
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม พ .ศ.  2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ 
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 
งบการเงนิท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี 

ท่ีสาํคญั 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของ 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้ 
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสม เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้า 
จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห ้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ 
ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน 
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยผูบ้ริหารในการกาํกับดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของ 
กลุ่มกิจการและบริษทั 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
คือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  



 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มี 
การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้ 
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช ้
เพือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
12 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
 
 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 57,731,492 79,718,785 15,430,740 16,760,955
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้

- หมุนเวียน 8 1,163,331 713,418 1,163,331 713,418
เงินลงทุนระยะสั้น 9 1,234,097 1,224,156 513,333 510,757
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 7,036,461 7,268,427 4,825,825 5,504,928
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคล 
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26.5 - - 21,000,000 18,000,000

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,197,180 1,701,949 3,018,984 2,050,423

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 69,362,561 90,626,735 45,952,213 43,540,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้
- ไม่หมุนเวียน 8 1,745,300 1,076,497 1,435,068 769,752

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - สุทธิ 11 281,773,990 160,643,813 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 169,000,000 169,000,000
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 9,095,652 1,822,063 10,505,285 10,947,940
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 38,118,167 39,847,124 21,038,320 20,142,279
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 1,736,993 70,643 1,334,661 -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 12,756,803 13,060,703 505,939 399,031
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 891,194 274,600 796,195 159,600

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 346,118,099 216,795,443 204,615,468 201,418,602

รวมสินทรัพย์ 415,480,660 307,422,178 250,567,681 244,959,083

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 12,437,922 14,443,131 7,142,924 7,548,324
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 594,535 550,686 - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 20,400,000 - - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,291,941 11,565,916 - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,953,553 1,713,093 994,954 1,186,199

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 47,677,951 28,272,826 8,137,878 8,734,523

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าช้ือ - สุทธิ 1,516,563 2,111,098 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 30,480,992 - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 2,585,321 1,519,611 2,534,024 1,490,100
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 204,000 204,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 34,582,876 3,630,709 2,738,024 1,694,100

รวมหนีสิ้น 82,260,827 31,903,535 10,875,902 10,428,623

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 20
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 560,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 280,000,000 280,000,000
      (พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั จาํนวน  21,000,000  หุน้
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 210,000,000 210,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
   หุน้สามญัจาํนวน 420,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 210,000,000 210,000,000
     (พ.ศ. 2559 : หุน้สามญั จาํนวน  21,000,000  หุน้
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 10 บาท) 210,000,000 210,000,000

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 2.1 (9,678,120) (9,678,120) - -

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 300,000 300,000 300,000 300,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 132,622,696 74,927,581 29,388,679 24,229,421

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (24,743) (30,818) 3,100 1,039

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 333,219,833 275,518,643 239,691,779 234,530,460
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 333,219,833 275,518,643 239,691,779 234,530,460

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 415,480,660 307,422,178 250,567,681 244,959,083

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสิน 26.1 37,708,398 31,659,157 35,530,216 38,088,464
รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 162,007,156 162,422,096 7,477 -
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 6,266,280 3,057,000 - -
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 23, 26.2 (73,238,394) (61,596,776) (19,839,289) (21,195,399)

กําไรขั้นต้น 132,743,440 135,541,477 15,698,404 16,893,065
รายไดอ่ื้น 22, 26.3 576,430 722,298 26,319,851 40,126,867
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 (45,272,624) (41,656,466) (34,913,961) (31,735,412)
ตน้ทุนทางการเงิน (1,254,801) (2,981,583) - (1,709,177)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 86,792,445 91,625,726 7,104,294 23,575,343
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (28,552,054) (20,734,404) (1,398,064) (1,382,180)

กําไรสุทธิสําหรับปี 58,240,391 70,891,322 5,706,230 22,193,163

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
      หลงัออกจากงาน 19 (681,588) (10,897) (683,715) (10,897)
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
      ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 16 136,312 2,179 136,743 2,179

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
   หรือขาดทุนภายหลงั (545,276) (8,718) (546,972) (8,718)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของ
      เงินลงทุนเผื่อขาย 9 7,593 (38,523) 2,576 1,299
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
      ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 16 (1,518) 7,705 (515) (260)

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 6,075 (30,818) 2,061 1,039

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (539,201) (39,536) (544,911) (7,679)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 57,701,190 70,851,786 5,161,319 22,185,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 58,240,391 70,891,322 5,706,230 22,193,163
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

58,240,391 70,891,322 5,706,230 22,193,163

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 57,701,190 70,851,786 5,161,319 22,185,484
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

57,701,190 70,851,786 5,161,319 22,185,484

กําไรต่อหุ้น 25

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.1387 0.1688 0.0136 0.0528

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ

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

ชําระแล้ว การควบคุมเดยีวกัน ตามกฎหมาย จัดสรร  เงนิลงทุนเผื่อขาย เจ้าของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ
บาท บาท บาท บาท  บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 57,695,115 6,075 57,701,190 - 57,701,190

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 210,000,000 (9,678,120) 300,000 132,622,696 (24,743) 333,219,833 - 333,219,833

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 210,000,000 (9,678,120) 300,000 4,044,977 - 204,666,857 - 204,666,857

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 70,882,604 (30,818) 70,851,786 - 70,851,786

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 210,000,000 (9,678,120) 300,000 74,927,581 (30,818) 275,518,643 - 275,518,643

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

งบการเงนิรวม
ส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอื่น

กําไรสะสมจัดสรรแล้ว ของส่วนของเจ้าของ

ทุนทีอ่อกและ - ทุนสํารอง กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ

ชําระแล้ว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร  เงนิลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 5,159,258 2,061 5,161,319

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 210,000,000 300,000 29,388,679 3,100 239,691,779

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 210,000,000 300,000 2,044,976 - 212,344,976

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 22,184,445 1,039 22,185,484

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 210,000,000 300,000 24,229,421 1,039 234,530,460

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 86,792,445 91,625,726 7,104,294 23,575,343
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13, 14, 15 4,342,758 3,731,162 1,834,538 1,954,372
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 14 39,045 2,839 2,019 2,839
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 9 - (385,942) - (258,837)
ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าเงิน
ใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 11 149,624 (302,248) - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 384,122 1,069,021 360,209 1,046,620
รายไดเ้งินปันผล - - - (18,834,000)
รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ (162,007,156) (162,422,096) (7,477) -

รายไดด้อกเบ้ียรับอ่ืนๆ 22 (336,461) (184,765) (1,239,732) (652,583)
ตน้ทุนทางการเงิน 1,254,801 2,981,583 - 1,709,177

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 231,966 (2,408,102) 679,103 471,977
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (25,714) (1,678,608) (15,286) (1,478,002)
- เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (121,279,801) 39,339,636 - 106,809
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (616,594) (159,000) (636,595) (129,000)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,136,716) 588,792 (405,400) 3,397,061
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 240,460 (6,128,706) (191,245) (6,498,436)
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - (24,000) - (24,000)

เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (192,967,221) (34,354,708) 7,484,428 4,389,340

ดอกเบ้ียรับ 334,112 181,485 710,088 102,227
รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 162,007,156 162,422,096 7,477 -
จ่ายดอกเบ้ีย (896,678) (1,969,776) - (1,709,177)
จ่ายภาษีเงินได้ (27,856,851) (23,412,817) (1,792,375) (2,713,934)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน (59,379,482) 102,866,280 6,409,618 68,456

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน 8 (1,118,716) (587,029) (1,115,229) (528,584)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น 9 - (70,000,000) - (60,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 9 - 77,000,000 - 60,000,000
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 (7,511,218) - - (93,686)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 (2,273,117) (3,883,953) (2,216,154) (639,184)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 (1,808,450) (91,486) (1,408,450) -
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - - (3,000,000) (18,000,000)
เงินสดรับจากเงินปันผล - - - 18,834,000

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (12,711,501) 2,437,532 (7,739,833) (427,454)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - 88,988,193 - 60,000,000
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 57,639,830 - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - (90,000,000) - (60,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 (6,800,000) - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26.6 - (16,977,796) - -
เงินสดจ่ายคืนสญัญาเช่าซ้ือ (736,140) (1,428,216) - -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั - (41,312,054) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 50,103,690 (60,729,873) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (21,987,293) 44,573,939 (1,330,215) (358,998)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 79,718,785 35,144,846 16,760,955 17,119,953

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

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

โอนเปล่ียนประเภทจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้
ไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น - 250,621 - 250,621

 โอนเปล่ียนประเภทจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็น
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 3,746,919 - 3,746,919

 ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ยเจา้หน้ีเช่าซ้ือ - 1,233,569 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 14 ถึง 92 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“กิจการ”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี  
 
