
บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บรษิทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูลทางการเงนิ
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบั 
งวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

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

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,848,817,164 1,332,204,275 1,932,385,816 496,523,204

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

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 7,746,304 1,486,883 1,106,154 1,216,818

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 7 45,465,614 46,377,511 290,990,265 174,228,369

สนิคา้คงเหลอื 1,082,213 1,087,723 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 ค) - - 2,538,799,900 2,093,799,900

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 177,615,102 71,300,826 100,000 -

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 8 388,704,165 335,850,463 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 20,780,817 21,009,485 18,851,097 19,273,075

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 3,490,711,379 1,809,817,166 4,782,733,232 2,785,541,366

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช ้- ไมห่มุนเวยีน 3,156,860 8,915,080 2,336,269 1,725,208

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 9 3,324,756,441 2,855,988,012 361,960,469 334,502,985

ลูกหนีเงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 8 12,520,132 2,744,893 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 532,649,973 545,149,973

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 12,103,413 12,496,315 22,784,517 23,340,329

ทรพัยส์นิรอการขาย - สุทธิ 11 325,032,534 332,826,954 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 54,647,411 56,645,225 26,101,233 26,975,967

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 2,727,995 2,661,899 2,389,912 2,090,476

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 28,013 22,581 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 6,893,500 7,758,500 516,500 716,500

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,741,866,299 3,280,059,459 948,738,873 934,501,438

รวมสินทรพัย์ 7,232,577,678 5,089,876,625 5,731,472,105 3,720,042,804

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

______________________________________________________   กรรมการ

______________________________________________________   กรรมการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 12 66,616,737 82,438,418 34,784,212 36,976,721

สว่นของหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 1,466,787 1,133,149 890,201 567,760

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 13 9,975,014 28,757,975 - 19,990,000

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 13 299,732,592 298,132,847 299,732,592 298,132,847

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 49,841,667 - - -

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรอืกจิการอนื 13 850,000 850,000 - -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 3,841,933 7,603,900 - 152,706

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 10,957,790 9,581,995 3,178,436 3,385,280

รวมหนีสินหมุนเวียน 443,282,520 428,498,284 338,585,441 359,205,314

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 4,024,156 5,109,783 2,391,090 3,170,767

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 39,909,775 22,707,614 - 9,760,411

หุน้กู้ 13 2,934,093,425 1,118,283,827 2,934,093,425 1,118,283,827

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,459,124 8,601,293 2,296,886 7,595,772

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 80,059,797 48,567,419 7,610,092 1,552,668

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 31,000 121,000 245,000 245,000

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,061,577,277 1,203,390,936 2,946,636,493 1,140,608,445

รวมหนีสิน 3,504,859,797 1,631,889,220 3,285,221,934 1,499,813,759

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 14

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 1,321,322,138 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 660,661,069 660,661,069

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 

หุน้สามญัจาํนวน 1,287,347,292 หุน้

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 643,673,646 643,673,646

ทุนทอีอกและชําระแลว้

   หุน้สามญัจาํนวน หุน้สามญัจาํนวน 1,066,357,406 หุน้ 

มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 533,178,703 533,178,703

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 

หุน้สามญัจาํนวน 961,950,267 หุน้

มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 480,975,134 480,975,134

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั - สุทธิ 14 1,701,113,273 1,522,611,805     1,701,113,273 1,522,611,805

สว่นตาํกวา่ทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้

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

ตน้ทุนรายการจากการเพมิทุนในบรษิทัยอ่ย (3,885,750) (3,885,750) -

ทุนรอจดทะเบยีน 15 314,252 92,417,459 314,252 92,417,459

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17,522,975 17,522,975         17,522,975 17,522,975

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 597,181,567 487,013,366 194,120,968 106,701,672

รวมส่วนของบริษทัใหญ่     2,835,746,900    2,586,976,869     2,446,250,171    2,220,229,045 

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 891,970,981 871,010,536 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,727,717,881 3,457,987,405 2,446,250,171 2,220,229,045

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 7,232,577,678 5,089,876,625 5,731,472,105 3,720,042,804

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบยี 17 216,831,392 145,874,973 33,254,209 17,751,263

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเร่งรดัหนีสนิ 21 ก)           8,268,888       10,405,293 4,805,551 5,523,879

รายไดจ้ากการขาย                1,402            26,393                    -                    -   

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 21 ก)        (54,625,311)      (36,093,475)        (11,752,323)       (5,750,941)

ตน้ทุนขาย                    -             (25,981)                    -                    -   

กาํไรขนัต้น 170,476,371 120,187,203 26,307,437 17,524,201

รายไดอ้นื 21 ก)           2,136,433        1,330,901       123,610,801     112,905,518 

กําไรจากการจําหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย             433,156        8,906,675                    -                    -   

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        (22,004,645)      (17,421,413)        (14,843,862)      (12,652,513)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ        (38,348,371)      (53,513,124)        (12,243,898)      (12,782,417)

ตน้ทุนทางการเงนิ        (37,642,593)      (25,158,245) (35,665,041) (24,201,767)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 75,050,351 34,331,997 87,165,437 80,793,022

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 18        (13,755,155)           824,589          (1,682,344)           851,168 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 61,295,196 35,156,586 85,483,093 81,644,190

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 61,295,196 35,156,586 85,483,093 81,644,190

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่         56,546,286       35,064,299 85,483,093 81,644,190

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม           4,748,910            92,287                    -                    -   

        61,295,196       35,156,586         85,483,093       81,644,190 

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่         56,546,286       35,064,299 85,483,093 81,644,190

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม           4,748,910            92,287                    -                    -   

        61,295,196       35,156,586         85,483,093       81,644,190 

กาํไรต่อหุ้น 20

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (หุน้)     1,058,464,171     905,429,654     1,058,464,171     905,429,654 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0534 0.0387 0.0808 0.0902

กําไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0506 0.0350 0.0766 0.0816

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบยี 17 430,627,129 310,419,792 67,979,900 34,860,416

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเรง่รดัหนีสนิ 21 ก)      16,222,701      22,195,160 8,640,107 11,371,877

รายไดจ้ากการขาย             7,244          134,310                  -                    -   

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 21 ก)    (106,857,263)     (70,705,750)     (22,131,984)     (11,196,784)

ตน้ทุนขาย             (6,408)         (137,383)                  -                    -   

กาํไรขนัต้น 339,993,403 261,906,129 54,488,023 35,035,509

รายไดอ้นื 21 ก)        3,312,031        4,268,761     165,099,295     141,797,117 

กําไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย      16,770,267        8,906,675                  -                    -   

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     (44,139,790)     (33,517,014)     (27,850,683)     (23,416,280)

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 9     (80,288,749)     (74,881,007)     (20,046,055)     (22,335,799)

