
บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการ ของ บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลของบริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง              
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได ้
จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
บุญเลิศ กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 474,337,112 57,731,492 407,762,615 15,430,740
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวียน 1,156,250 1,163,331 1,156,250 1,163,331
เงินลงทุนระยะสั้น 7 461,615 1,234,097 252,521 513,333
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 10,077,663 7,036,461 49,668,130 4,825,825
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคล
   หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.5 - - 21,000,000 21,000,000
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,487,832 2,197,180 4,322,042 3,018,984

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 489,520,472 69,362,561 484,161,558 45,952,213

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้
- ไม่หมุนเวียน 1,760,120 1,745,300 1,449,888 1,435,068

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 9 282,701,337 281,773,990 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 169,000,000 169,000,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 11 9,175,157 9,095,652 10,396,137 10,505,285
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 38,955,520 38,118,167 20,710,230 21,038,320
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 1,780,849 1,736,993 1,218,909 1,334,661
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14,705,381 12,756,803 525,898 505,939
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 666,194 891,194 571,195 796,195

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 349,744,558 346,118,099 203,872,257 204,615,468

รวมสินทรัพย์ 839,265,030 415,480,660 688,033,815 250,567,681

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

2



บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 29,623,774 12,437,922 8,521,737 7,142,924
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 606,032 594,535 - -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 20,400,000 20,400,000 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,425,085 12,291,941 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,059,851 1,953,553 1,050,025 994,954

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 71,114,742 47,677,951 9,571,762 8,137,878

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าช้ือ - สุทธิ 1,360,675 1,516,563 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 25,411,864 30,480,992 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,701,118 2,585,321 2,629,940 2,534,024
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 204,000 204,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 29,473,657 34,582,876 2,833,940 2,738,024

รวมหนีสิ้น 100,588,399 82,260,827 12,405,702 10,875,902

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 15
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000
   (พ.ศ. 2560 : หุน้สามญัจาํนวน 420,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 210,000,000 210,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สุทธิ 320,966,376 - 320,966,376 -
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั (9,678,120) (9,678,120) - -
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 300,000 300,000 300,000 300,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 147,088,375 132,622,696 74,361,737 29,388,679

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - (24,743) - 3,100

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 738,676,631 333,219,833 675,628,113 239,691,779
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 738,676,631 333,219,833 675,628,113 239,691,779

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 839,265,030 415,480,660 688,033,815 250,567,681

   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 18.1 9,665,866 7,977,134 8,057,183 8,649,225

รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 4                  39,148,282 43,452,924                           1,869                           1,869 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้                    1,330,718 2,207,065                                 -                                   - 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 18.2 (19,281,458) (16,437,352) (4,704,028) (4,647,945)

กําไรขั้นต้น 4 30,863,408 37,199,771 3,355,024 4,003,149

รายไดเ้งินปันผล 18.3                                 -                                   -                    43,945,997                                 - 

รายไดอ่ื้น 18.3 399,404 79,439 6,593,758 6,532,301

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (11,699,119) (11,878,153) (8,940,904) (8,805,556)

ตน้ทุนทางการเงิน (821,132) (50,294) - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4 18,742,561 25,350,763 44,953,875 1,729,894

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 16                   (4,276,882)                   (8,518,302)                         19,183                      (314,762)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 4 14,465,679 16,832,461 44,973,058 1,415,132

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุนเผือ่ขาย                         30,929                           2,075                          (3,875)                              704 

   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั                          (6,186)                             (415)                              775                             (141)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั                         24,743                           1,660                          (3,100)                              563 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี                         24,743                           1,660                          (3,100)                              563 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 4                  14,490,422                  16,834,121                  44,969,958                    1,415,695 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,465,679 16,832,461 44,973,058 1,415,132

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                                 -                                   -                                   -                                   - 

                 14,465,679                  16,832,461                  44,973,058                    1,415,132 

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,490,422 16,834,121 44,969,958 1,415,695

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                                 -                                   -                                   -                                   - 

                 14,490,422                  16,834,121                  44,969,958                    1,415,695 

กําไรต่อหุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 451,111,111 420,000,000 451,111,111 420,000,000

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 4 0.0321 0.0401 0.0997 0.0034

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้ - ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้จัดสรร  เงินลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท  บาท  บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561        210,000,000                           -                  (9,678,120)               300,000         132,622,696                       (24,743)              333,219,833                           -                333,219,833 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิม่หุ้นสามญั 15 70,000,000         320,966,376                                      -                           -                           -                                   -                390,966,376                           -                390,966,376 