เลขท่ี 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกกิจการและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการไดรั้บใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเป็นกิจการบริหารสินทรัพยต์ามความในพระราชกาํหนด
กิจการบริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2557  
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กิจการได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย ์เพื่อแปรสภาพกิจการจาก บริษทัจาํกดั เป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั  
 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน และบริหารสินทรัพยจ์าก 
การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนัการเงิน และกิจการศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลลูกคา้ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี  
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กิจการจดัโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จึงไดจ้ดัทาํ
งบการเงินรวมยอ้นหลงัโดยใช้วิธีการรวมส่วนได้เสียเสมือนว่ากิจการได้รวมบริษทัย่อย ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใต ้
การควบคุมเดียวกัน ซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันท่ีออก 
โดยสภาวิชาชีพบัญชี การรวมธุรกิจดังกล่าวทําให้เกิดส่วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน                
จาํนวน 9,678,120 บาท 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ (ต่อ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั 
และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ี 
มีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุ 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งไม่มีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการ
ได้ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคัญ  จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อ 
ฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 อาจจาํเป็นตอ้ง
แสดงแยกจากกนั หากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนว
ปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นต้องเรียงลาํดับตามลาํดับ 
การแสดงรายการในงบการเงิน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งไม่มีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใชวิ้ธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ี
การเลือกใชน้โยบายบญัชีสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั  
โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั  
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 

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

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง 
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย ์

ในมูลค่าท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย ์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่า มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 
(1) บริษทัยอ่ย  

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 
กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม
นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการบนัทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ (ยกเวน้การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
ซ่ึงใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย (similar to pooling of interests) ของกิจการท่ีถูกนาํมารวม ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการท่ีถูกนาํมารวมดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกนาํมารวมเฉพาะสัดส่วนท่ีเคยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั) ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สาํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ 
ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีออก
โดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ  
 
ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ 
มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้า 
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้น 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลกาํไร
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภท
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือ
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้น
ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยเน่ืองจาก 
มีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่าง 
กลุ่มกิจการ นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่ง
ตน้ทุนทางตรง 
 

(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มกิจการ 
สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(3) การจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุน้ท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 
ท่ีเหลือของบบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกิจการนั้ นจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 
 

2.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 เงนิฝากธนาคารท่ีมข้ีอจํากัดในการใช้ 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้หมายถึง เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกถอน  
 

2.6 เงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบ
กาํหนด และ 2. เงินลงทุนเผื่อขาย การจดัประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายเม่ือซ้ือเงินลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการ 
จดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
(1) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้น

ครบกาํหนด 
(2) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง   

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มาซ่ึง 
เงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทาํรายการ วดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั 
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.7 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 
กลุ่มกิจการซ้ือลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพทั้ งท่ีมีหลกัประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบนัการเงินและกิจการ
ให้บริการสินเช่ือ โดยการประมูลซ้ือเพื่อดาํเนินการติดตามเรียกเก็บหน้ี ซ่ึงคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเป็นระยะเวลา  
4 - 5 ปี นับจากวนัท่ีได้พอร์ตลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือมา ทั้งน้ีกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิไล่เบ้ียจากผูข้ายหน้ีในกรณีท่ีกลุ่มกิจการ 
เรียกเกบ็เงินไม่ได ้ 
 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแสดงไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไว้
ในช่วงเวลาน้อยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณี 
ท่ีฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพ่ือเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภาพแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง หักค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 
กลุ่มกิจการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ เม่ือพบว่ามูลค่าปัจจุบนัของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือคาํนวณคิดลดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 
 

2.8 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดย 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในปีท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
รวมถึงอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพือ่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนในอนาคต 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารท่ีถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าระยะยาว หรือ
จากการเพิม่มูลค่าของสินทรัพย ์และรวมถึงท่ีดิน อาคารซ่ึงยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการ 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการ 
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซม 
และบาํรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอาคารจะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อปันส่วนราคาทุนตลอดระยะเวลา
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนภ์ายใน 20 ปี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้
อย่างน่าเช่ือถือ และจะตัดมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ  
กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดใหเ้ท่ากบั
มูลค่าคงเหลือตลอดอายกุารใหป้ระโยชนท่ี์ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ทนัที  
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาและมีลกัษณะเฉพาะจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์โดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้า
และการดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการ
ใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3 ปี ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชี
อาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพือ่วตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า  
 

สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน นอกเหนือจากค่าความนิยม ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้จะถูก
ประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.13 สัญญาเช่า - กรณทีีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

สญัญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่านั้นถือเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน
กาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 

สัญญาเช่า - กรณทีีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.14 เงนิกู้ยืม 
 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินท่ีไดรั้บ หกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํ
รายการท่ีเกิดข้ึน เม่ือเทียบกบัมูลคา่ท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้
จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าสาํหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะ 
ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.15 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้
ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกิจการและบริษทัยอ่ยตอ้งดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษี
ไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษี หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ 
ราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนทั้ งทางบัญชีหรือทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค ํานวณจากอัตราภาษี  
(และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราว
และการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ได ้
ในอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย ์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ 
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.16 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ 

 
กลุ่มกิจการได้จดัให้มีโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน ์
 
2.16.1 โครงการสมทบเงนิ 

 
สําหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจการไม่มีภาระ
ผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้
กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และขอ้กําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการ
ไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
 

2.16.2 ผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอายุ 
 
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนด
จาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น  
อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และคา่ตอบแทน 
 
หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ 
ภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของ
โครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาด
ของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียง
กบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ี เกิดข้ึนจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 
กลุ่มกิจการและกิจการจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน  
อนัเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการ
ชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการและกิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป 
และตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงาน
ในอนาคต  
 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการและกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพนัเหล่านั้ น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้ งประเภท  
แมว้า่ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผูกพนับางรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนั
จะมีระดบัตํ่า 
 
กลุ่มกิจการและกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่าย
ชาํระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลา
และความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา 
จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัท่ีกิจการสามารถกาํหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
 
ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุน้ซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ 
โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.19 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรัดหน้ีสินแก่ลูกคา้รับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
รายไดจ้ากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพประกอบดว้ย รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
รับรู้ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงคาํนวณจากอตัราท่ีใช้คิดลดประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต  
หากเงินสดท่ีเกบ็ไดจ้ริงสูงกวา่รายไดท่ี้คาํนวณได ้ส่วนท่ีเหลือจะนาํไปตดัจาํหน่ายมูลค่าเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
แต่ละงวด ในกรณีท่ีเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพถูกตดัจาํหน่ายหมดแลว้ กลุ่มกิจการรับรู้กระแสเงินสดรับท่ีได้
จากการเกบ็หน้ีดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวทนัทีเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าประมาณการกระแสเงินสดลดลงอย่างมีสาระสําคญั
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเก็บไดใ้นอนาคตสาํหรับเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพพิจารณาตามคุณภาพ 
ชนิด อายุของหน้ี และอา้งอิงกบัสถิติการเก็บหน้ีในอดีตทั้งหมด โดยยอดรวมของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเก็บ
ไดใ้นอนาคตของทั้งโครงการจะตอ้งไม่เกินกวา่ประมาณการกระแสเงินสดท่ีผูบ้ริหารไดค้าดคะเนไวต้ั้งแต่ประมูลซ้ือโครงการมา 
ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีเป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี นบัจากวนัท่ีไดเ้งินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมา 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.20 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของกิจการจะบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกิจการ 
ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

2.21 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพจิารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทัท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ แสดงไวใ้นหมายเหตุ 6 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึง ความเส่ียง 
ดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง กลุ่มกิจการมุ่งเน้น 
ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของ 
กลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 
การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยกลุ่มกิจการเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารจะกาํหนด
หลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้พื่อครอบคลุมความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น  
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือและใชก้ารลงทุนโดยใช้
สภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
กลุ่มกิจการมีการกู้ยืมแบบอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและไม่ได้ใช้สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นการป้องกัน 
ความเส่ียงกระแสเงินสดของจาํนวนเงินดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต 
 

3.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสม 
โดยมีการติดตามการชาํระเงินของลูกหน้ีการคา้อยา่งใกลชิ้ด และใหค้วามสาํคญัต่อลูกหน้ีรายท่ีคา้งชาํระนานเกินกาํหนด 
กลุ่มกิจการพจิารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีรายท่ีคา้งชาํระและคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ได ้
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
จาํนวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียง 
ของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงินอาํนวย 
ความสะดวกในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั(ขอ้มูลระดบั 1) 
- ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ  1 ทั้ งท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่  

ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
- ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 9) - 774,383 - 774,383 

รวม - 774,383 - 774,383 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 9) - 766,790 - 766,790 

รวม - 766,790 - 766,790 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 9) - 262,712 - 262,712 

รวม - 262,712 - 262,712 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 9) - 260,136 - 260,136 