ตน้ทุนทางการเงนิ     (61,416,101)     (50,884,818) (58,222,635) (48,949,077)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 174,231,061 115,798,726 113,467,945 82,131,470

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ 18     (36,721,950)     (15,731,160)       (7,168,184)          298,459 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 137,509,111 100,067,566 106,299,761 82,429,929

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 137,509,111 100,067,566 106,299,761 82,429,929

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่     129,048,666      99,532,396 106,299,761 82,429,929

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม        8,460,445          535,170                  -                    -   

    137,509,111     100,067,566     106,299,761      82,429,929 

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ่     129,048,666      99,532,396 106,299,761 82,429,929

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม        8,460,445          535,170                  -                    -   

    137,509,111     100,067,566     106,299,761      82,429,929 

กาํไรต่อหุ้น 20

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนกั (หุน้)  1,052,177,930     857,701,805  1,052,177,930     857,701,805 

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.1226 0.1160 0.1010 0.0961

กําไรตอ่หุน้ปรบัลด 0.1159 0.1034 0.0955 0.0857

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ส่วนตาํกว่าทุน

จากการรวม

ธรุกิจภายใต้ ต้นทุนรายการ จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า การควบคมุ จากการเพิมทุน - ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ เจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญัสทุธิ เดียวกนั ในบริษทัย่อย ทุนรอจดทะเบียน ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยีในบรษิทัยอ่ย 10 - - - - - - - - 12,500,000 12,500,000

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 14, 15 18,898,399 178,501,468 - - (92,103,207) - - 105,296,660 - 105,296,660

หุน้ปันผล 14, 16 33,305,170 - - - - - (16,989,148) 16,316,022 - 16,316,022

เงนิปันผล 16 - - - - - - (1,891,317) (1,891,317) - (1,891,317)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 129,048,666 129,048,666 8,460,445 137,509,111

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 533,178,703 1,701,113,273 (9,678,120) (3,885,750) 314,252 17,522,975 597,181,567 2,835,746,900 891,970,981 3,727,717,881

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 352,799,065 454,166,376 (9,678,120) - - 12,583,811 320,548,606 1,130,419,738 16,146,035 1,146,565,773

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - 102,000,010 102,000,010

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

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

ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 44,961,238 513,799,901 - - 564,056,160 - - 1,122,817,299 - 1,122,817,299

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

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

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 99,532,396 99,532,396 535,170 100,067,566

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 424,275,453 967,966,277 (9,678,120) (3,885,750) 564,056,160 12,583,811 390,617,803 2,345,935,634 832,501,965 3,178,437,599

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนรอ - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว หุ้นสามญัสุทธิ จดทะเบยีน ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 480,975,134 1,522,611,805 92,417,459 17,522,975 106,701,672 2,220,229,045

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 14, 15 18,898,399 178,501,468 (92,103,207) - - 105,296,660

หุน้ปันผล 14, 16 33,305,170 - - - (16,989,148) 16,316,022

เงนิปันผล 16 - - - - (1,891,317) (1,891,317)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 106,299,761 106,299,761

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 533,178,703 1,701,113,273 314,252 17,522,975 194,120,968 2,446,250,171

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 44,961,238 513,799,901 564,056,160 - - 1,122,817,299

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

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 82,429,929 82,429,929

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 424,275,453 967,966,277 564,056,160 12,583,811 113,419,354 2,082,301,055

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 174,231,061 115,798,726 113,467,945 82,131,470

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,754,105 3,134,750 2,435,749 1,730,080

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 9 80,288,749 74,881,007 20,046,055 22,335,799

กาํไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (92) (1,481,932) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (16,770,267) (8,906,675) - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 437,164 436,804 280,447 280,447

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

รายไดด้อกเบยี 17 (430,627,129) (310,419,792) (67,979,900) (34,860,416)

รายไดด้อกเบยีรบัอนื (1,740,332) (1,559,367) (66,085,554) (44,271,114)

ตน้ทุนทางการเงนิ 61,416,101 50,884,818 58,222,635 48,949,077

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 911,897 (27,402,352)         21,069,123           6,138,237 

สนิคา้คงเหลอื 5,510 43,188                     -                       -   

เงนิประกนัการซอืเงนิใหส้นิเชอืแก่

สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (106,314,276) (10,666,091)            (100,000)                     -   

ลกูหนีเงนิใหกู้ย้มื (58,661,267) (2,345,542) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (1,165,202) 731,086            (688,778)           1,124,759 

เงนิใหส้นิเชอืแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (286,119,218) (384,330,239)          (2,469,250)          (2,261,296)

ทรพัยส์นิรอการขาย 32,039,036 (57,693,831) - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 865,000 (75,000) 200,000 (25,000)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 494,341 (8,619,480) 14,123,513        3,679,784          

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,375,795 (208,140) (206,844)           (33,372)             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (5,579,333) - (5,579,333)         -                  

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (90,000) -                     -                       -   

เงนิสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (551,248,357) (567,798,062) 6,735,808 4,918,455

รบัดอกเบยีรบัอนื        1,739,930        1,463,624           8,254,133           1,747,788 

รบัดอกเบยี     156,247,146     144,267,745         22,945,611         13,141,954 

จ่ายดอกเบยี      (77,881,624)      (44,409,513) (74,554,626) (42,547,399)

จ่ายภาษเีงนิได้ (7,603,900) (349,550) (152,706) -

เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดาํเนินงาน (478,746,805) (466,825,756) (36,771,780) (22,739,202)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพมิขนึ) (300,000) 195 (300,000) -

เงนิปันผลรบั - - - 80,000,000

เงนิสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - (22,000,000) - (22,000,000)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ (997,485) (375,389) (872,639) (84,326)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่าย

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 92 1,635,514 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (432,000) (450,000) (432,000) (450,000)

เงนิสดจ่ายเพอืสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (200,000) - (199,999) -

เงนิสดจ่ายเพอืการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - (130,700,000)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อย - (3,000,000) - -

เงนิสดรบัจากการขายสว่นไดส้ว่นเสยีในบรษิทัย่อย 10 12,500,000 - 12,500,000 -

เงนิสดจ่ายเพอืใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 21 ค) - - (1,250,000,000) (788,799,900)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่บรษิทัทเีกยีวขอ้ง 21 ค) - -        805,000,000         47,000,000 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากในกิจกรรมลงทนุ 10,570,607 (24,189,680) (434,304,638) (815,034,226)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 50,000,000 20,000,000                     -                       -   

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (51,850,219) (36,015,132)        (30,000,000)                     -   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 60,000,000 30,000,000 10,000,000 30,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 (10,000,000) - (10,000,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 21 ง) - 2,000,000                     -                       -   