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - -           14,465,679                         24,743                14,490,422 -                14,490,422 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 300,000 147,088,375 - 738,676,631 - 738,676,631

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560        210,000,000                           -                  (9,678,120)               300,000           74,927,581                       (30,818)              275,518,643                           -                275,518,643 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - -           16,832,461                           1,660                16,834,121 -                16,834,121 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 210,000,000 - (9,678,120) 300,000 91,760,042 (29,158) 292,352,764 - 292,352,764

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน - ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสุทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น 
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 210,000,000 - 300,000 29,388,679 3,100 239,691,779

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั 15 70,000,000                   320,966,376                - - - 390,966,376
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด                                    -                                     -   - 44,973,058 (3,100) 44,969,958

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 280,000,000 320,966,376 300,000 74,361,737 - 675,628,113

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 210,000,000 - 300,000 24,229,421 1,039 234,530,460

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 1,415,132 563 1,415,695

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 210,000,000 - 300,000 25,644,553 1,602 235,946,155

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้                18,742,561                       25,350,763                44,953,875                         1,729,894 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  11, 12                  1,246,128                         1,016,585                     602,887                            489,509 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (16,170) - (4,435) -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 115,797 41,774 95,916 35,795

รายไดเ้งินปันผล 18.3 - - (43,945,997) -

รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (39,148,282) (43,452,924) (1,869) (1,869)
รายไดด้อกเบ้ียรับอ่ืนๆ (22,312) (16,373) (327,342) (266,302)

ตน้ทุนทางการเงิน 821,132 50,294 - -

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (3,041,202) (6,536,891) (896,308) 512,157

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (863,231) (6,515,682) (645,693) (19,969)

- เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (927,347) 16,925,169 - -

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 225,000 62,500 225,000 52,500

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,198,952 220,394 1,378,813 9,375

- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 106,298 496,308 55,071 (32,337)

 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 10,000 - 10,000

เงินสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน                (5,562,676)                     (12,348,083)                  1,489,918                         2,518,753 

ดอกเบ้ียรับ                       20,413                              16,373                       59,138                                     -  

รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ                39,148,282                       43,452,924                         1,869                                1,869 

จ่ายดอกเบ้ีย (763,715) (50,294) - -

จ่ายภาษีเงินได้ (480,480) (549,303) (391,063) (472,847)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 32,361,824 30,521,617 1,159,862 2,047,775

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (7,739) (500,000) (7,739) (500,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 (192,318) - - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 (1,814,524) (28,085) (49,897) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 (200,000) (150,000) - (150,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 7 776,036 - 263,273 -

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (1,438,545) (678,085) 205,637 (650,000)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14                (5,100,000)                                     -                                 -                                       -  

เงินสดจ่ายคืนสญัญาเช่าซ้ือ                   (184,035)                          (133,741)                               -                                       -  

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 15              403,200,000                                     -                403,200,000                                     -  

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั 15 (12,233,624) - (12,233,624) -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ              385,682,341                          (133,741)              390,966,376                                     -  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ              416,605,620                       29,709,791              392,331,875                         1,397,775 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด                57,731,492                       79,718,785                15,430,740                       16,760,955 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด              474,337,112                     109,428,576              407,762,615                       18,158,730 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

11 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียน
ดงัน้ี 
 
เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน และบริหารสินทรัพยจ์าก
การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงิน และบริษทัใหบ้ริการสินเช่ือ
และกิจการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้นุญาตใหหุ้น้สามญัของกิจการ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) โดยใชช่ื้อยอ่ในการซ้ือขายหลกัทรัพยว์า่ “CHAYO” 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดว ันท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี  
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ขอ้มูลทางการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และ 
งบกระแสเงินสดไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัได้เปิดเผย 
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคูก่บังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน 
ตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล 
ทางการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน (ต่อ) 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม  พ .ศ . 2561 ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการมี
ดงัต่อไปนี ้
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์

ในมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทท่ีกําหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนั

เท่านั้น 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวขา้งต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดงักล่าวมาถือปฏิบัตก่ิอนวนับังคบัใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยใหใ้ชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้– รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
 

 รายได้จะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินค้าหรือบริการได้โอนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมได้ถูก
นาํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

 กิจการรับรู้รายได้เพื่อแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะท้อนถึง 
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  

 

กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

 ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
 ขั้นท่ีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 
 ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
 ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัที ่

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม 
หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนํามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกสําหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบ 
 

