24.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

มูลค่ายุตธิรรมประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ซึ่งมคีุณสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีและมปีระสบการณ์ในทําเลทีต่ัง้และประเภทของอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่การลงทุนทีม่กีารประเมนินัน้ 

 

กลุ่มกจิการคาํนวณมลูคา่ยุตธิรรมโดยใชว้ธิรีาคาตลาด ซึง่ถอืเป็นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่2 
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จาํนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ทีไ่ดร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดค้า่เช่า 186,000 62,000 2,526,000  2,340,000  

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงทีเ่กดิจากอสงัหารมิทรพัย ์      

   เพือ่การลงทุนซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดค้า่เช่าสาํหรบัปี - - (844,502) (402,810) 

รวม 186,000 62,000 1,681,498 1,937,190 

 

จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าของคา่เช่ารบัสาํหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ถงึกําหนดชาํระภายใน 1 ปี 139,500 186,000 1,635,500 1,742,000 

ถงึกําหนดชาํระภายใน 2 ปี - 139,500 - 139,500 

ถงึกําหนดชาํระภายใน 3 ปี - - - - 

ถงึกําหนดชาํระภายใน 4 ปี - - - - 

ถงึกําหนดชาํระภายใน 4 ปี - - - - 

ถงึกําหนดชาํระเกนิกวา่ 5 ปี - - - - 

 139,500 325,500 1,635,500 1,881,500 

 

20 ทรพัยสิ์นรอการขาย - สทุธิ 

 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ทรพัยส์นิรอการขายมกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม   188,009,951  75,222,062 - - 

การซือ้เพิม่  103,207,097  12,152,800 - - 

ปิดบญัชดีว้ยการรบัชาํระหน้ีเป็น     

   ทรพัยส์นิรอการขาย (หมายเหตุ 17)     157,904,109  163,922,442 - - 

การจาํหน่าย  (116,294,203) (63,287,353) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  332,826,954  188,009,951 - - 

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรงุ 

อาคาร 

เคร่ืองใช้ 

สาํนักงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 

และติดตัง้ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563       

ราคาทุนหรอืราคาทีต่ใีหม ่ 8,767,080 28,039,517 6,893,081 4,202,196 6,642,280 54,544,154 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (9,063,261) (4,147,743) (3,721,567) (3,857,897) (20,790,468) 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 8,767,080 16,170,219 2,745,338 480,629 2,784,383 30,947,649 

       

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 8,767,080 16,170,219 2,745,338 480,629 2,784,383 30,947,649 

การซือ้เพิม่ขึน้  - 191,510 488,756 197,836 5,400,000 6,278,102 

คา่เสือ่มราคา - (1,190,851) (1,069,792) (328,542) (2,045,191) (4,634,376) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 8,767,080 15,170,878 2,164,302 349,923 6,139,192 32,591,375 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาทุนหรอืราคาทีต่ใีหม ่ 8,767,080 28,231,027 7,381,837 4,400,032 12,042,280 60,822,256 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (10,254,112) (5,217,535) (4,050,109) (5,903,088) (25,424,844) 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 8,767,080 15,170,878 2,164,302 349,923 6,139,192 32,591,375 

       

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 8,767,080 15,170,878 2,164,302 349,923 6,139,192 32,591,375 

การซือ้เพิม่ขึน้  - 1,552,319 1,472,137 5,739 5,456,710 8,487,741 

การโอนเขา้ (ออก) 3,360,000 18,172,720 - 1,025 - 21,532,909 

การจาํหน่าย - - (175,492) (3,645) (700,670) (879,807) 

คา่เสือ่มราคา - (1,459,317) (1,189,375) (138,791) (2,299,510) (5,086,993) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 12,127,080 33,436,600 2,271,572 214,251 8,595,722 56,645,225 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

ราคาทุนหรอืราคาทีต่ใีหม ่ 12,127,080 48,423,346 8,604,772 4,354,369 11,684,740 85,194,307 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (12,180,709) (6,333,200) (4,140,118) (3,089,018) (25,743,045) 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 12,127,080 33,436,600 2,271,572 214,251 8,595,722 56,645,225 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรงุ 

อาคาร 

เคร่ืองใช้ 

สาํนักงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 

และติดตัง้ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563      - 
ราคาทุนหรอืราคาทีต่ใีหม ่ 5,503,778 17,299,058 4,410,518 2,974,350 - 30,187,704 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (5,824,297) (2,171,250) (2,725,925) - (10,721,472) 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 5,503,778 8,668,724 2,239,268 248,425 - 16,660,195 

       

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 5,503,778 8,668,724 2,239,268 248,425 - 16,660,195 

การซือ้เพิม่ขึน้  - 191,510 416,282 152,336 5,400,000 6,160,128 

คา่เสือ่มราคา - (652,389) (802,095) (164,451) (713,096) (2,332,031) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 5,503,778 8,207,845 1,853,455 236,310 4,686,904 20,488,292 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาทุนหรอืราคาทีต่ใีหม ่ 5,503,778 17,490,568 4,826,800 3,126,686 5,400,000 36,347,832 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (6,476,686) (2,973,345) (2,890,376) (713,096) (13,053,503) 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 5,503,778 8,207,845 1,853,455 236,310 4,686,904 20,488,292 

       

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 5,503,778 8,207,845 1,853,455 236,310 4,686,904 20,488,292 