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 21 ง) - (15,000,000)                     -                       -   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนั

จากบุคคลหรอืกจิการอนื - 100,000                     -                       -   

เงนิสดจ่ายคนืสญัญาเช่า (766,037) -            (466,313)                     -   

เงนิสดจ่ายคนืสญัญาเช่าซอื - (2,395,702)                     -              (322,002)

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

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 13 1,834,000,000 -     1,834,000,000                     -   

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ - (72,400,000)                     -          (72,400,000)

เงนิสดรบัจากใชใ้บสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั 14,15 105,296,660 1,122,817,299        105,296,660     1,122,817,299 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัของบรษิทัย่อย - 102,000,010                     -                       -   

เงนิสดรบัจากการออกหุน้บุรมิสทิธขิองบรษิทัย่อย - 720,000,000                     -                       -   

เงนิสดจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ 16 (1,891,317) (2,948,049)          (1,891,317)          (2,948,049)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,984,789,087 1,748,158,426 1,906,939,030 957,147,248

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 1,516,612,889 1,257,142,990 1,435,862,612 119,373,820

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,848,817,164 1,965,342,170 1,932,385,816 667,291,687

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดอืนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด :

รายการทไีม่ใช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดหกเดอืน

สนิสดุวนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ยเจา้หนีเช่าซอื - 3,574,000 - -

ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์เป็นเงนิเชอื - 742,080 - 742,080

รบัชาํระหนีเป็นทรพัยส์นิรอการขาย 11 7,474,349 144,397,192 - -

หุน้ปันผล 14, 16 16,989,148 26,515,150 16,989,148 26,515,150

โอนเปลยีนประเภทเงนิกูย้มื - 750,000 - -

โอนเปลยีนประเภทกเงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการใช้ 6,058,616 - 310,663 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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1 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวยงัคงส่งผล
ต่อเนื่องในรอบระยะเวลา 6 เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ท าใหก้ระทบต่อยอดการปล่อยสนิเชื่อใหม่และการจดัเกบ็หนี้ของกลุ่มกจิการ 
เพื่อรบัมอืกบัปัญหาการแพร่ระบาดครัง้นี้ กลุ่มกิจการจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่  เนื่องจากลูกหนี้เดิมได้รบัผลกระทบเรื่อง
ความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งกลุ่มกจิการก็ได้ติดตามสถานะลูกหนี้และฝ่ายจดัการได้ตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด 
และประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกี่ยวกบัมูลค่าของสนิทรพัย์และประมาณการหนี้สนิที่อาจจะเกดิขึ้นอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจ 
ไดบ้รรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธโ์ดยมกีารวางแนวทางและมาตรการเพิม่เตมิ เพื่อรบัมอืและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้อยู่อย่างต่อเนื่อง 
 
กลุ่มกจิการได้มแีนวทางในการช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการการช่วยเหลือของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะที่ 3 ซึ่งเริม่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยมมีาตรการผ่อนปรนช าระเงนิต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาทีก่ลุ่มกจิการก าหนด 
 
ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมลีูกหนี้ทีไ่ดร้บัมาตรการผ่อนปรนระยะที ่3 รวม 275 ราย 
 
จากเหตุการณ์ดงักล่าวกลุ ่มกจิการได้น าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  
 
ปัจจยัต่าง ๆ ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนโดยเฉพาะระยะเวลาในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ดงันัน้กลุ่มกจิการยงัคงอยู่ในระหว่างการตดิตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดเพื่อใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี้ รวมทัง้ประเมนิผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้โดยเฉพาะในส่วนของมูลค่ายุติธรรมสนิทรพัย์ที่ค าดว่า 
จะไดร้บัภายหลงัมาตรการช่วยเหลอืเสรจ็สิน้ลง 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินนโยบำยกำรบญัชี 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาลและขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัช ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทย  
ทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท างบการเงนิส าหรบั
ปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 
 
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 
 
กลุ่มกจิการที่ใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบจากโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกน าแนวปฏบิตัดิงักล่าวที่ออกโดย 
สภาวชิาชีพบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 802/2564 มาถือปฏิบตัิส าหรบัการให้ความช่วยเหลอืลูกหนี้
ดังกล่าวระหว่าง วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ส าคญั ได้แก่ข้อผ่อนปรน
เกี่ยวกบัการจดัล าดบัชัน้ลูกหนี้ส าหรบัการค านวณ ECL กรณีที่มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (EIR) ส าหรบัหนี้ที่มี
การปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการค านวณ ECL ส าหรบัวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(Unused credit line) เป็นตน้  
 

5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกจิการน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน โดยพจิารณาจากประเภทธุรกจิของ
กลุ่มกจิการเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
กลุ่มกจิการด าเนินกจิการใน 5 ส่วนงานหลกัดงันี้ 
1) ส่วนงานธุรกจิบรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
2) ส่วนงานธุรกจิเจรจาตดิตามและเร่งรดัหนี้สนิ 
3) ส่วนงานศูนยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้ 
4) ส่วนงานธุรกจิเงนิใหกู้ย้มื 
5) ส่วนงานธุรกจิซื้อ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 
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ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิในขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาล 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ  ส่วนงำนธรุกิจ  
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ ซื้อ ขำย สินค้ำ  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รายได ้ 199,905,160 9,636,335 -    16,926,232 1,402 226,469,129 
รายไดร้ะหว่างกจิการ -    (1,367,447) - - - (1,367,447) 
รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 199,905,160 8,268,888 - 16,926,232 1,402 225,101,682 

   

 

   
ตน้ทนุ (49,833,742) (5,385,920) - (773,096) - (55,992,758) 
ตน้ทนุระหว่างส่วนงานธุรกจิ 1,367,447 - - - - 1,367,447 
ตน้ทนุจากส่วนงานธุรกจิ (48,466,295) (5,385,920) - (773,096) - (54,625,311) 

   

 

   
ผลการด าเนนิงานตามสว่นงาน 151,438,865 2,882,968 - 16,153,136 1,402 170,476,371 
ตน้ทนุทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้      (22,004,645) 
       

ก าไรจากการด าเนินงาน      148,471,726 
รายไดอ้ืน่      2,136,433 
ก าไรจากการจ าหน่าย       
   ทรพัยส์นิรอการขาย      433,156 
ผลขาดทนุดา้นเครดติ 
   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   

 
 

 
(38,348,371) 

ตน้ทนุทางการเงนิ      (37,642,593) 
       

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได ้      75,050,351 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้      (13,755,155) 
ก าไรสุทธ ิ      61,295,196 
       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       
เมื่อปฏบิตัติามภาระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ - 8,268,888 

 
- 

 
- 

 
1,402 8,270,290 

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตั ิ
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 199,905,160 - 