3 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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4 ผลกระทบจากการเปล่ียนวธีิการบัญชี 

 
ตวัเลขท่ีนาํมาเปรียบเทียบไดถู้กปรับปรุงยอ้นหลงั เน่ืองจากกลุ่มกิจการเปล่ียนวิธีการคาํนวณการรับรู้รายไดข้องเงินให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากวิธีรายพอร์ต เป็นวิธีรายลูกหน้ี การปรับปรุงยอ้นหลังในเร่ืองดังกล่าว เกิดข้ึนในการจดัทาํข้อมูล              
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอ้นหลงัต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 แสดงดงัน้ี 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 ตามที ่ รายการปรับปรุง ตามที ่
 รายงานไว้เดมิ ลดลง ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 45,568,278 (2,115,354) 43,452,924 
กาํไรขั้นตน้ 39,315,125 (2,115,354) 37,199,771 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 27,466,117 (2,115,354) 25,350,763 
    
กําไรสุทธิสําหรับงวด 18,947,815 (2,115,354) 16,832,461 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 18,949,475 (2,115,354) 16,834,121 
    
กําไรต่อหุ้น    
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.0451 (0.0050) 0.0401 

 
5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณา
จากประเภทธุรกิจของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลกั ดงัน้ี 
1) ส่วนงานธุรกิจเจรจาติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน  
2) ส่วนงานธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
3) ส่วนงานศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  
 เจรจาติดตาม บริหารสินทรัพย์ ศูนย์บริการ  
 และเร่งรัดหนี ้ ด้อยคุณภาพ ข้อมูลลูกค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 11,652,562 39,148,282 1,330,718 52,131,562 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (1,986,696) - - (1,986,696) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 9,665,866 39,148,282 1,330,718 50,144,866 

     
ตน้ทุน (5,981,052) (15,241,806) (45,297) (21,268,155) 

ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ - 1,986,697 - 1,986,697 

ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (5,981,052) (13,255,109) (45,297) (19,281,458) 

     
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 3,684,814 25,893,173 1,285,421 30,863,408 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (11,699,119) 

     
กาํไรจากการดาํเนินงาน    19,164,289 
รายไดอ่ื้น    399,404 

ตน้ทุนทางการเงิน    (821,132) 

     
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    18,742,561 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (4,276,882) 

กาํไรสุทธิ    14,465,679 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาล (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  
 เจรจาติดตาม บริหารสินทรัพย์ ศูนย์บริการ  
 และเร่งรัดหนี ้ ด้อยคุณภาพ ข้อมูลลูกค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 10,238,883 43,452,924 2,207,065 55,898,872 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (2,261,749) - - (2,261,749) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 7,977,134 43,452,924 2,207,065 53,637,123 

     
ตน้ทุน (4,517,058) (12,869,741) (1,312,302) (18,699,101) 

ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ - 2,261,749 - 2,261,749 

ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (4,517,058) (10,607,992) (1,312,302) (16,437,352) 

     
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 3,460,076 32,844,932 894,763 37,199,771 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (11,878,153) 

     
กาํไรจากการดาํเนินงาน    25,321,618 
รายไดอ่ื้น    79,439 

ตน้ทุนทางการเงิน    (50,294) 

     
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    25,350,763 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (8,518,302) 

กาํไรสุทธิ    16,832,461 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 
 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบั 1) 
- ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้ งท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา)  

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
- ข้อมูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด  (ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้)  

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560   
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 7) - 774,383 - 774,383 

รวม - 774,383 - 774,383 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 7) - 262,712 - 262,712 

รวม - 262,712 - 262,712 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนระยะส้ัน     
   เงินฝากประจาํไม่เกิน 12 เดือน 461,615 461,615 459,714 459,714 
     
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - 759,865 774,383 
   บวก  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - 14,518 - 

   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ - - 774,383 774,383 

รวม 461,615 461,615 1,234,097 1,234,097 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
ราคาทุน/ราคาทุน

ตดัจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนระยะส้ัน     
   เงินฝากประจาํไม่เกิน 12 เดือน 252,521 252,521 250,621 250,621 
     
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - 258,837 262,712 

   บวก  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า - - 3,875 - 

   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ - - 262,712 262,712 

รวม 252,521 252,521 513,333 513,333 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เผื่อขาย 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 774,383 262,712 
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (776,036) (263,273) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,653 561 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ - - 