การซือ้เพิม่ขึน้  - 1,552,319 938,140 5,739 - 2,496,198 

การโอนเขา้  3,360,000 3,672,335 - - - 7,032,335 

การจาํหน่าย - - (60,026) - - (60,026) 

คา่เสือ่มราคา - (922,295) (895,121) (83,416) (1,080,000) (2,980,832) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 8,863,778 12,510,204 1,836,448 158,633 3,606,904 26,975,967 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

ราคาทุนหรอืราคาทีต่ใีหม ่ 8,863,778 22,770,887 5,659,613 3,132,425 5,400,000 45,826,703 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (7,454,646) (3,823,165) (2,973,792) (1,793,096) (16,044,699) 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่สะสม - (2,806,037) - - - (2,806,037) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 8,863,778 12,510,204 1,836,448 158,633 3,606,904 26,975,967 

 

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ยานพาหนะ     

ราคาทุนหรอืราคาทีต่ใีหม ่  11,684,740  12,042,280  13,237,059  5,400,000 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม  (3,089,018) (5,903,088)  (3,304,618) (713,096) 

รวม  8,595,722   6,139,192   9,932,441  4,686,904 

 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 รายการที่รบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชย้านพาหนะ 2,299,510  2,045,191  1,080,000  713,096  

รวม 2,299,510  2,045,191  1,080,000  713,096   
    

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหวา่งปี 7,009,029  5,400,000  1,552,319  5,400,000  

     

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 5,207,496 3,573,004 1,044,664 2,429,776 

     

คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 308,080  250,000  154,000  250,000  

คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูคา่ตํ่า 186,756   139,956 46,800  -    

คา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายชาํระคา่เช่าผนัแปร 335,065 361,704 85,141  -    

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม

ระหว่างติดตัง้ 

 

รวม 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม

ระหว่างติดตัง้ 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563       

ราคาทุน 3,391,858 1,250,000 4,641,858 2,291,340 180,000 2,471,340 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,962,061) - (1,962,061) (1,357,771) - (1,357,771) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 1,429,797 1,250,000 2,679,797 933,569 180,000 1,113,569 

       

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ  1,429,797   1,250,000   2,679,797   933,569   180,000   1,113,569  

การซือ้เพิม่ขึน้  222,500   1,092,930   1,315,430   157,500   1,092,930   1,250,430  

คา่ตดัจาํหน่าย   (1,285,364)  -     (1,285,364)  (702,461)  -     (702,461) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ  366,933   2,342,930   2,709,863   388,608   1,272,930   1,661,538  

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

ราคาทุน  3,614,358   2,342,930   5,957,288   2,448,840   1,272,930   3,721,770  

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม  (3,247,425)  -     (3,247,425)  (2,060,232)  -     (2,060,232) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ  366,933   2,342,930   2,709,863   388,608   1,272,930   1,661,538  

       

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ   366,933   2,342,930  2,709,863   388,608   1,272,930   1,661,538  

การซือ้เพิม่ขึน้  50,000   720,000   770,000   -     720,000   720,000  

การโอนเขา้ (ออก) 1,070,000 (1,070,000) - - - - 

คา่ตดัจาํหน่าย   (817,964)  -     (817,964)  (291,062)  -     (291,062) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ  668,969   1,992,930   2,661,899   97,546   1,992,930   2,090,476  

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

ราคาทุน  4,734,358   1,992,930   6,727,288   2,448,840   1,992,930   4,441,770  

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม  (4,065,389)  -     (4,065,389)  (2,351,294)  -     (2,351,294) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ  668,969   1,992,930   2,661,899   97,546   1,992,930   2,090,476  
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23 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (66,910,833) (31,448,591) (9,320,718) (1,388,517) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 115,455,671 47,726,829 10,873,386 1,636,617 

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 48,544,838 16,278,238 1,552,668 248,100 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงั

ไม่เกิดขึน้จริงของ

เงินลงทุนเผื่อขาย 

เงินให้สินเช่ือแก่

สินทรพัย ์

ด้อยคณุภาพ 

ภาระผกูพนั 

ผลประโยชน์

พนักงาน รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 -  (13,631,052)   (753,914)   (14,384,966)  

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน - (16,264,724) (235,036) (16,499,760) 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (563,865) (563,865) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - (29,895,776)  (1,552,815)  (31,448,591) 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564  -     (29,895,776)  (1,552,815)  (31,448,591) 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน  -     (35,287,520)  (174,722)  (35,462,242) 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  -     (65,183,296)  (1,727,537)  (66,910,833) 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563  28,699   -     437   29,136  

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน  48,822  47,648,871  -    47,697,693 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  77,521  47,648,871  437  47,726,829 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564  77,521   47,648,871   437   47,726,829  

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน  (77,521)  67,806,363   -     67,728,842  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  -     115,455,234   437   115,455,671  

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงของ

เงินลงทุนเผื่อขาย 

เงินให้สินเช่ือแก่

สินทรพัย ์

ด้อยคณุภาพ 

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงาน รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - (714,806) (714,806) 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน - - (218,318) (218,318) 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (455,393) (455,393) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 - - (1,388,517) (1,388,517) 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564  -     -     (1,388,517)  (1,388,517) 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน -  (7,820,022)  (112,179)  (7,932,201) 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  -     (7,820,022)  (1,500,696)  (9,320,718) 