 
- 

 
16,926,232 

 
- 216,831,392 

รวมรายไดจ้ากสว่นงานธรุกจิ 199,905,160 8,268,888 - 16,926,232 1,402 225,101,682 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ  ส่วนงำนธรุกิจ  
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ ซื้อ ขำย สินค้ำ  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รายได ้ 144,245,322 12,518,966 -     1,629,651  27,795  158,421,734 
รายไดร้ะหว่างกจิการ -    (2,113,673) -     -     -    (2,113,673) 
รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 144,245,322 10,405,293 -     1,629,651  27,795 156,308,061 
       

ตน้ทนุ  (30,353,345) (7,667,484) -    (186,319) (27,383) (38,234,531) 
ตน้ทนุระหว่างส่วนงานธุรกจิ  2,113,673  -    -    -    -    2,113,673 
ตน้ทนุจากส่วนงานธุรกจิ  (28,239,672) (7,667,484) -    (186,319) (27,383) (36,120,858) 
       

ผลการด าเนนิงานตามสว่นงาน 116,005,650 2,737,809 -    1,443,332 412 120,187,203 
ตน้ทนุทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้      (17,421,413) 
       

ก าไรจากการด าเนินงาน      102,765,790 
รายไดอ้ืน่      1,330,901 
ก าไรจากการจ าหน่าย       
   ทรพัยส์นิรอการขาย      8,906,675 
ผลขาดทนุดา้นเครดติ 
   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   

 
 

 
(53,513,124) 

ตน้ทนุทางการเงนิ      (25,158,245) 
       

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได ้      34,331,997 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้      824,589 
ก าไรสุทธ ิ      35,156,586 
       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       
เมื่อปฏบิตัติามภาระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

 
- 

 
10,405,293 

 
-    

 
-  

 
27,795 10,433,088 

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตั ิ
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 144,245,322 - 

 
- 1,629,651 

 
- 145,874,973 

รวมรายไดจ้ากสว่นงานธรุกจิ 144,245,322 10,405,293 -     1,629,651   27,795 156,308,061 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ  ส่วนงำนธรุกิจ  
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ ซื้อ ขำย สินค้ำ  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

รายได ้ 400,810,461 19,217,236 - 29,816,668 7,244 449,851,609 
รายไดร้ะหว่างกจิการ - (2,994,535) - - - (2,994,535) 
รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 400,810,461 16,222,701 - 29,816,668 7,244 446,857,074 
       

ตน้ทนุ (97,589,938) (10,651,002) - (1,610,858) (6,408) (109,858,206) 
ตน้ทนุระหว่างส่วนงานธุรกจิ 2,994,535 - - - - 2,994,535 
ตน้ทนุจากส่วนงานธุรกจิ (94,595,403) (10,651,002) - (1,610,858) (6,408) (106,863,671) 
       

ผลการด าเนนิงานตามสว่นงาน 306,215,058 5,571,699 - 28,205,810 836 339,993,403 
ตน้ทนุทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้      (44,139,790) 
       

ก าไรจากการด าเนินงาน      295,853,613 
รายไดอ้ืน่      3,312,031 
ก าไรจากการจ าหน่าย       
   ทรพัยส์นิรอการขาย      16,770,267 
ผลขาดทนุดา้นเครดติ 
   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   

 
 

 
(80,288,749) 

ตน้ทนุทางการเงนิ      (61,416,101) 
       

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได ้      174,231,061 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้      (36,721,950) 
ก าไรสุทธ ิ      137,509,111 
       

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       
เมื่อปฏบิตัติามภาระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ - 16,222,701 

 
- - 

 
7,244 16,229,945 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 400,810,461 - 

 
- 29,816,668 

 
- 430,627129 

รวมรายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 400,810,461 16,222,701 - 29,816,668 7,244 446,857,074 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
 ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ ส่วนงำนธรุกิจ  ส่วนงำนธรุกิจ  
 บริหำรสินทรพัย ์ เจรจำติดตำม ศนูยบ์ริกำร ส่วนงำนธรุกิจ ซื้อ ขำย สินค้ำ  
 ด้อยคุณภำพ และเร่งรดัหน้ีสิน ข้อมูลลูกค้ำ เงินให้กู้ยืม และ/หรือ บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
รายได ้ 306,359,877 26,473,894 -    4,059,915 134,310 337,027,996 
รายไดร้ะหว่างกจิการ -    (4,278,734) -    -    -    (4,278,734) 
รายไดจ้ากสว่นงานธุรกจิ 306,359,877 22,195,160 -    4,059,915 134,310 332,749,262 
       
ตน้ทนุ (58,961,997) (15,587,043) -    (435,444) (137,383) (75,121,867) 
ตน้ทนุระหว่างส่วนงานธุรกจิ 4,278,734 -    -    -    -    4,278,734 
ตน้ทนุจากส่วนงานธุรกจิ (54,683,263) (15,587,043) -    (435,444) (137,383) (70,843,133) 
       
ผลการด าเนนิงานตามสว่นงาน 251,676,614 6,608,117 -    3,624,471 (3,073) 261,906,129 
ตน้ทนุทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้      (33,517,014) 
       
ก าไรจากการด าเนินงาน      228,389,115 
รายไดอ้ืน่      4,268,761 
ก าไรจากการจ าหน่าย       
   ทรพัยส์นิรอการขาย      8,906,675 
ผลขาดทนุดา้นเครดติ 
   ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     

 
(74,881,007) 

ตน้ทนุทางการเงนิ      (50,884,818) 
       
ก าไรกอ่นภาษเีงนิได ้      115,798,726 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้      (15,731,160) 
ก าไรสุทธ ิ      100,067,566 
       
จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้       
เมื่อปฏบิตัติามภาระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ - 22,195,160 - - 

 
134,310 22,329,470 

ตลอดชว่งเวลาทีป่ฏบิตั ิ
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 306,359,877 - - 4,059,915 

 
- 310,419,792 

รวมรายไดจ้ากสว่นงานธรุกจิ 306,359,877 22,195,160 -    4,059,915 134,310 332,749,262 
 
กลุ่มกจิการด าเนินงานในประเทศไทยเท่านัน้และกลุ่มกจิการไม่ไดม้ลีูกคา้รายใหญ่ ดงันัน้จงึไม่มคีวามจ าเป็นในการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน
ตามเขตทางภูมศิาสตรแ์ละตามลูกคา้รายใหญ่ 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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6 มูลค่ำยุติธรรม 

 
กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ขอ้มูลต่อไปนี้แสดงการวเิคราะห์เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวธิีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัข้อมูล
สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
- ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั 
- ขอ้มูลระดบัที่ 2 ได้แก่ ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบัที่ 1 ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) 

หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
- ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนทีม่สีาระส าคญั 
 