รวม - 260,136 - 260,136 

 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,731,492 - - 57,731,492 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 2,908,631 - - 2,908,631 
เงินลงทุนระยะสั้น 459,714 - - 459,714 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 7,036,461 - 7,036,461 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - 369,893,600 188,997,533 558,891,133 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 18,100,000 - 18,100,000 

รวม 61,099,837 395,030,061 188,997,533 645,127,431 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 12,437,922 - 12,437,922 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 48,657,373 - 48,657,373 

รวม - 61,095,295 - 61,095,295 

 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

33 

 
3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,718,785 - - 79,718,785 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 1,789,915 - - 1,789,915 
เงินลงทุนระยะสั้น 457,366 - - 457,326 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 7,268,427 - 7,268,427 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - - 328,800,505 328,800,505 

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

รวม 81,966,066 12,968,427 328,800,505 423,734,998 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 14,443,131 - 14,443,131 

รวม - 14,443,131 - 14,443,131 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,430,740 - - 15,430,740 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 2,598,399 - - 2,598,399 
เงินลงทุนระยะสั้น 250,621 - - 250,621 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 4,825,825 - 4,825,825 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,000,000 - 21,000,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 15,772,720 - 15,772,720 

รวม 18,279,760 41,598,545 - 59,878,305 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 7,142,924 - 7,142,924 

รวม - 7,142,924 - 7,142,924 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,760,955 - - 16,760,955 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 1,483,170 - - 1,483,170 
เงินลงทุนระยะสั้น 250,621 - - 250,621 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 5,504,928 - 5,504,928 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 18,000,000 - 18,000,000 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 15,750,000 - 15,750,000 

รวม 18,494,746 39,254,928 - 57,749,674 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 7,548,324 - 7,548,324 

รวม - 7,548,324 - 7,548,324 

 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
(ก) เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดบั 1 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใช้สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคาเสนอซ้ือ
ปัจจุบนัและราคาปิด ท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เคร่ืองมือทาง
การเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1  
 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีการซ้ือขายใน
ตลาดรองท่ีไม่ได้มีการจดัตั้ งอย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้
ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตได้ท่ีมีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่
ในระดบั 2 

 
(ค)  เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 
 

ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่น
ระดบั 3 
 
ขอ้มูลหลักท่ีกลุ่มกิจการใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับท่ี 3 ได้แก่ อตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกับความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุตธิรรม 
 
ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการไดร้วมถึงคณะทาํงานท่ีทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินสําหรับการ
รายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 คณะทาํงานน้ีได้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) การประชุมระหวา่ง ผูอ้าํนวยการสายการเงิน (CFO) คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะทาํงานเก่ียวกบักระบวนการประเมินมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัข้ึนอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในแต่ละไตรมาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วนัท่ีรายงานรายไตรมาสของกลุ่มกิจการ  
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 

(ค)  เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 (ต่อ) 
 
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 
ขอ้มูลหลกัท่ีกลุ่มกิจการใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อายลูุกหน้ีนบัจากวนัท่ีชาํระเงินคร้ังสุดทา้ย
จากสถาบนัการเงิน สถานะงานคดี และมูลหน้ีคงเหลือ อตัราคิดลดท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมคืออตัรา
ดอกเบ้ียผดินดัชาํระหน้ีสูงสุดของสถาบนัการเงินในประเทศ 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 ได้มีการวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานในแต่ละไตรมาส 
ในระหว่างการประชุมระหว่าง ผูอ้าํนวยการสายการเงิน (CFO) และคณะผูบ้ริหาร โดยในระหว่างการประชุม
ผูอ้าํนวยการสายการเงินไดมี้การนาํเสนอรายงานเพ่ืออธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและเงินฝากธนาคารทีม่ข้ีอจาํกัดในการใช้ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจาก 
มูลค่าตามบญัชีของรายการดงักล่าวมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าปัจจุบนั 
 
เงนิลงทุนระยะส้ัน  
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย อา้งอิงจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปีท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนมูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดภายใน 1 ปี มีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของ
อตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 
 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชี
ของรายการดงักล่าวมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าปัจจุบนั 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
(ค)  เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 (ต่อ) 

 
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 
 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีของรายการดงักล่าวมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าปัจจุบนั 
 
เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพคาํนวณโดยการประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหน้ี
หรือจากการขายหลกัประกนัในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียผิดนัดชาํระหน้ีสูงสุดของสถาบนัการเงินในประเทศ   
การประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหน้ีจะใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัสําคญัมาเป็นตวัแปรในเทคนิค
การประเมินมูลค่า กิจการจึงไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 
กลุ่มกิจการได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายของอสังหาริมทรัพยท่ี์เปรียบเทียบกนัได้ในบริเวณใกลเ้คียงกนัและ 
มาปรับปรุงดว้ยความแตกต่างของคุณสมบติัท่ีสาํคญั เช่น ขนาดและรูปร่าง สถานท่ีตั้ง และสภาพของอสงัหาริมทรัพย์
ดงักล่าว ขอ้มูลดงักล่าวเพียงพอท่ีจะใช้เปรียบเทียบเพื่อกาํหนดมูลค่ายุติธรรมน้ี กลุ่มกิจการจึงไดจ้ดัประเภทการวดั
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวอยูใ่นระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 
มูลค่ายุติธรรมของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากมูลค่าตาม
บญัชีของรายการดงักล่าวมีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าปัจจุบนั 
 
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืคาํนวณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้ืม ตามกาํหนดชาํระคืน
เงินกูใ้นสญัญา ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี 
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิด
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
ก) การรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงซ่ึงคาํนวณจากประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกบ็ไดใ้นอนาคตสาํหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ตามคุณภาพ ชนิด อายขุองหน้ี และ
อา้งอิงกบัสถิติการเก็บหน้ีในอดีตทั้งหมดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ข) การประมาณการดอ้ยค่าของเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทุกปี ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.7 มูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดคื้นของเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภาพ พิจารณาจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตท่ีปรับใหม่และคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเร่ิมแรก (original effective interest rate) ท่ีสะทอ้นคุณภาพของ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ีในงบการเงิน 
 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มกิจการ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงินทุน  
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน  
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  
 เจรจาติดตาม บริหารสินทรัพย์ ศูนย์บริการ  
 และเร่งรัดหนี ้ ด้อยคุณภาพ ข้อมูลลูกค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     
รายได ้ 45,937,048 162,007,156 6,266,280 214,210,484 

รายไดร้ะหวา่งกิจการ (8,228,650) - - (8,228,650) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 37,708,398 162,007,156 6,266,280 205,981,834 

     
ตน้ทุน (23,015,861) (54,603,153) (3,848,030) (81,467,044) 

ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ - 8,228,650 - 8,228,650 

ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (23,015,861) (46,374,503) (3,848,030) (73,238,394) 

     
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 14,692,537 115,632,653 2,418,250 132,743,440 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (45,272,624) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน    87,470,816 
รายไดอ่ื้น    576,430 

ตน้ทุนทางการเงิน    (1,254,801) 

     
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    86,792,445 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (28,552,054) 

กาํไรสุทธิ    58,240,391 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
งบการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวม (ต่อ) 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  
 เจรจาติดตาม บริหารสินทรัพย์ ศูนย์บริการ  
 และเร่งรัดหนี ้ ด้อยคุณภาพ ข้อมูลลูกค้า รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 44,049,816 162,422,096 3,057,000 209,528,912 

รายไดร้ะหวา่งกิจการ (12,390,659) - - (12,390,659) 

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 31,659,157 162,422,096 3,057,000 197,138,253 
     

ตน้ทุน (22,722,570) (50,113,471) (1,151,394) (73,987,435) 

ตน้ทุนระหวา่งส่วนงานธุรกิจ - 12,390,659 - 12,390,659 

ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (22,722,570) (37,722,812) (1,151,394) (61,596,776) 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 8,936,587 124,699,284 1,905,606 135,541,477 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้    (41,656,466) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน    93,885,011 
รายไดอ่ื้น    722,298 

ตน้ทุนทางการเงิน    (2,981,583) 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้    91,625,726 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (20,734,404) 

กาํไรสุทธิ    70,891,322 
     

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 21,732 5,077 11,969 438 

เงินฝากธนาคารจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 57,709,760 79,713,708 15,418,771 16,760,517 

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

 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.2 ถึง 0.625 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.2 ถึง 0.625 ต่อปี) 

 
8 เงนิฝากธนาคารท่ีมข้ีอจาํกัดในการใช้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชข้องกลุ่มกิจการและกิจการเป็นเงินฝากประจาํท่ี
ใชส้าํหรับคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาใหบ้ริการติดตามและเร่งรัดหน้ีสินซ่ึงเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจตามปกติ 

 
9 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
    

เงินฝากประจาํไม่เกิน 12 เดือน  459,714 457,366 250,621 250,621 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 774,383 766,790 262,712 260,136 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,234,097 1,224,156 513,333 510,757 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากประจาํไม่เกิน 12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.15 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.15 ต่อปี) 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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9 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 
 