     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 28,699 - - 28,699 

เพิม่ในกําไรหรอืขาดทุน 48,822 1,559,096 - 1,607,918 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 77,521 1,559,096 - 1,636,617 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564  77,521   1,559,096   -     1,636,617  

เพิม่(ลด)ในกําไรหรอืขาดทุน  (77,521)  9,314,290   -     9,236,769  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  -     10,873,386   -     10,873,386  
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24 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ 365,501 2,351,707 159,865 1,901,882 

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.4) - - 197,618 202,223 

เงนิมดัจาํ  20,020,000  -  -    - 

รายไดร้บัล่วงหน้า  14,404  608,865  -    - 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย  50,668,731  22,688,510  26,048,914  10,621,299 

ดอกเบีย้จ่ายคา้งจ่าย  10,096,288  9,310,562  9,952,637  9,304,109 

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพคา้งจ่าย  -    -  -    - 

อื่น ๆ  1,273,494  8,512,423  617,687  533,448 

รวม   82,438,418  43,472,067  36,976,721  22,562,961 

 

25 เงินกู้ยืม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

รายการหมุนเวียน     

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

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น 850,000 -    -    -    

หุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 298,132,847  297,741,986  298,132,847  297,741,986  

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี     

   เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 28,757,975  31,824,972  19,990,000  -    

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 327,740,822 449,132,077 318,122,847 417,307,105 

     

รายการไม่หมุนเวียน     

หุน้กู ้ 1,118,283,827  1,082,392,468  1,118,283,827  1,082,392,468  

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 22,707,614  38,805,133  9,760,411  -    

เงนิกูย้มืไมห่มุนเวยีนรวม 1,140,991,441 1,121,197,601 1,128,044,238 1,082,392,468 

     

เงนิกูย้มืรวม 1,468,732,263 1,570,329,678 1,446,167,085 1,499,699,573 
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การเคลื่อนไหวสาํหรบัเงนิกูย้มื สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,570,329,678 575,374,847 1,499,699,573 518,589,853 

เงนิกูย้มืเพิม่ 1,201,551,037 1,235,162,447 1,181,511,057 1,194,872,467 

จ่ายคนืเงนิกู ้ (1,324,141,925) (251,579,905) (1,255,000,000) (225,000,000) 

โอนจดัประเภท 750,000 - - - 

ตดัจาํหน่ายดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า 364,881 4,326,445 364,881 4,326,445 

ตดัจาํหน่ายรายจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิกูย้มื 19,878,592 7,045,844 19,591,574 6,910,808 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,468,732,263 1,570,329,678 1,446,167,085 1,499,699,573 

 

รายละเอยีดของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

  ค่าจดัหาเงินกู ้   ดอกเบีย้จ่าย  อตัรา  

 จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า  ดอกเบีย้ กาํหนดชาํระ 

 บาท บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

       

หุน้กู ้  300,000,000   (1,867,152) - 1  สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้ 1,130,100,000   (11,816,174) - 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 5.70 ทุกสามเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  30,000,000 (249,589) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

29 มกราคม พ.ศ. 2565  

ถงึ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

MLR - 0.25 ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคล 

   หรอืกจิการอื่น 

850,000 - - เมือ่ทวงถาม 7.50 เมือ่ทวงถาม 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 4,856,219  

 

(84,253) 

 

- ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ถงึ 13 พฤษจกิายน พ.ศ. 2567 

MLR - 0.75 ทุกเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 16,994,000 (50,788) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

26 กนัยายน พ.ศ. 2564  

ถงึ 26 มนีาคม พ.ศ. 2569 

MLR ทุกเดอืน 
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 งบการเงินรวม 

  ค่าจดัหาเงินกู ้   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  

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 พฤษจกิายน พ.ศ. 2567 

MLR – 0.75 ทุกเดอืน 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ค่าจดัหาเงินกู้   ดอกเบีย้จ่าย  อตัรา  

 จาํนวนเงิน จ่ายล่วงหน้า ล่วงหน้า  ดอกเบีย้ กาํหนดชาํระ 

 บาท บาท บาท ครบกาํหนดชาํระ ร้อยละ ดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

       

หุน้กู ้  300,000,000   (1,867,152) - 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 

หุน้กู ้ 1,130,100,000   (11,816,174) - 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 5.70 ทุกสามเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 30,000,000 (249,589) - ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 

29 มกราคม พ.ศ. 2565  

ถงึ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

MLR – 0.25  ทุกเดอืน 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ค่าจดัหาเงินกู้   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 
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เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 

ในปี พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมดีอกเบีย้จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกนั จาํนวนเงนิ 2.49 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 3.19 ลา้นบาท)  
 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืของกลุ่มกจิการ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

เงนิกูย้มื     

   อตัราดอกเบีย้คงที ่   1,417,266,674 1,499,699,573  1,416,416,674  1,499,699,573 

   อตัราดอกเบีย้ลอยตวั  51,465,589  70,630,105  29,750,411  - 

รวมเงนิกูย้มื   1,468,732,263 1,570,329,678  1,446,167,085  1,499,699,573 
 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ตัว๋แลกเงนิ - รอ้ยละ 6.47 -  รอ้ยละ 6.47 