7 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้การคา้ 33,907,816 32,769,679 3,660,901 2,560,309 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ -    - - - 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 33,907,816 32,769,679 3,660,901 2,560,309 
ลูกหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 21 ข)) - - 258,504  2,879,403  
เงนิปันผลคา้งรบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 21 ข)) 

 
- 

 
- 

 
80,000,000 

 
- 

ดอกเบีย้คา้งรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการ      
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 21 ข)) - - 206,128,837 167,888,229     
รายไดค้า้งรบั (1) 8,723,000  7,583,000  - -  
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 1,046,617  1,088,872  866,573  845,428  
เงนิทดรองจ่าย 1,305,120  1,406,375  68,200  -  
อื่นๆ 483,061 3,529,585 7,250   55,000 
รวม 45,465,614 46,377,511 290,990,265 174,228,369 
 
(1)  ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมรีายได้คา้งรบัจากการขายทอดตลาดหลกัทรพัยค์ ้าประกนัของเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ย

คุณภาพจากกรมบงัคบัคดเีป็นจ านวนเงนิ 8.72 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 7.58 ลา้นบาท) 
 
มลูค่ายุตธิรรมของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
 
เนื่องจากลกัษณะของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชี 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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8 ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
 ส่วนท่ีถึงก ำหนด ส่วนท่ีถึงก ำหนด  
 ช ำระภำยใน 1 ปี ช ำระเกินกว่ำ 1 ปี รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 390,049,961 12,531,428 402,581,389 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 7,903,607 -    7,903,607 
หกั  ดอกเบีย้รบัล่วงหน้า (8,967,172) -    (8,967,172) 
หกั  ค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู ้ (220,761) -    (220,761) 
 388,765,635 12,531,428 401,297,063 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  (61,470) (11,296) (72,766) 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 388,704,165 12,520,132 401,224,297 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 ส่วนท่ีถึงก ำหนด ส่วนท่ีถึงก ำหนด  
 ช ำระภำยใน 1 ปี ช ำระเกินกว่ำ 1 ปี รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื 344,577,161 2,756,189 347,333,350 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 2,731,126 - 2,731,126 
หกั  ดอกเบีย้รบัล่วงหน้า (11,391,436) - (11,391,436) 
หกั  ค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู ้ (4,918) - (4,918) 
 335,911,933 2,756,189 338,668,122 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  (61,470) (11,296) (72,766) 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 335,850,463 2,744,893 338,595,356 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ไม่มลีูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
ไม่คา้งช าระและคา้งช าระไม่เกนิ 1 เดอืน 389,478,933 343,833,350 
คา้งช าระมากกว่า 1 เดอืน ถงึ 3 เดอืน 5,164,137 - 
คา้งช าระมากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 874,390 - 
คา้งช าระมากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 7,063,929 3,500,000 
คา้งช าระมากกว่า 12 เดอืน - - 
 402,581,389 347,333,350 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 7,903,607 2,731,126 
หกั  ดอกเบีย้รบัล่วงหน้า (8,967,172) (11,391,436) 
หกั  ค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู้ (220,761) (4,918) 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ (72,766) (72,766) 
ลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มื - สุทธ ิ 401,224,297 338,595,356 
 

9 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรพัยด้์อยคณุภำพ - สุทธิ 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 2,849,439,071  2,569,659,424  321,613,123  319,143,873  
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 823,403,108  554,125,577  99,401,215  54,366,926  
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ (348,085,738)  (267,796,989) (59,053,869)  (39,007,814) 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธ ิ 3,324,756,441  2,855,988,012  361,960,469  334,502,985  
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพมกีารเปลี่ยนแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 2,855,988,012 334,502,985 
การซื้อเพิม่ 322,727,492 15,960,143 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 270,412,309 45,034,289 
หกั  การจ าหน่าย (17,242,213) (9,652,123) 
หกั  ปิดบญัชดีว้ยการรบัช าระหนี้เป็นทรพัยส์นิรอการขาย (หมายเหตุ 11) (7,474,349) -   
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ (80,288,749) (20,046,055) 
หกั  รบัเงนิจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (19,366,061) (3,838,770) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 3,324,756,441 361,960,469 
 
เงนิให้สนิเชื่อแก่สนิทรพัย์ด้อยคุณภาพ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะห์นับจากวนัที่ซื้อเงนิให้
สนิเชื่อแก่สนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

น้อยกว่า 1 ปี 1,169,952,289  1,182,225,977  219,158,778  219,768,400  
1 - 2 ปี 886,469,503  597,023,487  102,454,345  99,375,473  
2 - 3 ปี 476,110,841  495,857,400  -    -    
3 - 4 ปี 161,582,037  182,223,680  -    -    
4 - 5 ปี 93,558,647  45,486,588  -    -    
มากกว่า 5 ปี 61,765,754  66,842,292  -    -    
รวมเงนิใหส้นิเชือ่แก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 2,849,439,071 2,569,659,424 321,613,123  319,143,873  
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 

22 

 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
บรษิทัลงทุนในบรษิัทย่อยซึ่งได้รวมอยู่ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีงในบรษิัทย่ อยที่ถอืโดยบรษิทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนที่ถือหุน้สามญั ณ วนัที่ 30 มถิุนายน  
พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี้ 
 

   สดัส่วนกำรถือหุ้น ทุนหุ้นสำมญัจดทะเบียน ทุนหุ้นสำมญัช ำระแล้ว วิธีรำคำทุน 
   30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั จดัตัง้ข้ึนในประเทศ ประกอบธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
           

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย จ ากดั ประเทศไทย บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 99.99 99.99 200,000 200,000 200,000 200,000 212,050 212,050 
บรษิทั ชโย พรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั  ประเทศไทย บรกิารเจรจา ตดิตามและเร่งรดั         
  หนี้และศนูยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้ 99.99 99.99 20,000 20,000 20,000 20,000 21,000 21,000 
บรษิทั ชโย แคปปิตอล จ ากดั ประเทศไทย บรกิารสนิเชื่อส่วนบุคคล 71.00 76.00 250,000 250,000 250,000 250,000 177,500 190,000 
บรษิทั 555 ชอ้ปป้ิง จ ากดั ประเทศไทย ซื้อ ขาย สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 70.00 70.00 7,000 7,000 7,000 7,000 4,900 4,900 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ชโย เจว ีจ ากดั ประเทศไทย บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 55.00 55.00 200,000 200,000 200,000 200,000 117,200 117,200 
         532,650 545,150 

 
 

 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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10.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี 545,150 300,450 
การลงทุนเพิม่ - 244,700 
จ าหน่ายเงนิลงทุน (12,500) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี 532,650 545,150 
 
บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
เมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2564 มมีตอินุมตัิเสนอขายหุ้นสามญับรษิัท ชโย แคปปิตอล 
จ ากดัใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิัท จ านวน 1,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คดิเป็นมูลค่า 12,500,000 บาท หรอื
คดิเทียบเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัทัง้หมดในบรษิัทดงักล่าว จากสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทดงักล่าวเดิมรอ้ยละ 76 ของหุ้นสามญั
ทัง้หมดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ร้อยละ 71 ของหุ้นสามัญทัง้หมด ทัง้นี้บริษัทได้รบัช าระค่าหุ้นทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 
18 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 

11 ทรพัยสิ์นรอกำรขำย - สุทธิ 

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ทรพัยส์นิรอการขายมกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 บำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 332,826,954 
รบัช าระหนี้เป็นทรพัยส์นิรอการขาย (หมายเหตุ 9) 7,474,349 
การซื้อเพิม่ 57,015,364 
การจ าหน่าย (72,284,133) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 325,032,534 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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12 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจา้หนี้การคา้ 2,710,554 365,501 2,265,719 159,865 
เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 21 ข)) - - 241,061 197,618 
เงนิมดัจ า 30,000 20,020,000 -  -    
รายไดร้บัล่วงหน้า 178,614 14,404 -  -    
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 35,158,551 50,668,731 9,267,125 26,048,914 
ดอกเบีย้จ่ายคา้งจ่าย 22,616,039 10,096,288 22,306,555 9,952,637 
อื่น ๆ 5,922,979 1,273,494 703,752 617,687 
รวม  66,616,737 82,438,418 34,784,212 36,976,721 
 

13 เงินกู้ยืม 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการอื่น 850,000 850,000 -    - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ     
   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 49,841,667 - -    - 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 299,732,592 298,132,847 299,732,592 298,132,847 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด 
   ช าระภายในหนึ่งปี : 

    

      เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 9,975,014 28,757,975 -    19,990,000 
รวมเงนิกูย้มืหมุนเวยีน 360,399,273 327,740,822 299,732,592 318,122,847 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน 
หุน้กู ้ 2,934,093,425 1,118,283,827 2,934,093,425 1,118,283,827 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 39,909,775 22,707,614 -    9,760,411 
รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 2,974,003,200 1,140,991,441 2,934,093,425 1,128,044,238 
     
รวมเงินกู้ยืม 3,334,402,473 1,468,732,263 3,233,826,017 1,446,167,085 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิกูย้มื ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,468,732,263 1,446,167,085 
กูย้มืเพิม่ขึน้ 1,944,000,000 1,844,000,000 
จ่ายช าระคนื (61,850,219) (40,000,000) 
ตดัจ าหน่ายค่าบรกิารจดัหาเงนิกูย้มื (16,479,571) (16,341,068) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 3,334,402,473 3,233,826,017 
 
รายละเอยีดของเงนิกูย้มืมดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  ค่ำบริกำรจดัหำ  อตัรำ  
 จ ำนวนเงิน เงินกู้ยมืจ่ำยล่วงหน้ำ  ดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคล 
   หรอืกจิการอื่น 

850,000 -    เมื่อทวงถาม 7.50 เมื่อทวงถาม 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 50,000,000 (158,333) 8 สงิหาคม พ.ศ. 2565 5.00 ทุกเดอืน 
หุน้กู ้ 300,000,000 (267,409) 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 
หุน้กู ้ 34,000,000 (192,919) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 5.25 ทุกสามเดอืน 
หุน้กู ้
หุน้กู ้

1,130,100,000 
1,800,000,000 

(9,798,147) 
(20,015,508) 

23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 

5.70 
6.00 

ทุกสามเดอืน 
ทุกสามเดอืน 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 50,000,000 (115,211) ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 
8 สงิหาคม พ.ศ. 2565  

ถงึ 8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2570 

MLR ทุกเดอืน 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
  ค่ำบริกำรจดัหำ  อตัรำ  
 จ ำนวนเงิน เงินกู้ยมืจ่ำยล่วงหน้ำ  ดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
      

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคล 
   หรอืกจิการอื่น 

850,000 - เมื่อทวงถาม 7.50 เมื่อทวงถาม 

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 4,856,2199  

 
(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 

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  30,000,000 (249,589) ทุกเดอืนตัง้แต่วนัที ่ 
29 มกราคม พ.ศ. 2565  

ถงึ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

MLR - 0.25 ทุกเดอืน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ค่ำบริกำร 

จดัหำเงินกู้ยมื  อตัรำ  
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  ดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565      
      

หุน้กู ้ 300,000,000 (267,409) 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 6.00 ทุกสามเดอืน 
หุน้กู ้ 34,000,000 (192,919) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 5.25   ทุกสามเดอืน 
หุน้กู ้
หุน้กู ้

1,130,100,000 
1,800,000,000 

(9,798,147) 
(20,015,508) 

23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2568 

5.70 
6.00 

  ทุกสามเดอืน 
  ทุกสามเดอืน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
ค่ำบริกำร 

จดัหำเงินกู้ยมื  อตัรำ  
 จ ำนวนเงิน จ่ำยล่วงหน้ำ  ดอกเบ้ีย ก ำหนดช ำระ 
 บำท บำท ครบก ำหนดช ำระ ร้อยละ ดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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 

 

เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 

ระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มดีอกเบี้ยจ่ายที่เกีย่วขอ้งกนั จ านวนเงนิ 1.95 ลา้นบาท 
(30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : 1.62 ลา้นบาท)          
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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14 ทุนเรือนหุ้น 

 
การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวน จ ำนวนหุ้นท่ีออก หุ้นสำมญัท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ  
 หุ้นจดทะเบียน และช ำระแล้ว และช ำระแล้ว หุ้นสำมญัสุทธิ รวม 
 หุ้น หุ้น บำท บำท บำท 
      
ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,287,347,292 961,950,267 480,975,134 1,522,611,805 2,003,586,939 
เพิม่ขึน้จากการใชใ้บส าคญั 
     แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 

 
- 

 
37,796,798 

 
18,898,399 

 
178,501,468 

 
197,399,867 

หุน้ปันผล 33,974,846 66,610,341 33,305,170 - 33,305,170 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 1,321,322,138 1,066,357,406 533,178,703 1,701,113,273 2,234,291,976 
 
เมื่อวันที่  4 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิมจ านวน 480,975,133.50 บาท เป็นจ านวน 
489,562,444.50 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที่ 7 และ 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W2 ครัง้ที ่2 
 