เงินลงทุนเผือ่ขาย เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  766,790 7,419,371 260,136 - 
การซ้ือเพิม่ข้ึน - 70,000,000 - 60,000,000 
กาํไรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ก่อนการขาย                        
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 345,545 - 259,959 

การจาํหน่ายออกไป - (77,000,000) - (60,000,000) 

บวก  การตีราคาใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7,593 1,874 2,576 177 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  774,383 766,790 262,712 260,136 

 
 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขายท่ียงัไม่เกิดข้ึนระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  6,925 45,448 1,299 - 
กาํไรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ก่อนการขายเงินลงทุน - 345,545 - 259,959 
หกั  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนท่ีรับรู้เขา้     
          งบกาํไรขาดทุน ณ วนัจาํหน่ายเงินลงทุน - (385,942) - (258,837) 

บวก  การตีราคาใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7,593 1,874 2,576 177 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  14,518 6,925 3,875 1,299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 6,670,821 7,001,717 4,237,788 4,573,100 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6,670,821 7,001,717 4,237,788 4,573,100 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 26.4) - - 533,203 836,816 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 140,021 132,286 54,834 95,012 
เงินทดรองจ่าย 206,869 134,424 - - 

อ่ืนๆ 18,750 - - - 

รวม 7,036,461 7,268,427 4,825,825 5,504,928 

 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน 6,670,821 7,001,717 4,237,788 4,573,100 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

เกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 6,670,821 7,001,717 4,237,788 4,573,100 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6,670,821 7,001,717 4,237,788 4,573,100 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ
ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 533,203 836,816 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 

เกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 533,203 836,816 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 533,203 836,816 

 
11 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 281,923,614 160,643,813 - - 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (149,624) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  281,773,990 160,643,813 - - 

 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

46 

 
11 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ (ต่อ) 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี  1 มกราคม  160,643,813 208,453,555 - 106,809 
การซ้ือเพิม่ข้ึน 181,500,300 - - - 
หกั  รับเงินจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพย ์     
   ดอ้ยคุณภาพ (60,220,499) (48,111,990) - (106,809) 
บวก(หกั) (ผลขาดทุน) กลบัรายการ 
   จากการดอ้ยค่า (149,624) 302,248 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  281,773,990 160,643,813 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในงบการเงินรวมมีจาํนวน 220,613 สัญญา (พ.ศ. 2559 : 
227,457 สัญญา)โดยมีหลกัประกนัจาํนวน 7 สัญญา (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 1 สัญญา) และราคาประเมินของหลกัประกนัมีจาํนวน 
369.89 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 5.19 ลา้นบาท) 
 
เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์นับจากวนัท่ีซ้ือเงินให้
สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

นอ้ยกวา่ 1 ปี 181,500,300 - - - 
1 - 2 ปี - 106,113,717 - - 
2 - 3 ปี 76,861,036 54,530,096 - - 
3 - 4 ปี 23,562,278 - - - 
4 - 5 ปี - - - - 
มากกวา่ 5 ปี - - - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 281,923,614 160,643,813 - - 

 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ (ต่อ) 

 
11.1) จาํแนกตามประเภทสินเช่ือ  

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

เงินเบิกเกินบญัชี 3,981,855,335 3,941,756,791 
เงินใหกู้ย้มื 11,108,578,343 8,493,164,235 
ตัว๋เงิน 361,074,015 361,230,958 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,881,688,891 1,882,208,819 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 10,900,162 10,900,162 
อ่ืน ๆ 11,791,649,003 11,927,520,763 
หกั  รายไดร้อตดับญัชี (28,853,822,135) (26,456,137,915) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 281,923,614 160,643,813 

บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ 281,923,614 160,643,813 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (149,624) - 
รวม 281,773,990 160,643,813 

รวมเงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ 281,773,990 160,643,813 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

   
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 79,551,236 79,560,236 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 10,900,162 10,900,162 
หกั รายไดร้อตดับญัชี (90,451,398) (90,460,398) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี - - 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีบวกดอกเบ้ียคา้งรับ - - 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - 
รวม - - 

รวมเงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ - - 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ (ต่อ) 

 
11.2) จาํแนกตามสกุลเงินและถิน่ทีอ่ยู่ของลูกหนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินบาท - ในประเทศ 281,923,614 160,643,813 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  281,923,614 160,643,813 - - 

 
กลุ่มกิจการและกิจการมีฐานะและผลการดาํเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น 
 

11.3) จาํแนกตามประเภทธุรกิจ  

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

  กล่าวถึง ตํา่กว่า    
 ปกติ เป็นพเิศษ มาตรฐาน สงสัย หนีส้งสัยจะสูญ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

อุตสาหกรรมการผลิตและ       
   การพาณิชย ์ - - - - - - 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั - - - - - - 
การบริโภคส่วนบุคคล       
   เพ่ืออยูอ่าศยั - - - - 181,500,300 181,500,300 

อ่ืนๆ - - - - 100,423,314 100,423,314 

รวม - - - - 281,923,614 281,923,614 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ (ต่อ) 
 

11.3) จาํแนกตามประเภทธุรกิจ (ต่อ) 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 

  กล่าวถึง ตํา่กว่า    
 ปกติ เป็นพเิศษ มาตรฐาน สงสัย หนีส้งสัยจะสูญ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

อุตสาหกรรมการผลิตและ       
   การพาณิชย ์ - - - - - - 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั - - - - - - 
การบริโภคส่วนบุคคล       
   เพ่ืออยูอ่าศยั - - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - 160,643,813 160,643,813 

รวม - - - - 160,643,813 160,643,813 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 

  กล่าวถึง ตํา่กว่า    
 ปกต ิ เป็นพเิศษ มาตรฐาน สงสัย หนีส้งสัยจะสูญ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

อุตสาหกรรมการผลิตและ       
   การพาณิชย ์ - - - - - - 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั - - - - - - 
การบริโภคส่วนบุคคล       
   เพ่ืออยูอ่าศยั - - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - - - 

รวม - - - - - - 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

50 

11 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ (ต่อ) 
 

11.3) จาํแนกตามประเภทธุรกิจ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 

  กล่าวถึง ตํา่กว่า    
 ปกติ เป็นพเิศษ มาตรฐาน สงสัย หนีส้งสัยจะสูญ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

อุตสาหกรรมการผลิตและ       
   การพาณิชย ์ - - - - - - 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั - - - - - - 
การบริโภคส่วนบุคคล       
   เพ่ืออยูอ่าศยั - - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 

11.4) จาํแนกตามประเภทการจดัช้ัน 
 

กลุ่มกิจการจดัชั้นเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทั้งหมดเป็นลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ เน่ืองจากลูกหน้ีทั้งหมดคา้ง
ชาํระเกินกว่า 12 เดือน ตามสัญญาเงินกูก่้อนท่ีกลุ่มกิจการจะซ้ือลูกหน้ีเหล่าน้ีจากสถาบนัการเงิน  กลุ่มกิจการจดัชั้นลูกหน้ี
ตามคาํนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

กลุ่มกิจการพิจารณาว่ามีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าหรือไม่ โดยพิจารณาจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับชําระ (ซ่ึงรวมถึง 
มูลค่าหลักประกัน) จากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภาพในอนาคตเทียบกับมูลค่าตามบญัชี ตามแต่ละประเภท 
และสถานะทางคดีและระยะเวลานบัจากวนัท่ีลูกหน้ีชาํระหน้ีคร้ังสุดทา้ยกบัสถาบนัการเงิน และจะตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ในกรณี ท่ีกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตท่ีปรับใหม่  และคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเร่ิมแรก  
(original effective interest rate) ท่ีสะทอ้นคุณภาพของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ีในงบการเงินนั้นตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 
 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์นบัจากวนัท่ีผิดนดั
ชาํระหน้ี ตามสญัญาเงินกูข้องเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 มูลค่าตามบัญชี 
มูลค่าหลังหัก
หลักประกัน ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

การจดัช้ันหนี ้ บาท บาท บาท 
    

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพเิศษ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 281,923,614 100,423,314 149,624 

รวม 281,923,614 100,423,314 149,624 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ (ต่อ) 
 

11.4) จาํแนกตามประเภทการจดัช้ัน (ต่อ) 

 

 
งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 

 มูลค่าตามบัญชี 
มูลค่าหลังหัก
หลักประกัน ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

การจดัช้ันหนี ้ บาท บาท บาท 
    

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพเิศษ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 160,643,813 158,303,775 - 

รวม 160,643,813 158,303,775 - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 

 มูลค่าตามบัญชี 
มูลค่าหลังหัก
หลักประกัน ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

การจดัช้ันหนี ้ บาท บาท บาท 
    

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพเิศษ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ - - - 

รวม - - - 

 
 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิให้สินเช่ือแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ - สุทธิ (ต่อ) 
 