หุน้กู ้  รอ้ยละ 6.09 - 7.12   รอ้ยละ 6.91 - 7.15   รอ้ยละ 6.09 - 7.12   รอ้ยละ 6.91 - 7.15  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการอื่น รอ้ยละ 7.5 - - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  รอ้ยละ 4.81 - 6.09   รอ้ยละ 4.81 - 5.32   รอ้ยละ 6.09  -  
 

ราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มื มดีงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตัว๋แลกเงนิ   -     119,565,119   -     119,924,642  

หุน้กู ้  1,416,416,674   1,380,134,454   1,414,575,726   1,378,891,332  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการอื่น 850,000 - 850,000 - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  51,465,589   70,630,105   51,403,696   70,576,157  

 1,468,732,263  1,570,329,678   1,465,979,422   1,569,392,131  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตัว๋แลกเงนิ   -     119,565,119   -     119,924,642  

หุน้กู ้  1,416,416,674  1,380,134,454   1,414,575,726  1,378,891,332  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  29,750,411  -  29,727,840  - 

  1,446,167,085  1,499,699,573   1,444,303,566  1,498,815,974  
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มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มุนเวยีนมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัชเีน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 

 

มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา  

(MLR) ของ 5 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ในประเทศ (พ.ศ. 2563 : MLR ต่อปี) และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม 

 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เมือ่ทวงถาม 850,000 - - - 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี  322,869,620 449,132,077 314,046,763 417,307,105 

ระหวา่ง 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 9,644,487 1,100,700,929 5,677,850 1,082,392,468 

ระหวา่ง 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,135,368,156 20,496,672 1,126,442,472 - 

 1,468,732,263 1,570,329,678 1,446,167,085 1,499,699,573 

 

26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

จาํนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์     

   เมือ่เกษยีณอายุ 8,601,293 7,727,684 7,595,772 7,034,878 

หน้ีสนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 8,601,293 7,727,684 7,595,772 7,034,878 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุทีก่ําหนดไวร้ะหวา่งปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม  7,727,684  3,733,082  7,034,878  3,666,326  

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 816,282  379,584  509,291  298,067  

ตน้ทุนดอกเบีย้ 57,327  69,860  51,603  67,686  

ตน้ทุนบรกิารในอดตี -  725,835  -  725,835  

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -  -    -  -    

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหม ่ -  2,819,323 -  2,276,964  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 8,601,293  7,727,684  7,595,772  7,034,878  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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คา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีร่บัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัแต่ละรายการดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 816,282  379,584 509,291 298,067 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 57,327  69,860  51,603 67,686 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี -  725,835  - 725,835 

รวม (สว่นใหญ่แสดงเป็นสว่นหน่ึงของ 

   คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร) 

 

873,609 

 

1,175,279 

 

560,894 

 

1,091,588 

 

คา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

กําไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง     

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     

       ผลกําไรทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง     

            ขอ้สมมตทิางการเงนิ -  (125,373) -  (103,139) 

       ผลกําไรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง     

            ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ -  (421,294) -  (381,989) 

       ผลขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ -  3,365,990  -  2,762,092  

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

อตัราคดิลด 0.71 - 1.60 0.72 - 1.48 1.43 0.73 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.00 3.00 3.00 3.00 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (ขึน้อยูก่บัช่วงอายุ) 0.00 - 32.00 0.00 - 32.00 0.00 - 32.00 0.00 - 32.00 

อตัราการเสยีชวีติ 

 

 

รอ้ยละ 100 ของ  

ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  

ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  

ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

รอ้ยละ 100 ของ  

ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 

การเพ่ิมขึน้ของ 

ภาระผกูพนั 

การลดลงของ 

ภาระผกูพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 

    

อตัราคดิลด - 0.5 121,614 - 

อตัราคดิลด + 0.5 - 115,117 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - 0.5 - 112,683 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + 0.5 117,799 - 

อตัราการเสยีชวีติ - 0.5 680 - 

อตัราการเสยีชวีติ + 0.5 - 680 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - 0.5 209,667 - 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน + 0.5 - 183,783 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 

การเพ่ิมขึน้ของ 

ภาระผกูพนั 

การลดลงของ 

ภาระผกูพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 

    

อตัราคดิลด - 0.5 101,039 - 

อตัราคดิลด + 0.5 - 95,378 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - 0.5 - 92,765 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + 0.5 97,238 - 

อตัราการเสยีชวีติ - 0.5 506 - 

อตัราการเสยีชวีติ + 0.5 - 506 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - 10.00 171,974 - 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน + 10.00 - 150,854 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 

การเพ่ิมขึน้ของ 

ภาระผกูพนั 

การลดลงของ 

ภาระผกูพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 

    

อตัราคดิลด - รอ้ยละ 0.50 139,709 - 

อตัราคดิลด + รอ้ยละ 0.50 - 132,917 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50 - 93,098 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50 97,380 - 

อตัราการเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50 532 - 

อตัราการเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50 - 531 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - รอ้ยละ 10.00 174,122 - 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน + รอ้ยละ 10.00 - 152,606 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ 

การเพ่ิมขึน้ของ 

ภาระผกูพนั 

การลดลงของ 

ภาระผกูพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 

    

อตัราคดิลด - รอ้ยละ 0.50 123,699 - 

อตัราคดิลด + รอ้ยละ 0.50 - 117,540 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 0.50 - 80,875 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน + รอ้ยละ 0.50 84,801 - 