เมื่อวนัที ่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิ ัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิมจ านวน 489,562,444.50 บาท เป็นจ านวน 
505,878,467 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายหุ ้นปันผลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ 
วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ ้นในอตัรา 30 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปันผล ตามมติที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ ้นครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 
27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 บรษิัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิมจ านวน 505,878,467 บาท เป็นจ านวน 509,776,009 
บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 ครัง้ที่ 8 และ ใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิCHAYO-W2 ครัง้ที ่3 
 
เมื่อวนัที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิ ัทได้จดทะเบ ียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิมจ านวน 509,776,009 บาท เป็นจ านวน 
526,765,157 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายหุ ้นปันผลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้นในอตัรา 30 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปันผล ตามที่ประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นประจ าปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิ ัทได้จดทะเบ ียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิมจ านวน 526,765,157 บาท เป็นจ านวน 
533,178,703 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ CHAYO-W1 ครัง้ที่ 9  
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว ้ 
บรษิทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกนิมลูค่าหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่าหุน้นี้จะน าไปจ่ายเงนิปันผลไม่ได้ 
 

15 ทุนรอจดทะเบียน 

 
เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บรษิัทได้รบัช าระเงนิจากการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั CHAYO-W2 ครัง้ที่ 4 เป็นจ านวน 
314,252 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 92,417,459 บาท) ซึง่บรษิทัไม่ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
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ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 

28 

 

16 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2564 จากก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.0018519  บาท คดิเป็นเงนิ
จ านวน 1.89 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบรษิัทจ านวน 33.98 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 
30 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นมลูค่า 16.99 ลา้นบาท ซึง่เทยีบเท่าการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0166667 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัได้จ่าย
หุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่าวเมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

17 รำยได้ดอกเบีย้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  30 มิถนุำยน  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย ์     
   ดอ้ยคุณภาพ 199,905,160 144,245,322 33,254,209 17,751,263 
รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มื 16,926,232 1,629,651 - - 
รวม 216,831,392 145,874,973 33,254,209 17,751,263 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  30 มิถนุำยน  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชื่อแก่สนิทรพัย ์     
   ดอ้ยคุณภาพ 400,810,461 306,359,877 67,979,900 34,860,416 
รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มื 29,816,668 4,059,915 - - 
รวม 430,627,129 310,419,792 67,979,900 34,860,416 
 

18 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลรบัรู้ด้วยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกนักบัอตัราภาษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ทัง้ปี 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักส าหรบัปีทีใ่ช้ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2565 คอื อตัราร้อยละ 20 ต่อปี เปรยีบเทียบกบัประมาณการอตัราภาษีเงนิได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาลหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน  
พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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19 ภำระผกูพนั 

 
กลุ่มกจิการและบรษิทั มภีาระผกูพนัดงัต่อไปนี้ 
 
19.1 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภายใน 1 ปี 525,084 338,860 233,384 289,460 
รวม 525,084 338,860 233,384 289,460 

 
 
19.2 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนังสอืค ้าประกนั 5,156,860 3,045,800 2,836,268 2,225,208 
รวม 5,156,860 3,045,800 2,836,268 2,225,208 
 
หนังสอืค ้าประกนัซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศให้แก่บุคคลภายนอกส าหรบัการด าเนินงานตามปกติของกลุ่มกิจการและบรษิัท  

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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20 ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้
ในระหว่ำงงวด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน     
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ 
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 

 
56,546,286 

 
35,064,299 

 
85,483,093 

 
81,644,190 

     
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักทีถ่อืโดย ผูถ้อืหุน้ (หุน้) 1,058,464,171 849,706,249 1,058,464,171 849,706,249 
จ านวนหุน้สามญัทีเ่พีม่ขึน้จากการจ่ายหุน้ปันผล (หุน้) -    55,723,405 -    55,723,405 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 

 
1,058,464,171 

 
905,429,654 

 
1,058,464,171 

 
905,429,654 

     
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.0534 0.0387 0.0808 0.0902 
     
ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด     
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ 
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 

 
56,546,286 

 
35,064,299 

 
85,483,093 

 
81,644,190 

     
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีใช้     
   ในกำรค ำนวณ     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 

 
1,058,464,171 

 
905,429,654 

 
1,058,464,171 

 
905,429,654 

การปรบัปรุงส าหรบัการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด:     
    สทิธซิื้อหุน้ (หุน้) 58,042,844 95,290,403 58,042,844 95,290,403 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักและหุน้สามญั 
   ทีค่าดว่าจะใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (หุน้) 

 
1,116,507,015 

 
1,000,720,057 

 
1,116,507,015 

 
1,000,720,057 

     
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 0.0506 0.0350 0.0766 0.0816 
 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน     
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ 
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 

 
129,048,666 

 
99,532,396 

 
106,299,761 

 
82,429,929 

     
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักทีถ่อืโดย ผูถ้อืหุน้ (หุน้) 1,052,177,930 804,915,744 1,052,177,930 804,915,744 
จ านวนหุน้สามญัทีเ่พีม่ขึน้จากการจ่ายหุน้ปันผล (หุน้) -    52,786,061 -    52,786,061 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 

 
1,052,177,930 

 
857,701,805 

 
1,052,177,930 

 
857,701,805 

     
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.1226 0.1160 0.1010 0.0961 
     
ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด     
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ 
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 

 
129,048,666 

 
99,532,396 

 
106,299,761 

 
82,429,929 

     
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีใช้     
   ในกำรค ำนวณ     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก 
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 

 
1,052,177,930 

 
857,701,805 

 
1,052,177,930 

 
857,701,805 

การปรบัปรุงส าหรบัการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด:     
    สทิธซิื้อหุน้ (หุน้) 60,868,720 104,543,279 60,868,720 104,543,279 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนักและหุน้สามญั 
   ทีค่าดว่าจะใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (หุน้) 

 
1,113,046,650 

 
962,245,084 

 
1,113,046,650 

 
962,245,084 

     
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) 0.1159 0.1034 0.0955 0.0857 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มกีารใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั CHAYO-W1 ครัง้ที่ 8 จ านวน 6,221,924 หน่วย แปลงเป็น 
หุน้สามญัจ านวน 7,783,619 หุน้ และมกีารใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W2 ครัง้ที่ 3 จ านวน 11,100 หน่วย แปลงเป็น
หุน้สามญัจ านวน 11,465 หุน้ ซึง่การใชส้ทิธทิัง้สองครัง้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นทุนช าระแลว้ ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
ณ วนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวนัก าหนดการใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัครัง้สุดท้าย CHAYO-W1 ครัง้ที่ 9 จ านวน 
9,920,461 หน่วย แปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 12,827,092 หุน้ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นทุนช าระแลว้ ณ วนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มกีารใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญั CHAYO-W2 ครัง้ที่ 4 จ านวน 30,683 หน่วย แปลงเป็น 
หุน้สามญัจ านวน 32,738 หุน้ ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นทุนช าระแลว้ภายหลงัวนัสิน้งวด 
 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั CHAYO-W2 ณ สิน้งวด มยีอดคงเหลอืจ านวน 212,005,825 หน่วย ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 
226,210,215 หุน้ คดิเป็นจ านวนหุน้ปรบัลดจ านวน 50,522,965 หุน้ 
 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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บรษิัทค านวณก าไรต่อหุ้นส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ขึน้ใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทียบข้อมูลทางการเงนิ 
โดยใชจ้ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืเสมอืนว่าได้ท าการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วจากการจ่ายหุน้ปันผล  
โดยใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 