11.4) จาํแนกตามประเภทการจดัช้ัน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 

 มูลค่าตามบัญชี 
มูลค่าหลังหัก
หลักประกัน ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

การจดัช้ันหนี ้ บาท บาท บาท 
    

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพเิศษ - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยั - - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ - - - 

รวม - - - 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

53 

12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
รายละเอียดเกี่ยวกบับริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปนี้ 

 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

   อัตราร้อยละ ราคาทุน ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า ราคาตามบัญชี 

ทางตรง ประเภทธุรกิจ จดัตั้งขึน้ในประเทศ ของหุ้นทีถ่ือ บาท บาท บาท 
       

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จาํกดั บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ประเทศไทย 99.99 169,000,000 - 169,000,000 

บริษทั ชโย คอลเซ็นเตอร์ จาํกดั บริการเจรจา ติดตามและเร่งรัดหนี้ ประเทศไทย 99.99 2,000,000 (2,000,000) - 
       

รวม    171,000,000 (2,000,000) 169,000,000 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 169,000,000 169,000,000 

หกั  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - 

ยอดคงเหลือสิ้นปี 169,000,000 169,000,000 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

 ทีด่ิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
ส่วนปรับปรุงอาคาร

ระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 1,397,916 1,569,052 - 2,966,968 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,066,453) - (1,066,453) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,397,916 502,599 - 1,900,515 

     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,397,916 502,599 - 1,900,515 

ค่าเส่ือมราคา  - (78,452) - (78,452) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,397,916 424,147 - 1,822,063 

     
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 1,397,916 1,569,052 - 2,966,968 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,144,905) - (1,144,905) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,397,916 424,147 - 1,822,063 

     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,397,916 424,147 - 1,822,063 
การซ้ือเพิม่ข้ึน - 7,000,000 511,218 7,511,218 

ค่าเส่ือมราคา  - (237,629) - (237,629) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 1,397,916 7,186,518 511,218 9,095,652 

     
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาทุน 1,397,916 8,569,052 511,218 10,478,186 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,382,534) - (1,382,534) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,397,916 7,186,518 511,218 9,095,652 

 
ค่าเส่ือมราคาในงบการเงินรวมจาํนวน 237,629 บาท (พ.ศ. 2559 : 78,452 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีด่ิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 4,661,218 5,012,487 9,673,705 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2,125,832) (2,125,832) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  4,661,218 2,886,655 7,547,873 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,661,218 2,886,655 7,547,873 
การซ้ือเพิม่ข้ึน - 93,686 93,686 
โอนเปล่ียนประเภทจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - 3,746,919 3,746,919 

ค่าเส่ือมราคา  - (440,538) (440,538) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 4,661,218 6,286,722 10,947,940 
    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2,566,370) (2,566,370) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  4,661,218 6,286,722 10,947,940 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,661,218 6,286,722 10,947,940 
ค่าเส่ือมราคา  - (442,655) (442,655) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 4,661,218 5,844,067 10,505,285 

    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 4,661,218 8,853,092 13,514,310 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (3,009,025) (3,009,025) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  4,661,218 5,844,067 10,505,285 

 
ค่าเส่ือมราคาในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 442,655 บาท (พ.ศ. 2559 : 440,538 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกิจการ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 0.36 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : ไม่มี)  
ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเพื่อขอเปิดวงเงินกูย้มืจาํนวน 60 ลา้นบาท กบัสถาบนัการเงินของกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2559 : ไม่มี) (หมายเหตุ 18) 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 

 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในท่ีดิน และอาคารในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าเท่ากบั 
18.10 ลา้นบาท และ 15.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพและมีประสบการณ์ในทาํเลท่ีตั้งและประเภท 
ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีการประเมินนั้น 
 
กลุ่มกิจการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมโดยใชว้ิธีราคาตลาด ซ่ึงถือเป็นการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า - - 2,244,000 2,244,000 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก     
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิด     
   รายไดค่้าเช่าสาํหรับปี - - (442,655) (440,538) 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก     
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงไม่ไดก่้อให้เกิด     

   รายไดค่้าเช่าสาํหรับปี - - - - 

รวม - - 1,801,345 1,803,462 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 ทีด่ิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้สํานักงาน 

เครื่องตกแต่ง 
และตดิตั้ง ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 8,767,080 27,180,701 4,721,091 5,035,431 466,355 46,170,658 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,736,912) (3,675,857) (3,075,148) (191,397) (10,679,314) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 8,767,080 23,443,789 1,045,234 1,960,283 274,958 35,491,344 
       

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 8,767,080 23,443,789 1,045,234 1,960,283 274,958 35,491,344 
การซื้อเพิม่ขึ้น - 513,780 1,100,827 473,867 5,885,480 7,973,954 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - - (2,839) - - (2,839) 
ค่าเสื่อมราคา  - (1,383,035) (575,728) (774,214) (882,358) (3,615,335) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 8,767,080 22,574,534 1,567,494 1,659,936 5,278,080 39,847,124 
       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 8,767,080 27,694,481 5,649,941 5,509,298 6,351,835 53,972,635 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (5,119,947) (4,082,447) (3,849,362) (1,073,755) (14,125,511) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 8,767,080 22,574,534 1,567,494 1,659,936 5,278,080 39,847,124 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

 ทีด่ิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้สํานักงาน 

เครื่องตกแต่ง 
และติดตั้ง ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 8,767,080 22,574,534 1,567,494 1,659,936 5,278,080 39,847,124 
การซื้อเพิม่ขึ้น - 88,000 2,185,117 - - 2,273,117 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - - (12,117) (26,928) - (39,045) 
ค่าเสื่อมราคา  - (1,373,289) (600,488) (567,863) (1,421,389) (3,963,029) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 8,767,080 21,289,245 3,140,006 1,065,145 3,856,691 38,118,167 
       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 8,767,080 27,782,481 7,822,941 5,482,370 6,351,835 56,206,707 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (6,493,236) (4,682,935) (4,417,225) (2,495,144) (18,088,540) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 8,767,080 21,289,245 3,140,006 1,065,145 3,856,691 38,118,167 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีด่ิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้สํานักงาน 
เครื่องตกแต่ง 

และตดิตั้ง รวม

 บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 5,503,778 20,542,923 3,254,965 4,117,060 33,418,726

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (2,634,828) (3,083,318) (2,933,892) (8,652,038)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,503,778 17,908,095 171,647 1,183,168 24,766,688
     

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,503,778 17,908,095 171,647 1,183,168 24,766,688
การซื้อเพิม่ขึ้น - 158,018 339,622 141,544 639,184
โอนเปลี่ยนประเภทเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ - (3,746,919) - - (3,746,919)
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - - (2,839) - (2,839)
ค่าเสื่อมราคา  - (844,137) (100,745) (568,953) (1,513,835)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 5,503,778 13,475,057 407,685 755,759 20,142,279
     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 5,503,778 16,954,022 3,422,610 4,258,604 30,139,014

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,478,965) (3,014,925) (3,502,845) (9,996,735)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,503,778 13,475,057 407,685 755,759 20,142,279



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีด่ิน 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้สํานักงาน 
เครื่องตกแต่ง 

และตดิตั้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,503,778 13,475,057 407,685 755,759 20,142,279 
การซื้อเพิม่ขึ้น - 88,000 2,128,154 - 2,216,154 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - - (166) (1,853) (2,019) 
ค่าเสื่อมราคา  - (848,328) (141,668) (328,098) (1,318,094) 

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 5,503,778 12,714,729 2,394,005 425,808 21,038,320 

      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      
ราคาทุน 5,503,778 17,042,022 3,341,205 4,256,751 30,143,756 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (4,327,293) (947,200) (3,830,943) (9,105,436) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,503,778 12,714,729 2,394,005 425,808 21,038,320 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ที่ดินและอาคารของกิจการ ซึ่งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 26.91 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : ไม่มี) ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเพื่อขอเปิดวงเงินกูย้มืจาํนวน 60 ลา้นบาท กบัสถาบนั
การเงินของกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2559 : ไม่มี) (หมายเหตุ 18) 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ รวม 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ รวม 

  บาท บาท บาท บาท 

 ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559     
 ราคาทุน 116,385 116,385 - - 
 หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,367) (8,367) - - 

 ราคาตามบญัชี - สุทธิ 108,018 108,018 - - 

      
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
 ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 108,018 108,018 - - 
 ค่าตดัจาํหน่าย  (37,375) (37,375) - - 

 ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 70,643 70,643 - - 

      
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
 ราคาทุน 116,385 116,385 - - 
 หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (45,742) (45,742) - - 

 ราคาตามบญัชี - สุทธิ 70,643 70,643 - - 

      
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      
 ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 70,643 70,643 - - 
 การซ้ือเพิม่ข้ึน 1,808,450 1,808,450 1,408,450 1,408,450 
 ค่าตดัจาํหน่าย  (142,100) (142,100) (73,789) (73,789) 
 ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,736,993 1,736,993 1,334,661 1,334,661 