อตัราการเสยีชวีติ - รอ้ยละ 0.50 428 - 

อตัราการเสยีชวีติ + รอ้ยละ 0.50 - 427 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - รอ้ยละ 10.00 151,203 - 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน + รอ้ยละ 10.00 - 132,869 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดงักล่าว 

ยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธก์นั ในการคาํนวณการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 

ทีก่ําหนดไวท้ีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบั (มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่ําหนดไวค้าํนวณดว้ย

วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหน้ีสนิทีร่บัรูใ้นงบแสดง

ฐานะการเงนิ 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 

 

น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  

1 - 3 ปี 

ระหว่าง  

3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ  5,579,333   1,484,680  -  5,912,603   12,665,213  

รวม  5,579,333   1,484,680  -  5,601,200   12,665,213  

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 

 

น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  

1 - 3 ปี 

ระหว่าง  

3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ  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  

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

 

น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  

1 - 3 ปี 

ระหว่าง  

3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ  5,579,333   -     -     5,011,159   10,590,492  

รวม  5,579,333   -     -     5,011,159   10,590,492  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 

 

น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  

1 - 3 ปี 

ระหว่าง  

3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ  5,579,333   -    - 2,638,879 8,218,212 

รวม  5,579,333   -    - 2,638,879 8,218,212 

 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ คอื 4.33 - 13.15 ปี (พ.ศ. 2563 : 5.33 - 14.15 ปี) 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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27 ทุนเรือนหุ้น 

 

 งบการเงินรวม 

    ส่วนตํา่กว่าทุน   

  

จาํนวนหุ้น 

 

หุ้นสามญั 

 

ส่วนเกิน 

จากการรวม

ธรุกิจภายใต้ 

ต้นทุน 

รายการจาก 

 

 ท่ีออก 

และชาํระแล้ว 

ท่ีออก 

และชาํระแล้ว 

มูลค่า 

หุ้นสามญัสทุธิ 

การควบคมุ 

เดียวกนั 

การเพ่ิมทุน 

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 

เพิม่ขึน้จากการใชใ้บสาํคญั 

    แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

 

203,321,838 

 

101,660,919 

 

1,068,445,429 

 

- 

 

- 

 

1,170,106,348 

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

ตน้ทุนการเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 

    ระหวา่งงวด 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(3,885,750) 

 

(3,885,750) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 961,950,267 480,975,134 1,522,611,805 (9,678,120) (3,885,750) 1,990,023,069 

       

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 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสามญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า  

 และชาํระแล้ว และชาํระแล้ว หุ้นสามญัสทุธิ รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 

     

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

เพิม่ขึน้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั  203,321,838   101,660,919   1,068,445,429   1,170,106,348  

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  961,950,267   480,975,134   1,522,611,805   2,003,586,939  
     

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  
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สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิมจํานวน 352,799,064.50 บาท เป็นจํานวน 

397,760,302.50 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่เป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที ่4 

 

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

จดทะเบยีนเดมิ 468,298,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 463,048,416 บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ําหน่ายจํานวน 10,500,611 หุน้ 

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 

 

เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนชาํระแลว้จากเดมิจาํนวน 424,275,452.50 บาท เป็นจํานวน 476,843,594 บาท 

ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่เป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที ่5 

 

เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนชําระแลว้จากเดมิจํานวน 476,843,594 บาท เป็นจาํนวน 480,975,133.50 บาท 

ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่เป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที ่6 และ CHAYO-W2 ครัง้ที ่1 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

เมือ่วนัที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ครัง้ที ่1/2563 ไดอ้นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีน จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 10 ลา้นบาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่3.5 ลา้นบาท โดยการลดมลูคํ่าเดมิหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 35 บาท 

 

เมื่อวนัที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ครัง้ที ่1/2563 ไดอ้นุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีน จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 3.5 ลา้นบาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่7 ลา้นบาท  โดยการออกหุน้สาํมญัจาํนวน 100,000 หุน้ มลูคํ่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 35 บาท 

 

เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2563 มมีตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิจํานวน 157 ลา้นบาท เป็นทุน

จดทะเบยีนจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 8.6 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

 

เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ที่ 1/2563 ได้อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 

โดยการรวมหุน้ จากเดมิมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว ้100 บาท ซึ่งทําใหจ้ํานวนหุน้สามญัของบรษิทัมกีารเปลี่ยนแปลงจาก

จาํนวนเดมิทีม่ ี11,000,000 หุน้ เหลอืเป็นจาํนวนใหม ่550,000 หุน้ 

 

28 ทุนรอจดทะเบียน 

 

เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ.2564 บรษิทัไดร้บัชาํระเงนิจากการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั CHAYO-W1 ครัง้ที ่7 และ CHAYO-W2 

ครัง้ที ่2 เป็นจาํนวน 92,417,459 บาท ซึง่บรษิทัยงัไม่ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเป็นทุนชาํระแลว้ ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
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29 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 12,583,811 8,636,100 12,583,811 8,636,100 

จดัสรรระหวา่งปี 4,939,164 3,947,711 4,939,164 3,947,711 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 17,522,975 12,583,811 17,522,975 12,583,811 

 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กลุ่มกิจการต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละห้าของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วนของ 

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน ทุนสาํรองน้ีไมส่ามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