21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรดัหน้ีสิน     
   บรษิทัย่อย - - 201,744 365,038 
 - - 201,744 365,038 
     
ต้นทุนกำรให้บริกำร     
ค่าเช่า     
   ผูบ้รหิารส าคญั 56,000 42,000 - - 
   ผูถ้อืหุน้ - 75,000  - 75,000  
 56,000 117,000 - 75,000 
     
รำยได้อ่ืน     
รายไดค้่าเช่า     
   บรษิทัย่อย - - 585,000 315,000 
 - - 585,000 315,000 
     
ค่าบรหิารงาน     
   บรษิทัย่อย - - 8,700,000 8,100,000 
 - - 8,700,000 8,100,000 
     
เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 80,000,000 80,000,000 
 - - 80,000,000 80,000,000 
     
รายไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 33,001,377 23,326,863 
 - - 33,001,377 23,326,863 

  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน  30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรดัหน้ีสิน     
   บรษิทัย่อย - - 466,725 647,242 
 - - 466,725 647,242 
     
ต้นทุนกำรให้บริกำร     
ค่าเช่า     
   ผูบ้รหิารส าคญั 70,000 84,000 - -    
   ผูถ้อืหุน้ - 150,000 - 150,000 
 70,000 234,000 - 150,000 
     
รำยได้อ่ืน     
รายไดค้่าเช่า     
   บรษิทัย่อย - - 1,170,000 630,000 
 - - 1,170,000 630,000 
     
ค่าบรหิารงาน     
   บรษิทัย่อย - - 17,400,000 16,200,000 
 - - 17,400,000 16,200,000 
     
เงนิปันผลรบั     
   บรษิทัย่อย - - 80,000,000 80,000,000 
 - - 80,000,000 80,000,000 
     
รายไดด้อกเบีย้     
   บรษิทัย่อย - - 64,760,745 42,987,221 
 - - 64,760,745 42,987,221 

 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้และรบับริกำร เงินปันผลค้ำงรบั ดอกเบีย้ค้ำงรบั และดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั :     
   บรษิทัย่อย - - 258,504 2,879,403 
รวมลูกหนี้กจิการ     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 258,504 2,879,403 
     

เงินปันผลค้ำงรบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั : 
   บรษิทัย่อย - - 80,000,000 - 

รวมเงนิปันผลคา้งรบักจิการ     

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 80,000,000 - 

     

ดอกเบีย้ค้ำงรบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั :     
   บรษิทัย่อย - - 206,128,837 167,888,229 
รวมดอกเบีย้คา้งรบักจิการ     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 206,128,837 167,888,229 
     

เจ้ำหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั :     
   บรษิทัย่อย - - 241,061 197,618 
รวมเจา้หนี้กจิการ     
   ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) - - 241,061 197,618 
     

หน้ีสินสญัญำเช่ำท่ีเก่ียวข้องกนั : 
  

  

   บุคคล 1,400,000 1,550,000 1,400,000 1,550,000 

รวมหนี้สนิสญัญาเช่าทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,400,000 1,550,000 1,400,000 1,550,000 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด - - 2,093,799,900 1,321,200,100 
เงนิใหกู้ย้มืระหว่างงวด     
   บรษิทัย่อย - - 1,250,000,000 1,034,799,900 
เงนิกูจ้่ายคนืระหว่างงวด     
   บรษิทัย่อย - - (805,000,000) (262,200,100) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด - - 2,538,799,900 2,093,799,900 
 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการกู้ยมืปกต ิเงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมกี าหนดจ่ายช าระคนื  
เมื่อทวงถาม และมอีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 6.0 – 6.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564: รอ้ยละ 6.0 - 6.5 ต่อปี) กลุ่มกจิการไม่ได้ตัง้ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีอ่าจจะเกดิขึน้ในรอบไตรมาสปัจจุบนั และรอบปีบญัช ีพ.ศ. 2564 ส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว 
 

ง) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2565 

บำท 
พ.ศ. 2564 

บำท  
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 13,000,000 - - 
เงนิกูย้มืระหว่างงวด     
   บุคคล - 2,000,000 - - 
เงนิกูจ้่ายคนืระหว่างงวด     
   บุคคล - (15,000,000) - - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด - - - - 



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 
ผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ รวมถงึกรรมการ และผูม้อี านาจในการจดัการ ค่าตอบแทนที่จ่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้  
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่ 4,376,000 6,606,000 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 46,191 105,119 
รวม 4,422,191 6,711,119 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่ 11,846,225 10,209,500 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 92,382 210,238 
รวม 11,938,607 10,419,738 

 
 
  



บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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22 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 

 
บริษทั ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
เมื่อวนัที ่28  มถิุนายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 มมีตอินุมตักิารซื้อหุน้บุรมิสทิธบิรษิทั บรหิารสนิทรพัยช์โย เจว ีจ ากดั 
จ านวน 8,800,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นมูลค่า 880,000,000 บาท ทัง้นี้บรษิทัได้ช าระค่าหุน้ทัง้หมดเรยีบรอ้ยแล้ว เมื่อวนัที ่
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดมิจ านวน 533,178,703 บาท เป็นจ านวน 533,195,072 
บาท ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่เป็นผลมาจากการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิCHAYO-W1 ครัง้ที ่9 
 
เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 6/2565 มมีตอินุมตักิารซื้อหุน้สามญับรษิทั 555 ช้อปป้ิง จ ากดั จ านวน 
50,000 หุ้น มูลค่าตามบัญชีสุทธิหุ้นละ 29 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,450,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามญัที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดในบรษิัทดงักล่าว จากสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทดังกล่าวเดิมรอ้ยละ 70 ของหุ้นสามญัทัง้หมดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นใหม่รอ้ยละ 95  
ของหุน้สามญัทัง้หมด ทัง้นี้บรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
บริษทั บริหำรสินทรพัย ์ชโย จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2564 จากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 2 บาท คดิเป็นเงนิจ านวน 
80 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายหุน้ปันผลและเงนิปันผลดงักล่าวเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

 
23 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
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