      
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
 ราคาทุน 1,924,835 1,924,835 1,408,450 1,408,450 
 หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (187,842) (187,842) (73,789) (73,789) 
 ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,736,993 1,736,993 1,334,661 1,334,661 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 ภาษเีงินได้รอตดับัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใช ้     
      ประโยชน์ภายใน 12 เดือน - - - - 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใช ้     

      ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 12,760,143 13,062,088 506,714 399,291 

 12,760,143 13,062,088 506,714 399,291 

     
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอตดับัญชี     
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่าย     
      ชาํระภายใน 12 เดือน (3,340) (1,385) (775) (260) 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่าย     

      ชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

 (3,340) (1,385) (775) (260) 
     

ภาษเีงินได้รอตดับัญชี - สุทธิ 12,756,803 13,060,703 505,939 399,031 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,060,703 9,134,678 399,031 688,751 
เพิม่(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 24) (438,694) 3,916,141 (29,320) (291,639) 

เพิม่ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  134,794 9,884 136,228 1,919 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,756,803 13,060,703 505,939 399,031 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 ภาษเีงินได้รอตดับัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 

กําไร(ขาดทุน)ทีย่ ัง
ไม่เกิดขึน้จริงของ
เงนิลงทุนเผื่อขาย 

เงนิให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ 

ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน 

 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - 12,758,211 303,877 13,062,088 
(ลด)เพิม่ในกาํไรหรือขาดทุน  - (515,381) 76,687 (438,694) 

เพิม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 136,749 136,749 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - 12,242,830 517,313 12,760,143 

    
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอตดับัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,385 - - 1,385 

เพิม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,518 - 437 1,955 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 2,903 - 437 3,340 

     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 9,072,424 87,939 9,160,363 
เพิม่ในกาํไรหรือขาดทุน  - 3,685,787 213,759 3,899,546 

เพิม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 2,179 2,179 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 - 12,758,211 303,877 13,062,088 

     
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอตดับัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 9,090 16,595 - 25,685 
ลดในกาํไรหรือขาดทุน  - (16,595) - (16,595) 

ลดในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (7,705) - - (7,705) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 1,385 - - 1,385 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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16 ภาษเีงินได้รอตดับัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในระหวา่งปี มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

กําไร(ขาดทุน)ทีย่ัง
ไม่เกิดขึน้จริงของ
เงนิลงทุนเผื่อขาย 

เงนิให้สินเช่ือแก่
สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ 

ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์

พนักงาน 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - 101,271 298,020 399,291 
(ลด)เพิม่ในกาํไรหรือขาดทุน - (101,271) 71,951 (29,320) 

เพิม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 136,743 136,743 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - - 506,714 506,714 

    
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 260 - - 260 

เพิม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 515 - - 515 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 775 - - 775 

     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  - 681,171 7,580 688,751 
(ลด)เพิม่ในกาํไรหรือขาดทุน - (579,900) 288,261 (291,639) 

เพิม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 2,179 2,179 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 - 101,271 298,020 399,291 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  - - - - 
เพิม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 260 - - 260 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 260 - - 260 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 596,678 404,353 334,082 288,058 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 26.4) - - 24,867 1,917 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,106,576 13,212,396 6,358,027 6,832,401 

อ่ืน ๆ 734,668 826,382 425,948 425,948 

รวม  12,437,922 14,443,131 7,142,924 7,548,324 

 
18 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการหมุนเวยีน     
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหน่ึงปี 
      เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

 
 

20,400,000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
     

รายการไม่หมุนเวยีน     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 30,480,992 - - - 

รวมเงินกู้ยืม 50,880,992 - - - 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 
การเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ได ้   
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - - - - 
เงินกูย้มืเพิม่ 57,639,830 - - - 
จ่ายคืนเงินกู ้ (6,800,000) - - - 

ตดัจาํหน่ายรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินกูย้มื 41,162 - - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 50,880,992 - - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวข้องกัน จาํนวนเงิน 1,028,185 บาท  
(พ.ศ. 2559 : ไม่มี) เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ไม่มี) โดยมีกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียเป็นรายเดือนภายใน 3 ปี  
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

เงินกูย้มื     
   อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 50,880,992 - - - 
   อตัราดอกเบ้ียลอยตวั - - - - 

รวมเงินกูย้มื 50,880,992 - - - 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ร้อยละ 6.41 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มื มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 50,880,992 - 48,657,373 - 

 50,880,992 - 48,657,373 - 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 
 
มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาด ร้อยละ 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ไม่มี) และอยูใ่น
ขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  20,400,000 - - - 
ระหวา่ง 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 20,400,000 - - - 
ระหวา่ง 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,080,992 - - - 

 50,880,992 - - - 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน ์     

   เม่ือเกษียณอาย ุ 2,585,321 1,519,611 2,534,024 1,490,100 

หน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 2,585,321 1,519,611 2,534,024 1,490,100 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,519,611 439,693 1,490,100 37,900 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 332,603 1,049,084 310,440 1,027,649 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 51,519 19,937 49,769 18,971 
โอนรับตน้ทุนบริการจากบริษทัในเครือ - - - 394,683 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ 681,588 10,897 683,715 10,897 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,585,321 1,519,611 2,534,024 1,490,100 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับแต่ละรายการดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 332,603 1,049,084 310,440 1,027,649 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 51,519 19,937 49,769 18,971 

รวม (ส่วนใหญ่แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 384,122 1,069,021 360,209 1,046,620 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ     
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 681,588 10,897 683,715 10,897 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 2.08 - 3.33 3.34 - 4.03 2.08 3.34 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน 5.00 5.08 5.00 5.08 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 
    (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 

 
0.00 - 34.00 

 
0.00 - 25.00 

 
0.00 - 34.00 

 
0.00 - 25.00 

อตัราการเสียชีวิต ร้อยละ 100 ของ 
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ 
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 

ร้อยละ 100 ของ 
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ 
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมต ิ
การเพิม่ขึน้ของ 

ภาระผูกพนั 
การลดลงของ 
ภาระผูกพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 
    

อตัราคิดลด - ร้อยละ 0.50 93,882 - 
อตัราคิดลด + ร้อยละ 0.50 - 88,756 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 0.50 - 83,466 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน + ร้อยละ 0.50 87,101 - 
อตัราการเสียชีวิต - ร้อยละ 0.50 534 - 
อตัราการเสียชีวิต + ร้อยละ 0.50 - 534 
อตัราป่วย - ร้อยละ 0.50 504 - 
อตัราป่วย + ร้อยละ 0.50 - 504 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน                  - ร้อยละ 10.00 125,049 - 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน         + ร้อยละ 10.00 - 113,547 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมต ิ
การเพิม่ขึน้ของ 

ภาระผูกพนั 
การลดลงของ 
ภาระผูกพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 
    

อตัราคิดลด - ร้อยละ 0.50  91,444  - 
อตัราคิดลด + ร้อยละ 0.50  -  86,497 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 0.50  -  81,431 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน + ร้อยละ 0.50  84,927  - 
อตัราการเสียชีวิต - ร้อยละ 0.50  525  - 
อตัราการเสียชีวิต + ร้อยละ 0.50  -  525 
อตัราป่วย - ร้อยละ 0.50  496  - 
อตัราป่วย + ร้อยละ 0.50  -  496 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน                  - ร้อยละ 10.00  120,600  - 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน         + ร้อยละ 10.00  -  109,988 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมต ิ
การเพิม่ขึน้ของ 

ภาระผูกพนั 
การลดลงของ 
ภาระผูกพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 
    

อตัราคิดลด - ร้อยละ 0.50 29,775 - 
อตัราคิดลด + ร้อยละ 0.50 - 27,701 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 0.50 - 30,135 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน + ร้อยละ 0.50 32,141 - 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ร้อยละ 0.50 36,676 - 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน + ร้อยละ 0.50 - 34,042 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมต ิ
การเพิม่ขึน้ของ 

ภาระผูกพนั 
การลดลงของ 
ภาระผูกพนั 

 ร้อยละ บาท บาท 
    

อตัราคิดลด - ร้อยละ 0.50 27,054 - 
อตัราคิดลด + ร้อยละ 0.50 - 25,251 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 0.50 - 27,582 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน + ร้อยละ 0.50 29,326 - 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ร้อยละ 0.50 33,408 - 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน + ร้อยละ 0.50 - 31,126 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน 
รอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 3 ปี ระหว่าง 3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - 148,029 2,253,301 5,284,679 7,686,009 

รวม - 148,029 2,253,301 5,284,679 7,686,009 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 1,369,237 2,152,202 3,521,439 

รวม - - 1,369,237 2,152,202 3,521,439 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 3 ปี ระหว่าง 3 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - -  2,253,301  4,883,966 7,137,267 

รวม - -  2,253,301  4,883,966 7,137,267 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 1,369,237 1,541,932 2,911,169 