 
8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 9,646,624 6,670,821 4,957,085 4,237,788 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,646,624 6,670,821 4,957,085 4,237,788 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 18.4) - - 44,572,717 533,203 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 110,483 140,021 67,793 54,834 
เงินทดรองจ่าย 314,909 206,869 70,100 - 

อ่ืนๆ 5,647 18,750 435 - 

รวม 10,077,663 7,036,461 49,668,130 4,825,825 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 9,646,624 6,670,821 4,957,085 4,237,788 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 9,646,624 6,670,821 4,957,085 4,237,788 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,646,624 6,670,821 4,957,085 4,237,788 

 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 44,572,717 533,203 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนบุคคล                                   
   หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
44,572,717 533,203 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนบุคคล                           
   หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
- 

 
- 

 
44,572,717 533,203 

 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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9 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภาพประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 282,850,961 281,923,614 - - 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (149,624) (149,624) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 282,701,337 281,773,990 - - 

 
ในระหวา่งงวดสามดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  281,773,990 - 
การซ้ือเพิม่ 16,000,100 - 
หกั  รับเงินจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (15,072,753) - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 282,701,337 - 

 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สามารถวิเคราะห์นบัจาก
วนัท่ีซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

นอ้ยกวา่ 1 ปี 197,500,400 181,500,300 - - 
1 - 2 ปี - - - - 
2 - 3 ปี 68,519,288 76,861,036 - - 
3 - 4 ปี - 23,562,278 - - 
4 - 5 ปี 16,831,273 - - - 
มากกวา่ 5 ปี - - - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 282,850,961 281,923,614 - - 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

   อัตราร้อยละของหุ้นท่ีถือ 

  จดัตั้งขึน้ใน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ชนิดของธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ทางตรง     
บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จาํกดั บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ประเทศไทย 99.99% 99.99% 
     

บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จาํกดั 
 

บริการเจรจา ติดตามและเร่งรัดหน้ี 
   และศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 

ประเทศไทย 99.99% 99.99% 
 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บาท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 169,000,000 

เงินลงทุนเพิม่ในบริษทัยอ่ย - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 169,000,000 

 
11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 9,095,652 10,505,285 
การซ้ือเพิม่ 192,318 - 
ค่าเส่ือมราคา (112,813) (109,148) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 9,175,157 10,396,137 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 0.32 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 :  
0.36 ลา้นบาท) ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเพื่อขอเปิดวงเงินกูย้มืจาํนวน 60 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินสาํหรับกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2560 : 
60 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 14) 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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12 ทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทีด่ิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มตีัวตน 

ทีด่ิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ 
ไม่มตีัวตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 38,118,167 1,736,993 21,038,320 1,334,661 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,814,524 200,000 49,897 - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (977,171) (156,144) (377,987) (115,752) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 38,955,520 1,780,849 20,710,230 1,218,909 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ท่ีดินและอาคารของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 26.62 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 26.91 ลา้นบาท)  
ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเพื่อขอเปิดวงเงินกูย้มืจาํนวน 60 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินสาํหรับกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2560 : 60 ลา้นบาท) 
(หมายเหตุ 14) 
 

13 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 15,888,486 596,678 448,334 334,082 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 18.4) - - 32,707 24,867 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,859,688 10,975,069 7,614,749 6,358,027 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 118,408 131,507 - - 

อ่ืนๆ 757,193 734,668 425,947 425,948 

รวม  29,623,775 12,437,922 8,521,737 7,142,924 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ .ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วยรายการ  
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 20,400,000 20,400,000  - - 

ไม่หมุนเวยีน     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 25,411,864 30,480,992 - - 

รวมเงินกูย้มื 45,811,864 50,880,992 - - 

 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 50,880,992 - 
เงินกูย้มืเพิ่ม - - 
จ่ายคืนเงินกู ้ (5,100,000) - 

ตดัจาํหน่ายรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มื 30,872 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 45,811,864 - 

 
ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวข้องกัน                   
จาํนวนเงิน 750,616 บาท (พ.ศ. 2560 : 1,028,185 บาท) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี                 
(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ MLR ต่อปี) โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนภายใน 3 ปี 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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15 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

    ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก  
 จํานวนหุ้นทีอ่อก หุ้นสามัญทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้  
 และชําระแล้ว และชําระแล้ว หุ้นสามัญสุทธิ การควบคุมเดยีวกัน รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 
เพิม่หุน้สามญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 - 403,200,000 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - (12,233,624) - (12,233,624) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 (9,678,120) 591,288,256 
      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 