30 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิการจ่ายปันผลสําหรบัผลดําเนินงานรอบระยะเวลาบญัช ี

ปี 2563 จากกําไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0037037 บาท คดิเป็นเงนิจาํนวน 

2.95 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจาํนวน 53.03 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 15 หุน้เดมิต่อ 

1 หุน้ปันผล คดิเป็นมลูค่า 26.52 ลา้นบาท ซึง่เทยีบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0333333 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัไดจ่้ายหุน้ปันผลและ

เงนิปันผลดงักล่าวเมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด) 

จากกําไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0018519 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 

1.81 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจาํนวน 32.63 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 30 หุน้เดมิต่อ 

1 หุน้ปันผล คดิเป็นมลูค่า 16.31 ลา้นบาท ซึง่เทยีบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0166667 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัไดจ่้ายหุน้ปันผลและ

เงนิปันผลดงักล่าวเมือ่วนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

เมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2563 มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลสําหรบัผลดําเนินงานรอบระยะเวลาบญัช ี

ปี 2562 จากกําไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0037 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 2.33 ลา้นบาท และ

จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจาํนวน 42 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นมลูคา่  

21 ล้านบาท ซึ่งเทยีบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0333 บาท โดยบรษิทัได้จ่ายหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่าวเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2563 มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลสําหรบัผลดําเนินงานรอบระยะเวลาบญัช ี 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563 จากกําไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.0028 บาท  

คดิเป็นเงนิจํานวน 2.45 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจํานวนไม่เกนิ 44.10 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ในอตัรา 20 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นมูลค่า 22.05 ลา้นบาท ซึ่งเทยีบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0250 บาท โดยบรษิทัไดจ่้าย

หุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่าวเมือ่วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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31 รายได้ดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย ์     

   ดอ้ยคุณภาพ  641,859,586   417,248,392   73,089,108   10,221,442  

รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มื  13,595,401   7,547,271   -     -    

รวม  655,454,987   424,795,663   73,089,108   10,221,442  

 

32 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดด้อกเบีย้ 3,643,139 1,503,416 2,689,451 1,170,667 

รายไดด้อกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ  

- 

 

- 105,592,349 54,795,135    ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.3) 

รายไดค้า่บรหิารงานจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 37.3) - - 34,800,000 32,400,000 

รายไดเ้งนิปันผลจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 37.3) - - 80,000,000 62,780,000 

รายไดค้า่เช่า 762,000 635,000 186,000 62,000 

รายไดค้า่เช่าจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 37.3) - - 2,340,000 2,340,000 

กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,571,128 - (3,952) - 

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ     

   ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุน - 379,360 - 379,360 

เงนิเยยีวยาประกนัสงัคม 1,455,000 - 909,000 - 

รายไดอ้ื่น ๆ 1,993,682 1,506,111 100,347 199 

รวม 9,424,949 4,023,887 226,613,195 153,927,361 

 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

82 

33 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

คา่ใชจ่้ายพนกังาน 72,346,023 72,104,334 40,617,775 40,126,116 

คา่ใชจ่้ายเพือ่การตดิตามหน้ี 107,006,143 64,254,208 6,132,086 841,628 

คา่บรกิารวชิาชพี 7,489,076 6,515,541 4,562,654 4,220,471 

คา่สาธารณูปโภค 6,868,678 8,076,663 4,303,314 4,818,755 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  6,901,362 6,466,124 4,116,395 3,437,302 

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุน - - - (2,000,000) 

ตน้ทุนขาย 21,100,798 1,664,352 - - 

คา่ใชจ่้ายทางการเงนิ 531,150 344,727 196,380 79,566 

คา่เบีย้ประกนั 332,829 273,223 174,848 122,244 

คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 2,332,096 4,526,380 2,325,407 1,814,213 

คา่รบัรอง 310,327 404,385 272,963 359,145 

คา่ใชจ่้ายบวกกลบัทางภาษ ี 451,249 470,721 15,506 35,148 

ภาษธีุรกจิเฉพาะ 5,117,915 7,549,950 - - 

คา่บรหิารกจิการ 2,347,500 995,000 1,927,500 890,000 

คา่ธรรมเนียม 7,341,692 3,802,881 2,430,619 2,134,063 

ตน้ทุนรายการจากการเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 720,000 - - - 

คา่ใชจ่้ายอื่น 6,229,064 7,861,549 2,713,478 4,033,155 

รวม 247,425,904 185,310,038 69,788,925 60,911,806 

 

34 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า      

สญัญาเช่าการเงนิ 292,776 164,806 213,862 113,008 

เงนิกูย้มืจากธนาคาร 3,040,333 3,320,746 278,767 - 

ตัว๋แลกเงนิ 434,881 7,528,499 434,881 7,528,499 

หุน้กู ้ 108,791,455 41,683,282 108,791,455 41,683,282 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 154,028 4,275 - - 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น 87,843 - - - 

รวมคา่ใชจ่้ายทางการเงนิ 112,801,316 52,701,608 109,718,965 49,324,789 
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35 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั:     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบั     

   กําไรทางภาษสีาํหรบัปี 13,451,564 9,308,174 2,235,452 2,727,767 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 13,451,564 9,308,174 2,235,452 2,727,767 

     

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี:     

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 23) 32,266,600 31,197,933 1,304,568 1,389,600 