รวม - - 1,369,237 1,541,932 2,911,169 

 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุคือ 9.46 - 26.98 ปี (พ.ศ. 2559 : 15 - 26 ปี)
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20 ทุนเรือนหุ้น 

 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนตํ่ากว่าทุนจาก  
 จาํนวนหุ้นทีอ่อก หุ้นสามัญทีอ่อก การรวมธุรกิจภายใต้  
 และชําระแล้ว และชําระแล้ว การควบคุมเดยีวกัน รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 21,000,000 210,000,000 (9,678,120) 200,321,880 
การออกหุน้ - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 21,000,000 210,000,000 (9,678,120) 200,321,880 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจากการแตกหุน้ (หุน้)* 399,000,000 - - - 

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

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้นทีอ่อก หุ้นสามัญทีอ่อก  
 และชําระแล้ว และชําระแล้ว รวม 

 หุ้น บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 21,000,000 210,000,000 210,000,000 

การออกหุน้ - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 21,000,000  210,000,000 210,000,000 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจากการแตกหุน้ (หุน้)* 399,000,000 - - 

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

 
*  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการแตกจาํนวนหุ้นสามัญ       

ของกิจการจาก 21,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท         
บริษทัได้จดทะเบียนเพิ่มจาํนวนหุ้นสามัญกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การแตกหุ้นดังกล่าว           
ส่งผลให้ จาํนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักสําหรับการคาํนวณกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 21,000,000 หุ้น                 
เป็นจาํนวน 420,000,000 หุน้  
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21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 300,000 300,000 300,000 300,000 

จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กิจการตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผลได ้
 

22 รายได้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดด้อกเบ้ีย 336,461 184,765 70,965 102,227 
รายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการ                                

- - 1,168,767 550,356 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26.5) 
รายไดค่้าบริหารงาน (หมายเหตุ 26.3) - - 22,800,000 18,135,000 
รายไดค่้าเช่า 28,138 - 28,138 - 
รายไดค่้าเช่าจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26.3) - - 2,244,000 2,244,000 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่าย     
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14) (39,045) (3,549) (2,019) (3,549) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น     
   (หมายเหตุ 9) - 385,942 - 258,837 

รายไดอ่ื้นๆ 250,876 155,140 10,000 18,839,996 

รวม 576,430 722,298 26,319,851 40,126,867 
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23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 54,001,799 50,322,582 37,094,538 39,485,979 

ค่าใชจ่้ายเพือ่การติดตามหน้ี 35,620,169 26,607,727 589,182 113,157 

ค่าบริการวิชาชีพ 10,883,065 7,920,429 8,494,540 5,696,762 

ค่าสาธารณูปโภค 5,890,491 6,013,408 3,990,666 3,205,181 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  4,342,758 3,731,162 1,834,538 1,954,372 

ค่าตดัจาํหน่ายเงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - 1,747,210 - 85,501 

ผลขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของ     

   เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 149,624 (302,248) - - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 116,233 133,310 27,782 28,725 

ค่าเบ้ียประกนั 327,737 103,318 48,830 19,022 

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 213,312 24,501 213,100 15,845 

ค่ารับรอง 213,793 565,406 166,929 307,859 

ค่าใชจ่้ายบวกกลบัทางภาษี 27,210 199,501 21,892 157,335 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,284,975 2,045,799 - - 

ค่าบริหารกิจการ 937,000 2,301,500 934,500 920,500 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,502,852 1,839,637 1,336,753 940,573 

รวม 118,511,018 103,253,242 54,753,250 52,930,811 
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24 ภาษเีงินได้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 

ภาษเีงินได้งวดปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับ     

   กาํไรทางภาษีสาํหรับปี 28,113,360 24,650,545 1,368,744 1,090,541 

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 28,113,360 24,650,545 1,368,744 1,090,541 
     

ภาษเีงินได้รอตดับัญชี:     

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 16) 438,694 (3,916,141) 29,320 291,639 

รวมภาษีเงินได้รอตดับัญชี 438,694 (3,916,141) 29,320 291,639 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 28,552,054 20,734,404 1,398,064 1,382,180 
 

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการและของกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 86,792,445 91,625,726 7,104,294 23,575,343 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 และ     
   นอ้ยกวา่ 300,000 ยกเวน้      
   มากกวา่   300,000  ร้อยละ 10 16,733,694  1,420,859  
   (พ.ศ. 2559 : อตัราภาษีร้อยละ 20 และ     
   นอ้ยกวา่ 300,000 ยกเวน้      
   มากกวา่   300,000  ร้อยละ 10)  21,740,040  4,715,068 
ผลกระทบ :     
   รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (30,816) (5,971,414) - (3,766,800) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้เพิม่ทางภาษี (186,585) (182,561) (128,603) (120,397) 
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 335,989 373,720 105,740 241,502 
   รายไดท่ี้ไม่รับรู้ทางบญัชีแต่ใหถื้อเป็น     
      รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 11,699,772 4,774,619 68 312,807 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 28,552,054 20,734,404 1,398,064 1,382,180 

 
อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัเป็นร้อยละ 32.90 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 22.63) 
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25 กําไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     
   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 58,240,391 70,891,322 5,706,230 22,193,163 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือโดย     
   ผูถื้อหุน้ก่อนการแตกหุน้ (หุน้)  420,000,000 21,000,000 420,000,000 21,000,000 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีเพิ่มข้ึนจากการแตกหุน้ (หุน้)* - 399,000,000 - 399,000,000 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือโดย     

    ผูถื้อหุน้ภายหลงัการแตกหุน้ (หุน้) * 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.1387 0.1688 0.0136 0.0528 

 
กิจการไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
* จาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการแตกหุ้นในสัดส่วน 20 หุ้นใหม่สําหรับแต่ละหุ้นท่ีถืออยู่โดยผูถื้อหุ้นก่อนการแตกหุ้น          
ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ กลุ่มกิจการและกิจการไดป้รับเพิม่จาํนวนหุน้สามญัสาํหรับทุกรอบระยะเวลาท่ีนาํเสนอรายงาน 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้ นมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ  
รวมถึงกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ บริษทัร่วม
และบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของกิจการซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญั
รวมทั้งกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมด 
ถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
กิจการถือหุ้นโดยคุณสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ในสัดส่วนร้อยละ 74.74 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 74.74 ของจาํนวน 
หุน้ทั้งหมด)  
 
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 ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารสาํคญั 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
26.1) รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนีสิ้น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 6,354,545 9,010,571 

 - - 6,354,545 9,010,571 

 
26.2) ต้นทุนการให้บริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผูบ้ริหารสาํคญั 1,150,000 1,158,000 1,030,000 988,000 

 1,150,000 1,158,000 1,030,000 988,000 

 
26.3) รายได้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า     

   บริษทัยอ่ย - - 2,244,000 2,244,000 

 - - 2,244,000 2,244,000 

     
ค่าบริหารงาน     

   บริษทัยอ่ย - - 22,800,000 18,135,000 

 - - 22,800,000 18,135,000 
 

เงินปันผลรับ     

   บริษทัยอ่ย - - - 18,834,000 

 - - - 18,834,000 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
26.4) ยอดค้างชําระทีเ่กิดจากการให้และรับบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีบุ้คคลหรือ     
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 533,203 836,816 

รวมลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) - - 533,203 836,816 

     
เจ้าหนีบุ้คคลหรือ     
   กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 24,867 1,917 

รวมเจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) - - 24,867 1,917 

 
26.5) เงนิให้กู้ยืมแก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 18,000,000 - 

เงินใหกู้ย้มืระหวา่งปี     

   บริษทัยอ่ย - - 3,000,000 18,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - 21,000,000 18,000,000 

 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย มีดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 1,168,767 บาท (พ.ศ. 2559 : 550,356 บาท) (หมายเหตุ 22) 
เงินกูย้มืครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 6 ต่อปี) 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
26.6)   เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน   

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 16,977,796 - - 

จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งงวดแก่     

   ผูบ้ริหารสาํคญั - (16,977,796) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - - - - 

 
สาํหรับปี พ.ศ. 2559 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 113,974 บาท เงินกูย้มืจากบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35  ต่อปี  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัครบเตม็จาํนวน 
 

26.7) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการ และผูมี้อาํนาจในการ
จดัการ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์     
   ระยะสั้นอ่ืน 10,017,531 7,651,317 10,017,531 7,651,317 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 242,560 85,704 242,560 85,704 

รวม 10,260,091 7,737,021 10,260,091 7,737,021 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ  

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มกิจการตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย สินทรัพยท์างการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคาร 
ท่ีมีข้อจาํกัดในการใช้ เงินลงทุนระยะสั้ น ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์้อยคุณภาพ เจ้าหน้ีการค้า 
และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ 
 

27.1) ความเส่ียงด้านตลาด  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  

 พ.ศ. 2560 

 อัตราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้างอิง อัตรา ไม่มีอัตรา  