เพิม่หุน้สามญั - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - (9,678,120) 200,321,880 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้นทีอ่อก หุ้นสามัญทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า  
 และชําระแล้ว และชําระแล้ว หุ้นสามัญสุทธิ รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 
เพิม่หุน้สามญั 140,000,000 70,000,000 333,200,000 403,200,000 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - (12,233,624) (12,233,624) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 560,000,000 280,000,000 320,966,376 600,966,376 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 

เพิม่หุน้สามญั - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 420,000,000 210,000,000 - 210,000,000 

 
เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัการออกหุ้นสามัญ จาํนวน 140 ล้านหุ้น          
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 70 ลา้นบาท ทั้งน้ีทุนจดทะเบียนของบริษทัยงัคงเดิม 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

หลงัจากนั้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) 
จาํนวน 140 ลา้นหุน้ โดยขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูจ้องในราคา IPO ท่ีราคาหุน้ละ 2.88 บาท (ราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท บวกส่วนเกิน
มูลค่าหุน้หุน้ละ 2.38 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 403.20 ลา้นบาท (ส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 333.20 ลา้นบาท) หุน้สามญัของบริษทั
ไดรั้บการอนุมติัให้เร่ิมมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI)  เม่ือวนัท่ี  22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นใหม่จาํนวน 12.23 ลา้นบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่            
ผูล้งทุน ทาํใหส่้วนเกินมูลค่าหุน้สุทธิเป็นจาํนวน 320.97 ลา้นบาท 

 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่า                 
ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะนําไปจ่าย         
เงินปันผลไม่ได ้
 

16 ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้ งค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกับท่ีใช้กับ 
กาํไรรวมทั้ งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงินได้ท่ีใช้ในงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2560 คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี) 
 

17 ภาระผูกพนั  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการ     
ภายใน 1 ปี 4,167,419 482,549 2,592,650 402,511 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - - - - 

รวม 4,167,419 482,549 2,592,650 402,511 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบักิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงบริษทั
ท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจการซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและ
พนกังานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทัถือหุน้โดยคุณสุขสันต ์ยศะสินธ์ุ ในสดัส่วนร้อยละ 56.06 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 74.74) ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 
 
รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดข้ึนทาํตามประเพณีการคา้และตามสัญญา  
 

 ลักษณะความสัมพนัธ์ 
  

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชโย เงินด่วน จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ชะยะ ลอว ์เฟิร์ม จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ซีซี อลัไลแอนซ์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 
คุณสุขสนัต ์ยศะสินธ์ุ ผูถื้อหุน้สาํคญัและผูบ้ริหารสาํคญั 

 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
18.1 รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีสิ้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,434,211 1,774,634 

รวม - - 1,434,211 1,774,634 

 
18.2 ต้นทุนการให้บริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเช่า     
   ผูบ้ริหารสาํคญั 40,000 84,000 20,000 20,000 

 40,000 84,000 20,000 20,000 
 
18.3 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า     
   บริษทัยอ่ย - - 561,000 561,000 

 - - 561,000 561,000 

     
ค่าบริหารงาน     
   บริษทัยอ่ย - - 5,700,000 5,700,000 

 - - 5,700,000 5,700,000 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

30 

18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.3 รายได้อ่ืน (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินปันผลรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 43,945,997 - 

 - - 43,945,997 - 

 
18.4 ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการให้และรับบริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีบุ้คคลหรือ     
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     
    บริษทัยอ่ย  - - 626,720 533,203 
     

เงินปันผลคา้งรับ     

    บริษทัยอ่ย  - - 43,945,997 - 

รวมลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8)    - - 44,572,717 533,203 

     
เจ้าหนีบุ้คคลหรือ     
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

    บริษทัยอ่ย - - 32,707 24,867 

รวมเจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 13) - - 32,707 24,867 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
18.5 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 21,000,000 18,000,000 
เงินใหกู้ย้มืระหวา่งปี     

   บริษทัยอ่ย - - - 3,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - 21,000,000 21,000,000 

 
ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย มีดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 
310,685 บาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2560 : 266,302 บาท) เงินกู้ยืมครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 6 ต่อปี)  

 
18.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 
ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการ และผูมี้อาํนาจ
ในการจดัการ มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์     
   ระยะสั้นอ่ืน 2,528,589 2,501,121 2,528,589 2,501,121 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 72,123 23,214 72,123 23,214 

รวม 2,600,712 2,524,335 2,600,712 2,524,335 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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19 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2560 ในอตัรา
หุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท โดยบริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 33.6 ลา้นบาท โดยบริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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