รวมภาษีเงินได้รอตดับญัชี 32,266,600 31,197,933 1,304,568 1,389,600 

     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 45,718,164 40,506,107 3,540,020 4,117,367 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการและของบรษิทัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 267,760,894 195,310,935 102,323,297 83,071,563 

     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20 และ     

   น้อยกวา่ 300,000 ยกเวน้      

   300,000 ถงึ 3,000,000 รอ้ยละ 15     

    มากกวา่ 3,000,000 รอ้ยละ 20 53,380,553 39,650,019 20,464,659 16,614,313 

ผลกระทบ :     

   รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี - - (16,000,000) (12,556,000) 

   คา่ใชจ่้ายทีร่บัรูเ้พิม่ทางภาษ ี (169,167) (189,077) (152,173) (144,702) 

   การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษ ี

      ทีผ่า่นมาซึง่ยงัไมร่บัรู ้

 

(159,527) 

 

- - - 

   คา่ใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี (850,215) 560,888 (1,262,013) 43,099 

   รายไดท้ีไ่มร่บัรูท้างบญัชแีต่ใหถ้อืเป็น     

      รายไดต้ามประมวลรษัฎากร (6,483,480) 484,277 489,547 160,657 

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 45,718,164 40,506,107 3,540,020 4,117,367 

 

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัเป็นรอ้ยละ 17.07 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20.74) 
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36 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกําไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้

ในระหวา่งปี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน     

กําไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่     

   ทีใ่ชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 218,998,989 155,353,886 98,783,277 78,954,196 

     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนักท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีถ่อืโดย     

    ผูถ้อืหุน้ (หุน้)  882,112,350 705,598,129 882,112,350 705,598,129 

จาํนวนหุน้สามญัทีเ่พีม่ขึน้จากการจ่ายหุน้ปันผล (หุน้)  29,398,834   70,551,976   29,398,834   70,551,976  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั     

    ทีใ่ชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้)  911,511,184   776,150,105   911,511,184   776,150,105  

     

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.2403  0.2002  0.1084  0.1017  

     

     

กาํไรต่อหุ้นปรบัลด     

กําไรทีเ่ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่     

   ทีใ่ชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 218,998,989 155,353,886 98,783,277 78,954,196 

     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนักท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั     

    ทีใ่ชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้)  911,511,184 776,150,105 911,511,184 776,150,105 

การปรบัปรุงสาํหรบัการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรบัลด:     

    สทิธซิือ้หุน้ (หุน้) 85,591,295  21,768,165   85,591,295   21,768,165  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัและ     

    หุน้สามญัทีค่าดวา่จะใชใ้นการคาํนวณ     

     กําไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้)  997,102,479   797,918,270   997,102,479   797,918,270  

     

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้)  0.2196   0.1947   0.0991   0.0990  
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มกีารใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครัง้ที ่4 จํานวน 85,640,458 หน่วย แปลงเป็น 

หุน้สามญัจาํนวน 89,992,476 หุน้ ซึง่จดทะเบยีนเป็นทุนชาํระแลว้เมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 มกีารใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครัง้ที ่5 จํานวน 86,817,746 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 105,136,283 หุน้ ซึง่จดทะเบยีนเป็นทุนชาํระแลว้เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มกีารใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครัง้ที ่6 จํานวน 6,802,519 หน่วย แปลงเป็น 

หุน้สามญัจํานวน 8,237,844 หุน้ และมกีารใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W2 ครัง้ที ่1 จํานวน 25,235 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 25,235 หุน้ ซึง่การใชส้ทิธทิัง้สองครัง้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นทุนชาํระแลว้ภายหลงัวนัสิน้งวด 

 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มกีารใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W1 ครัง้ที ่7 จํานวน 14,135,598 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจํานวน 17,118,202 หุน้ และมกีารใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W2 ครัง้ที ่2 จํานวน 56,420 หน่วย แปลงเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 56,420 หุน้ ซึง่การใชส้ทิธทิัง้สองครัง้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นทุนชาํระแลว้ภายหลงัวนัสิน้งวด 

 

ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W1 ณ สิน้งวด มยีอดคงเหลอืจํานวน 16,602,443 หน่วย ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัจํานวน 

20,105,558 หุน้ คดิเป็นจาํนวนหุน้ปรบัลดจาํนวน 63,808,420 หุน้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W2 ณ สิน้งวด มยีอดคงเหลอืจํานวน 212,047,608 หน่วย ซึง่สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัจํานวน 

212,047,608 หุน้ คดิเป็นจาํนวนหุน้ปรบัลดจาํนวน 21,782,875  หุน้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

บรษิัทคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบขอ้มูลทางการเงนิโดยใช้

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีถ่อืเสมอืนวา่ไดท้าํการเปลีย่นแปลงจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้จากการจ่ายหุน้ปันผล โดยให้

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ในระหวา่งงวดสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

37 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักจิการ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผา่นกจิการอื่นแหง่หน่ึงหรอืมากกวา่หน่ึงแหง่ โดยทีบุ่คคลหรอืกจิการ

นัน้มอีํานาจควบคุมกิจการ หรอืถูกควบคุมโดยกิจการ หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน  

บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ บรษิทัรว่มและบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของสว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของ