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบีย้คงที ่ ดอกเบีย้ รวม 

     
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,762,790 50,360 21,918,342 57,731,492 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 2,908,631 - 2,908,631 
เงินลงทุนระยะสั้น - 459,714 774,383 1,234,097 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 7,036,461 7,036,461 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - 281,923,614 - 281,923,614 

รวม 35,762,790 285,342,319 29,729,184 350,834,295 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 12,437,922 12,437,922 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - 2,111,098 - 2,111,098 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 50,880,992 - 50,880,992 

รวม - 52,992,090 12,437,922 65,430,012 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
27.1) ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

  งบการเงินรวม  

 พ.ศ. 2559 

 อัตราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้างอิง อัตรา ไม่มีอัตรา  

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบีย้คงที ่ ดอกเบีย้ รวม 

     
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,004,764 49,794 46,664,227 79,718,785 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 1,789,915 - 1,789,915 
เงินลงทุนระยะสั้น - 457,366 766,790 1,224,156 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 7,268,427 7,268,427 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - 160,643,813 - 160,643,813 

รวม 33,004,764 162,940,888 54,699,444 250,645,096 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 14,443,131 14,443,131 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - 2,661,784 - 2,661,784 

รวม - 2,661,784 14,443,131 17,104,915 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
27.1) ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 

 อัตราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้างอิง อัตรา ไม่มีอัตรา  

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบีย้คงที ่ ดอกเบีย้ รวม 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,369,600 - 61,140 15,430,740 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 2,598,399 - 2,598,399 
เงินลงทุนระยะสั้น - 250,621 262,712 513,333 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 4,825,825 4,825,825 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือ     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,000,000 - 21,000,000 

รวม 15,369,600 23,849,020 5,149,677 44,368,297 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 7,142,924 7,142,924 

รวม - - 7,142,924 7,142,924 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
27.1) ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 

 อัตราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้างอิง อัตรา ไม่มีอัตรา  

รายการ ตามอัตราตลาด ดอกเบีย้คงที ่ ดอกเบีย้ รวม 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,760,517 - 438 16,760,955 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 1,483,170 - 1,483,170 
เงินลงทุนระยะสั้น - 250,621 260,136 510,757 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 5,504,928 5,504,928 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือ     

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 18,000,000 - 18,000,000 

รวม 16,760,517 19,733,791 5,765,502 42,259,810 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 7,548,324 7,548,324 

รวม - - 7,548,324 7,548,324 

 
 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

27.1) ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2560 

 ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบีย้คงท่ีใหม่หรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบีย้   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ตามอัตรา ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 50,360 - - - 35,762,790 21,918,342 57,731,492 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - 1,163,331 1,745,300 - - - 2,908,631 
เงินลงทุนระยะสั้น - - 459,714 - - - 774,383 1,234,097 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 7,036,461 7,036,461 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - - - 281,923,614 - - - 281,923,614 

รวม - 50,360 1,623,045 283,668,914 - 35,762,790 29,729,186 350,834,295 
         

หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 12,437,922 12,437,922 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - 144,391 450,144 1,516,563 - - - 2,111,098 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 5,100,000 15,300,000 30,480,992 - - - 50,880,992 

รวม - 5,244,391 15,750,144 31,997,555 - - 12,437,922 65,430,012 
 

 งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2559 

 ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบีย้คงท่ีใหม่หรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบีย้   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ตามอัตรา ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 49,794 - - - 33,004,764 46,664,227 79,718,785 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - 713,418 1,076,497 - - - 1,789,915 
เงินลงทุนระยะสั้น - - 457,366 - - - 766,790 1,224,156 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 7,268,427 7,268,427 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - - - 160,643,813 - - - 160,643,813 

รวม - 49,794 1,170,784 161,720,310 - 33,004,764 54,699,444 250,645,096 
         

หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 14,443,131 14,443,131 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - 133,742 416,944 2,111,098 - - - 2,661,784 

รวม - 133,742 416,944 2,111,098 - - 14,443,131 17,104,915 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

27.1) ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 

 ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบีย้คงท่ีใหม่หรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบีย้   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ตามอัตรา ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 15,369,600 61,140 15,430,740 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - 1,163,331 1,435,068 - - - 2,598,399 
เงินลงทุนระยะสั้น - - 250,621 - - - 262,712 513,333 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 4,825,825 4,825,825 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่         

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,000,000 - - - - - - 21,000,000 

รวม 21,000,000 - 1,413,952 1,435,068 - 15,369,600 5,149,677 44,368,297 
 

หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 7,142,924 7,142,924 

รวม - - - - - - 7,142,924 7,142,924 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 

 ระยะเวลาการกําหนดอตัราดอกเบีย้คงท่ีใหม่หรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบีย้   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ตามอัตรา ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตลาด อตัราดอกเบีย้ รวม 

รายการ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - 16,760,517 438 16,760,955 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - - 713,418 769,752 - - - 1,483,170 
เงินลงทุนระยะสั้น - - 250,621 - - - 260,136 510,757 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 5,504,928 5,504,928 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่         

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000,000 - - - - - - 18,000,000 

รวม 18,000,000 - 964,039 769,752 - 16,760,517 5,765,502 42,259,810 
 

หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 7,548,324 7,548,324 

รวม - - - - - - 7,548,324 7,548,324 

 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

88 

27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

27.1) ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีคาํนวณ 
โดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหว่างปีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน อตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปันผล 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  
 ถัวเฉล่ีย เงินปันผล อัตราเฉล่ีย ถัวเฉล่ีย เงินปันผล อัตราเฉล่ีย 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101.33 0.32 0.32 68.66 0.15 0.21 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 2.52 0.02 0.79 1.71 0.02 1.17 
เงินลงทุนระยะสั้น 1.23 - - 21.85 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 188.55 162.01 85.92 176.59 162.42 91.98 

รวม 293.63 162.35  268.81 162.59  
       

หนีสิ้นทางการเงิน       
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 2.32 0.19 8.19 2.11 0.15 7.11 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 47.67 1.03 2.16 - - - 

รวม 49.99 1.22  2.11 0.15  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบ้ียและ  
 ถัวเฉล่ีย เงินปันผล อัตราเฉล่ีย ถัวเฉล่ีย เงินปันผล อัตราเฉล่ีย 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15.57 0.06 0.39 30.55 0.07 0.23 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 2.21 0.02 0.90 1.47 0.02 1.36 
เงินลงทุนระยะสั้น 0.51 - - 30.33 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - 0.01 - 0.04 - - 

รวม 18.29 0.09  62.39 0.09  



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

27.2)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
รายการ บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,681,132 50,360 - 57,731,492 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 1,163,331 1,745,300 2,908,631 
เงินลงทุนระยะสั้น 774,383 459,714 - 1,234,097 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 7,036,461 - 7,036,461 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - - 281,923,614 281,923,614 

รวม 58,455,515 8,709,866 283,668,914 350,834,295 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 12,437,922 - 12,437,922 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - 594,535 1,516,563 2,111,098 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 20,400,000 30,480,992 50,880,992 

รวม - 33,432,457 31,997,555 65,430,012 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
27.2)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 

 เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
รายการ บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,668,991 49,794 - 79,718,785 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 713,418 1,076,497 1,789,915 
เงินลงทุนระยะสั้น 766,790 457,366 - 1,224,156 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 7,268,427 - 7,268,427 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ - - 160,643,813 160,643,813 

รวม 80,435,781 8,489,005 161,720,310 250,645,096 

     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 14,443,131 - 14,443,131 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - 550,686 2,111,098 2,661,784 

รวม - 14,993,817 2,111,098 17,104,915 

 
 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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27 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

27.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)  
 

วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 
 เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

รายการ บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,430,740 - - 15,430,740 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 1,163,331 1,435,068 2,598,399 
เงินลงทุนระยะสั้น 262,712 250,621 - 513,333 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 4,825,825 - 4,825,825 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,000,000 - - 21,000,000 

รวม 36,693,452 6,239,777 1,435,068 44,368,297 
     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 7,142,924 - 7,142,924 

รวม - 7,142,924 - 7,142,924 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 
 เม่ือทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

รายการ บาท บาท บาท บาท 
     
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,760,955 - - 16,760,955 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ - 713,418 769,752 1,483,170 
เงินลงทุนระยะสั้น 260,136 250,621 - 510,757 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 5,504,928 - 5,504,928 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000,000 - - 18,000,000 

รวม 35,021,091 6,468,967 769,752 42,259,810 
     
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 7,548,324 - 7,548,324 

รวม - 7,548,324 - 7,548,324 



บริษทั ชโย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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28 ภาระผูกพนั 

 
กลุ่มกิจการและกิจการ มีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ     
ภายใน 1 ปี 482,549 4,029,087 402,511 3,892,511 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 25,038 - - 

รวม 482,549 4,054,125 402,511 3,892,511 
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