กิจการซึ่งมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผู้บรหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชกิในครอบครวั 

ทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

กจิการถอืหุน้โดยคุณสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 31.92 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 52.49 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด) 
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รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีเ่กดิขึน้ทาํตามประเพณีการคา้และตามสญัญา 

 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

  

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั   บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั ชโย แคปิตอล จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั 555 ชอ้ปป้ิง จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัยช์โย เจว ีจาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั ชโย เงนิด่วน จาํกดั มกีรรมการรว่มกนั 

บรษิทั ชะยะ ลอว ์เฟิรม์ จาํกดั มกีรรมการรว่มกนั 

บรษิทั ซซี ีอลัไลแอนซ ์จาํกดั มกีรรมการรว่มกนั 

คุณสขุสนัต ์ยศะสนิธุ ์ ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารสาํคญั 

คุณณฐัวชั ยศะสนิธุ ์ ผูถ้อืหุน้และผูใ้หเ้ช่าอาคาร 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

37.1 รายได้จากการให้บริการเร่งรดัหน้ีสิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

บรษิทัยอ่ย - - 1,252,494 6,125,495 

 - - 1,252,494 6,125,495 

 

37.2 ต้นทุนการให้บริการและบริหารสินทรพัยด้์อยคณุภาพ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

คา่เช่า     

   ผูบ้รหิารสาํคญั 168,000 168,000 - - 

 168,000 168,000 - - 
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37.3 รายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดค้า่เช่า     

   บรษิทัยอ่ย - - 2,340,000 2,340,000 

 - - 2,340,000 2,340,000 

     

คา่บรหิารงาน     

   บรษิทัยอ่ย - - 34,800,000 32,400,000 

 - - 34,800,000 32,400,000 

     

เงนิปันผลรบั     

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

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

     

รายไดด้อกเบีย้     

   บรษิทัยอ่ย - - 105,592,349 54,795,135 

 - - 105,592,349 54,795,135 
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37.4 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการให้และรบับริการ และดอกเบีย้ค้างรบั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทัยอ่ย - - 2,879,403 7,246,896 

รวมลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) - - 2,879,403 7,246,896 

     

ดอกเบีย้คา้งรบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทัยอ่ย - - 167,888,229 79,820,237 

รวมดอกเบีย้คา้งรบักจิการ     

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) - - 167,888,229 79,820,237 

     

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บรษิทัยอ่ย - - 197,618 202,223 

รวมเจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) - - 197,618 202,223 

     

หน้ีสนิสญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   บุคคล 1,550,000 - 1,550,000 - 

รวมหน้ีสนิสญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,550,000 - 1,550,000 - 

     

ดอกเบีย้คา้งจ่ายกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

บุคคล - 4,274 - - 

รวมดอกเบีย้คา้งจ่ายกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 4,274 - - 

 

37.5 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม - - 1,321,200,100 688,200,100 

เงนิใหกู้ย้มืระหวา่งปี     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,034,799,900 733,000,000 

เงนิกูจ่้ายคนืระหวา่งปี     

   บรษิทัยอ่ย - - (262,200,100) (100,000,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - - 2,093,799,900 1,321,200,100 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ 

แก่บรษิทัยอ่ยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 6 ต่อปี) 
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37.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 13,000,000 - - - 

เงนิกูเ้พิม่ระหวา่งปี     

   บุคคล 2,000,000 13,000,000 - - 

เงนิกูจ่้ายคนืระหวา่งปี     

   บุคคล (15,000,000) - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - 13,000,000 - - 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัครบกําหนดชําระเมื่อทวงถาม มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ต่อปี 

(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 6 ต่อปี)  

 

37.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์อื่นทีจ่่ายแก่กรรมการ และผูม้อีาํนาจในการจดัการ มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 18,481,500 16,173,600 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 420,475 270,299 

รวม 18,901,975 16,443,899 
 

38 ภาระผกูพนั 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทั มภีาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 

 

38.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 338,860 433,741 289,460 318,480 

เกนิกวา่ 1 ปี  - - - - 

รวม 338,860 433,741 289,460 318,480 
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38.2 หนังสือคํา้ประกนั 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนงัสอืคํ้าประกนั 3,045,800 2,929,469 2,225,208 2,111,680 

รวม 3,045,800 2,929,469 2,225,208 2,111,680 

 

หนงัสอืคํ้าประกนัซึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศใหแ้ก่บุคคลภายนอกสาํหรบัการดาํเนินงานตามปกตขิองกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 

39 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิมจํานวน 480,975,133.50 บาท เป็นจํานวน 

489,562,444.50 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งเป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที ่7 และ 

CHAYO-W2 ครัง้ที ่2 

 

บริษทั ชโย แคปปิตอล จาํกดั 

 

ในเดอืน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565  บรษิทั ชโย แคปิตอล จํากดั (บรษิทัย่อย) ไดล้งนามในสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในประเทศหลายแห่ง

จํานวน 100 ลา้นบาท โดยกําหนดการขอเบกิใชเ้งนิกู้เป็นไปตามเงื่อนไข ระยะเวลา และแบบวธิทีีธ่นาคารกําหนด ซึ่งบรษิทัและบรรษทัประกนั

สนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม ไดค้ํ้าประกนัวงเงนิกูย้มืดงักล่าว 
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